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R E G I S T E R 
Bladi. 

A r c h i t e c t a r a et A m i c i t i a . 
Vergadering van 9 Januari 

» » 23 » . . . , • 
Jubileum van den Voorzitter 33 
Vergadering van 6 Februari 
Prijsvragen. . . . . 52,183,185,191,223,225,279, 
Vergadering van 20 Februari 

» t 6 Maart 
» » 20 » 

Voordracht van den heer J. H . Lelinian 
Vergadering van 3 Apr i l 

» » 17 » 
Causerie, voorgedragen door den heer J. H. Lehman . 
Rapport ter beoordeeling der prijsvragen, in 1888 uitge

schreven 
Vergadering van 11 September 

» » 9 October 
» » 23 » 
)> » 6 November 
» » 20 » 
» » 4 December 

Algemeene Vergadering . . . 

Architectura te 's-Hage. (Vergaderingen) 5, 21, 40, 55, 
86, 115,131,155,217,299, 315, 331, 352, 371, 390, 414, 

Arti et Industriae te 's-Hage. (Vergaderingen) 28, 71, 
188, 331, 371, 

Annexatieplan. (Ken nieuw) 
Art i et Ainicitiae. (Vijftigjarig bestaan van de Maat

schappij) 
Amsterdam. (De Markthal-passage te) 
Abattoir te Amsterdam. (Een bezoek aan het) . . . . 
Arbeid, speciaal betrekkelijk aanneming van werk. (Wet

telijke bepalingen op het stuk van den) 
Algemeene administratieve voorschriften voor het uit

voeren en onderhouden van werken ten behoeve van 
besturen en particulieren 

Amerika. (Uit) 
Aarde op een milliocnste harer grootte. (De) 
Amsterdam. (Nieuw hoofdaltaar in de St.-Nicolauskerk 

aan de Prins-Hendrikkade te) 
Amsterdam. [Het Centraal-station te) 
Architectonisch karakter in verband met het type der 

vrouwelijke bevolking 
Amsterdam. (In de Kalverstraat te) 
Architectuurschilders in Duitsche verzamelingen. (Wer 

ken van Hollandsche) 
Amerikaansche dijkwerken 
Amsterdam. (De privaat-kliniek met woonhuis van Dr. 

Mendes de Leon te) 
Amsterdamsche bouwerij 401, 419, 
Arti et Amicitiae (Ken Jubileum.) 
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Herlijn. (Het Rijksdaggebouw te) 
Houwkunst en Vriendschap. (Vergaderingen). . 14 72, 
Bevordering der Bouwkunst 43. 
Bouwkunst. (Duitsche) 
Houwkunst der oude Indiërs (De), door J .C.D.diGazar . 

59. 
Herlijn. (Tentoonstelling te) 
Houwkunst in Italië vóór het tijdperk der Renaissance 

en de Dom van Sienna (De), door H.G.Jansen. 199, 
Bouwmeesterschap. (Ken 25-jarig) 
Houwkunst. (Redegevende) 
Bouwwerken in de Nieuwe Wereld 
Heurs te Kopenhagen. (De) 
Bouwkunstinzending te Parijs. (De Nederlandsche; . . 
Bouwterrein, (Verkoop van) 
Begraafplaats Westerveld onder Velzen. (De nieuwe) 
Houwen en sloopeu in de gemeente Arnhem. (Verorde

ning op het) 
Bouwmateriaal. (Het gips als) , . . . . 
Hrandscherm in den stadsschouwburg te Arnhem . . . 
Bestrating, (Caoutchouc-) 
Brug over het kanaal. (Ken) 
Bouwerij. (Amsterdamsche) 401, 419, 

B o e k a a n k o n d i g i n g . 
Eerlijkheid in de kunst. Gothiek of Renaissance? . . . 
Geïllustreerd bouwkundig woordenboek 
Onze bouwmaterialen 
Dc brochure 1'lasschaert , . . . . 271, 
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C. Bladz 

Causerie, den 20 Maart 1889 in het Genootschap A. et A . 
voorgedragen door den heer 1. H . Leliman . . . .167 

Costuum (Het Japansch), door A . Reijding . . . 231,240 
Critiek. (Kunst en) 263 
Compromis. (Het Delftsche) 319 
Caoutchouc-bestrating 323 
Centraal-station te Amsterdam. (Het) 336 

Duitsche Bouwkunst 45 
Dom te Keulen (De), door Th . G. Strengers . . . 279, 287 
Delftsche compromis (Het) 319 
Duitsche verzamelingen. (Werken van Hollandsche ar-

chitectuurschilders in) 380 
Dijkwerken. (Amerikaansche) 381 

Excursie naar Wichen 216 
Excursie naar Gorichem 265 

Frederiksborg 295 
Feestgebouw te Leiden 344, 350, 364 

Gemeen te-verordeningen 136 
Gastoestellen te Leeuwarden. (Tentoonstelling van) . . 163 
Gugel. (Het Jubileum van Prof. E.) 215,319 
Gasfabrikanten. (Vereeniging van) 218 
Gorichem. (De excursie naar) 265 
Gocht 1 IJzeren liggers naar het systeem van) . . . . 273 
Gips als bouwmateriaal. (Het) 295 
Groningen. (Smaak en kunstzin te) 329 
Georg Galland en zijn werk over de Hollandsche Renais

sance 330 
Glijdspoorweg te Parijs. iDe) , . . . . 398 

Hoe een jong opzichter metselsteen ging keuren aan den 
oven 62 

Hulpgebouw voor de driejaarlijksche tentoonstelling van 
schilderijen te Amsterdam 162, 175 

Hoorn. (Schetstocht naar) 194 
Hygeian rock. . 225 
Houten vloeren op kunststeen - 282 
Houtarchitectuur. (Nedersaksische) 291 
Hollandsche Renaissance. (Georg Galland en zijn werk 

over de) 330 

I. 

Iets uit de oude doos 12 
[ersche professoren over Nederland. (Twee) 25 
Indiërs (De bouwkunst der), door J. C. D. di Gazar . 59, 67 
Italic vóór het tijdperk der Renaissance en de Dom van 

Sienna (De Houwkunst in), door H . G. Jansen. 199,209 
Instituut van Ingenieurs. (Koninklijk) 387 
Iets over Romeinsche Renaissance, door C W . Nijhoff. 

410, 417, 433 

J . 

Jubileum van den Voorzitter van Architectura et Ami-
citia. (Het) 33, 43 

Jubileum van prof. E. Gugel. (Het) 215,319 
Japansch costuum (Het), door A . Reijding . . . 231.240 
jubileum (Arti et Amicitiae. Een) 412 

K . 

Kerkelijke kunst 
Kunstsmeedwerk (Kene tentoonstelling van) 
Kleur. (Het verven en de) 
Kunstenaarsleven. (Een) 
Kasteel te Wichen. (Het) 
Kopenhagen. (De Heurs te) . . . . 
Kunst en critiek 
Keyzer. (Teekenschool Hendrick de) . . 
Keulen (De Dom te), door Th. G. Strengers 
Knipwerk. (I7de-eeuwsch) 

279; 
349-
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249 
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369 



Bladz. 
Kanaal. (Ken brug over het) 351 
Kalverstraat te Amsterdam. (In de) 367 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs '87 

Kerk (Votiv-) te Weenen 435 

L 

Leertijd van een werkman. (Uit den) 84 
Loodwit. (Verbeterd Hollandsch) 202 
Liggers naar het systeem van Gocht. (IJzeren) . . . . 273 
Leiden (Feestgebouw te) 34+ 35°> 3°4 
Londen van water voorzien wordt. (Hoe) 382 
Leipzig. (De tentoonstelling van schilderwerken van oude 

meesters t e ) . . . . 4°4 
M 

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 H o u w k u n s t . 
Prijsvragen 3, 12, 26, 44, 77 
Vergaderingen der Afdeeling 's-Hage. 14, 55, 87, 155, 371,388. 

429 
» » » Haarlem en Omstreken. 21, 55, 

104 
» )> » Arnhem 29, 70, 97, 140, 292, 

343. 389, 429 
» ij » Leiden en Omstreken. 47, 78, 

114, 160, 331, 372, 413 
» » » Leeuwarden. 56, 70. 107, 364, 

389. 398. 430 
» » » Groningen. 69, 114, 155, 252,352 
9 » » Rotterdam 86 
» » » Amsterdam . . . . 343,388 
» » » Utrecht. . . . 352, 388, 429 

Algemeenc Vergaderingen 175, 314, 320 
De Voorjaarstentoonstelling 1S3 
Vragen, gesteld door het Bestuur der Maatschappij . . 390 

Markthal-passage te Amsterdam. (De) 99 
Meubeltentoonstellingen. (Twee) 100. 112 
Maatschappij voor den Werkenden Stand. (Vergadering). 428 

N . 
N e c r o l o g i e 

L. van Haeften 36 
I. A . Alberdingk Thijm 91 
G. Rietberg 24S 
C. Vermeijs 257 
L. H . Eberson 4" 

Niftrik. (J. G. van) 2 
Nederland. (Twee lersche professoren over) 25 
Nieuweramstel. (Een raadhuis voor) 52, 69, 101 
Nederlandsche vereeniging voor Teekenonderwijs . 137, 171 
Nieuwe Wereld (Bouwwerken in de) 244 
Nederlandsche bouwkunstinzending te Parijs. (De). . . 255 
Nicolauskerk aan de Prins-Hendrikkade te Amsterdam. 

(Nieuw hoofdaltaar in de St.-) 256 
Nederlandsche bond voor volksbaden 258 
Nedersaksische houtarchitectuur 291 
Nieuw stadskwartier. (Een) 351 

O 

Octrooiwet. (Vereeniging van voorstanders cener Neder
landsche) 13 

Opmerkingen over vakonderwijs, door E. F . Ehnle . . 36 
Ofiicieele lichamen 348 
Onderligger voor waterpas-instrumenten 351 

P 

P r i j s v r a g e n en W e d s t n i d e n . 
Schoorsteenmantel met betimmerden boezem voor eene 

eetzaal, uitgeschreven door de Afdeeling Leiden en 
Omstreken der Maatsch tot bev. der Bouwkunst. . 3 

Burgerweeshuis te Kampen. . . 3, 77, 89, 128, 131, 135, 159 
Diploma voor de Vereeniging Architecture te 's-Hage . 4 
Waterleidingtoren, uitgeschreven door de Vereeniging 

Architectura te 's Hage 4, 28, 136, 363 
Diverse prijsvragen, uitgeschreven door de Maatschappij 

tot bevordering der Bouwkunst 12, 26, 44, 77 
Monument voor wijlen Alfred Krupp 21 
Gedenkteeken voor Keizer Wilhelm 1 44 
Prijsvragen uitgeschreven door Architectura et Amicit ia 

In 1889, als: 
<i. Concertgebouw 52, 347 
b. Deftig woonhuis 53, 279 
t'. Brug in een park 53' "3 
./. Zitbank in een park 53- '83 
(•. Titelvignet voor den kalender 53, 127 

Bladz. 
Kerk te Rotterdam, uitgeschreven door de Vereeniging 

»de Kerkelijke Kas" 54, 128, 132 
Begraafplaats voor de gemeente Amsterdam . . . . 69, 77 
Schild voor een kalender, uitgeschreven door de Veree

niging tot bev. der Bouwk. te Groningen. 103. 307. 363 
Nationale meubelwedstrijd van het Nederl. Handelsmu

seum . . . . . . . 108 
Kamer met plafond, uitgeschreven door de Vereeniging 

tot bevordering der Bouwkunst te Groningen. . 159 
Restauratiegebouw op een tentoonstellingsterrein, uitge

schreven door de Afdeeling Leiden en Omstreken der 
Maatsch. tot bev. der Bouwkunst 171 

Diverse prijsvragen, uitgeschreven door A. et A . in 1888. 
183, 185, igt 

Uitschrijven en beoordeelen van prijsvragen. 191, 207,225, 263 
Kreishaus te Bonn 202 
Reclamebord, uitgeschreven door de Levensverzekering

maatschappij «Utrecht" 202 
Stal voor een olifant in den Dierentuin te 's-Hage. 224. 296 
Sociëteitsgebouw te Utrecht. 251,258,263, 272, 282, 296, 307, 

359, 3S0, 3S5, 398. 403, 409, 425, 426 
Prijsvragen, uitgeschreven door de Maatschappij Arti et 

Amicitiae 358- 397 
Raadhuis te Zutfen 369,406 
Dorpsschool met onderwijzerswoning, uitgeschreven door 

de Afdeeling Leeuwarden der M. tot bev. d. B. . . 386 
Betimmering van een eetzaal, uitgeschreven door de Ver

eeniging voor Vak en Kunst te Dordrecht . . 397,435 
Gesticht ter verpleging van behoeftige krankzinnigen , uit

geschreven door het Provinciaal Bestuur van Drente. 428 

Plateelbakkerij «Rozenburg". (De Haagsche) 9 
Parijs. (Tentoonstelling te) 35. 75. 83, 85, 92 
Parijsche wereldtentoonstelling. (De woning op de) . . 93 
Parijsche tentoonstelling. (Van de) 235 
Palen. (De theorie bij het slaan en het trekken van). . 266 
Plasschaert. (De brochure' 271.395 
Parijs. (Uit) 297, 303, 311. 320, 341 
Prix de Rome 306, 320, 328. 331 
Parijsche tentoonstelling. (De bekroningen der) 324, 327, 340, 

348, 357 
Parijs (De sluitingsdag der wereldtentoonstelling te), 

door J. 11. I.eliman 379 
Privaat-kliniek met woonhuis van Dr. Mendes de Leon 

te Amsterdam 393 
Parijs. De glijdspoorweg te) 398 
Pleisters voor de nict-bekroonden op de wereldtentoon

stelling te Parijs 406 

Q. 

QuellinusschooL 'Tentoonstelling in de) 243 

R. 

Rijksdaggebouw te Berlijn. (Het) 2 
Rozenburg. De Haagsche plateelbakkerij) 9 
Residentie. (Uitbreiding der) 44 
Raadhuis voor Nieuweramstel. (Een) 5-- °9. 1 0 1 

Reisindrukken, door A. K. Freem 94, 120 
Rock. (Hygeian) 225 
Redegevende bouwkunst 243 
Rome. (Prix de) 306, 320, 328, 331 
Rioolafvoer en vuilnisbelt te Southampton. (De inrich

ting tot zuivering van) 347 
Reddingstouwen 357 
Reisschetsen 377 
Romeinsche Renaissance (lets over), door C. W. Nijhoff. 

410, 417. 433 
Reclame 4'9 

S. 

Schetstocht naar Hoorn 194 
Spoorwegstation te Schiedam. (Het nieuwe) 195 
Schouwburgbranden 39, 219 
Sloepen. Het uitzetten van) 265 
Stadsschouwburg te Arnhem. (Brandscherm in den) . . 316 
Smaak en kunstzin te Groningen 329 
Stadskwartier. (Een nieuw) 351 

T. 

Tentoonstelling van kunstsmeedwerk. (Een) 17 
Tentoonstelling te Parijs 35, 75, 83, 85, 92 
Tectorium 54 
Technische tweelingen (De), door J. Cf. Lugten. . . . 75 
Tentoonstellingen. (Twee meubel-) 100,112 
Tentoonstelling der Vereeniging Sint-I.ucas 119 
Teekenonderwijs. (Nederlandsche vereeniging voor). 137, [71 

Bladz. 
Tentoonstelling te Berlijn 139 
Tentoonstelling van schilderijen te Amsterdam. (Hulp

gebouw voor de driejaarlijksche) 162,175 
Tentoonstelling van gastoestellen te Leeuwarden . . . 163 
Tentoonstelling van de Maatschappij tot bevordering der 

Bouwkunst. (De Voorjaars-) 183 
'Tentoonstelling van Nijverheid. (Zeeuwsche) 212 
'Tentoonstelling van teekeningen 223 
'Tentoonstelling. (Van de Parijsche) 235 
Tentoonstelling in de Ouellinusschool 243 
Theorie bij het slaan en het trekken van palen. (De) . 266 
Teckcnschool llendrick de Keyzer 273 
'Tentoonstelling. (De bekroningen der Parijsche) 324,327, 340, 

34S, 357 
Type der vrouwelijke bevolking. (Architectonisch karak

ter in verhand met het) 356 
'Tentoonstelling te Parijs De sluitingsdag der wereld-), 

door J H. Leliman 379 
'Trades Unions 381 
Toren van 480 M. (Een) . 398 
Tentoonstelling van schilderwerken van oude meesters 

te Leipzig. (De) 404 
Tentoonstelling te Parijs (Pleisters voor deniet-bekroon

den op de wereld-) 406 

U . 

Uitbreiding der Residentie 44 
Uitschrijven en beoordeelen van prijsvragen . 191, 207, 225 
Uit Amerika 226 
Uitzetten van sloepen. (Het) 265 
L !it Parijs 297, 303. 311, 320, 341 
Unions. (Trades). . . 3S1 

V . 

V e r g a d e r i n g e n van A r c h i t e c t u r a et A m i c i t i a . 
Vergadering van 9 Januari 9 

» » 23 » 25 
» » 6 Februari 51 
» » 20 » 59 
» » 6 Maart 75 
» » 20 » 91 
» " 3 Apri l u i 
» » 17 » 127 
» » II September 303 
» » 25 » 323 
» » 9 October 335 
» » 23 » 355 
» » 6 November 377 
» » 20 » 393 
» » 4 December 409 

Algcmeene vergadering 425 

V e r g a d e r i n g e n der M a a t s c h a p p i j tot bevorde
r i n g de r B o u w k u n s t . 

Afdeeling s-Hage 14, 55» &7, '55, 37', 3̂ 8, 429 
» Haarlem en Omstreken 21, 55, 104 
» Arnhem . . . 29, 70, 97, 140, 292, 343, 3S9, 429 
» Leiden en Omstreken. 47,78,114,160,331, 372, 413 
» Leeuwarden . . .56, 70, 107, 364, 389, 39S, 430 
» Groningen 69, 114, 155, 252, 352 

Rotterdam 86 
» Amsterdam 343, 38S 
» Utrecht 352, 388, 429 

Algemeenc vergaderingen 175, 314, 320 

V e r g a d e r i n g e n van I !ouwkuns t en V r i e n d s c h a p . 
Vergadering van 8 Januari 14 

» » 26 Februari 72 
» » 26 Maart 107 

V e r g a d e r i n g e n van de V e r e e n i g i n g A r c h i t e c 
t u r a te 's-Hage. 

Vergadering van 2 Januari 5 
» " 16 • 21 
» » 30 » 40 
» 1 13 Februari 55 
» » 27 » 69 j 
» • 13 Maart 86 
» » 3 Apri l 115 
» » 17 » 131 

Bladz. 
Vergadering van 1 Mei 155 

» » 4 September 299 
I » 18 » 315 
» » 2 October 331 
» » 16 » 352 
» « 3 0 • 371 
» » 13 November 390 
1 » 27 1 414 
» " i i December 421 

V e r ga de r i nge n v a n de V e r e e n i g i n g tot bevor
d e r i n g de r B o u w k u n s t te G r o n i n g e n . 

Vergadering van 8 Januari 2S 
ii » 2 Februari 47 
» " 2 November 3S2 
» •> 7 December 421 

V e r g a d e r i n g v a n d,e V e r e e n i g i n g A r t i et Indus-
t r i ae te 's-Hage. 

Vergadering van 19 Januari 28 
» » 23 Februari 71 
0 1) 30 Maart 115 
» » 21 Mei 188 
» » 28 September 331 
» » 26 < Ictober 371 
» » 14 December 429 

Vereeniging van voorstanders eencr Nederlandsche Oc
trooiwet 13 

Verven en de kleur. (Het) 19 
Vereeniging tot bevordering der Bouwkunst te Gronin

gen. (Vergaderingen! 28, 47, 382, 421 
Vakonderwijs (Opmerkingen over), door E. F. Ehnle. . 36 
Voorschriften voor het uitvoeren en onderhouden van 

werken ten behoeve van besturen en particulieren. 
(Algcmeene administratieve) 143 

Verbeterd Hollandsch loodwit 202 
Vereeniging van gasfahrikanten 218 
Volksbaden. (Nederlandsche bond voor) 258 
Verkoop van bouwterrein 259 
Vloeren op kunststeen. Houten 282 
Verordening op het bouwen en sloopen in de gemeente 

.Arnhem 290 
Vuilnisbelt te Southampton. (De inrichting tot zuivering 

van rioolafvoer en) 347 
Votivkerk te Weenen 435 
Versieringskunst 435 

V a r i a 
Eenvoudig middel om te onderzoeken of water loodhou

dend is , . . . . 22 
Eereblijken aan technici 22 
Statistiek der schouwburgbranden in 1SS8 39 
'Toestel om ondiep vaarwater aan te duiden 47 
Premieleening voor archeologische doeleinden . . . . 88 
Romeinsche inscriptie 88 
Steenen werktuigen uit den voortijd 88 
Iets over het Suez-kanaal 259 
Elcctrisch centraalstationte Koningsbergen 259 
Paalworm • 2̂ 9 
Looistof 259 
Droogdok in het meer van Constans . 275 
Duitsche vakscholen 275 
Technicum Mittweida 275 
Technicum Hildburghauten 275 

W . 
Waterleidingen 46 
Werkman, ( l i t den leertijd van een) 84 
Woning op de Parijsche wereldtentoonstelling. (De) . . 93 
Wettelijke bepalingen op het stuk van den arbeid, spe

ciaal betrekkelijk aanneming van werk 138 
Wiehen. (Excursie naar) 216 
Wichen. (Het kasteel te) . . . • . . 249 
Westerveld ender Velzen. De nieuwe begraafplaats) . . 281 
Waterpas-instrumenten. (Onderligger voor) 351 
Werkenden Stand. (Maatschappij voor den) 428 

Z. 
Zeeuwsche tentoonstelling van Nijverheid 212 
Zuiderzee-vereeniging 274 
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P L A T E N . 

Bladz . 

1. Schetsen uit V i c e n z a , door W . K r o m h o u t C z 12 

2. Diverse smeedwerken , door W . C . Bauer 51 

3. Raadhuis te Frankfor t s 4 

4. Reisschetsen, door A . R . F r c e m 94 

5. Markthal-passage te A m s t e r d a m , door Jan Spr inger 99 

6. Ontwerp van een v i l l a voor zomerverbli jf 143 

7. De ta i l van de ke rk in de Vondcls t raat te A m s t e r d a m 191 

8. Zijgevel van de Beurs te Kopenhagen 255 

9. Detai ls van de Beurs te Kopenhagen 255 

10. V o o r g e v e l van de Beurs te Kopenhagen 255 

11. Detai ls van het slot F rede r iksborg 295 

12. Verbrandingsoven en klaarbassins voor de re iniging der stad Southampton. 347 

13. 1'lan van gedeeltelijke bebouwing van het terrein achter het R i jksmuseum 355 

14. Reisschetsen , door J . E . van der Pek 377 

15. Groo t audi tor ium voor de Universi te i t te A m s t e r d a m . . . . . . . 393 

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

V I E R - K N - T W I N T I G S T E J A A R G A N G N " . 1. Z A T E R D A G 5 J A N U A R I 1889. 

^̂ ^̂ ^̂ ^ 

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

Redacteur-uitgever F. W. V A N GENOT Ju t 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertcntiën: 

Bureau van De Opmerker, Driekoningenstraat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia JAN SPRINGER, 

H . G. JANSEN en A. REIJDING. 
Stukken, deze Redactie betreflende, te adresseeren aan (Jen heer 

A. REIJDING, Stadhouderskade 4, te Amsterdam, 
en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den 

["'-Secretaris, American Hotel, te Amsterdam, 

AAtf.W. 
1 ABONNEMENT f 2.25 per 3 maanden of wel zes gulden per jaar, bij 
vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
f 7.50 en Nederlaadsch-Indic f 9.—, benden bij vooruitbetaling. 

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

I Afzonderlijke NÖMMHtS, 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. Stemlkr C/.n., Boek
handelaar te Amsterdam. 

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

i e . Vergader ing der Schetsclub op Maandag den 
7den Janua r i , des avonds te halfnegen, in het Genoot
schapslokaal. 

Heeren leden worden dringend verzocht de verga
der ing getrouw te bezoeken. A l s l i d der Schetsclub 
zijn toegetreden de heeren Jan de Q u a c k en Pau l J . de 
J o n g h . 

2e. 910e V e r g a d e r i n g , te honden op Woensdag 9 
Janua r i , des avonds te 8 u ren , in het Genootschaps
lokaal . D e agenda voor deze vergadering lu id t : 

a. Mededeel ingen van het Bes tuur ; 
b. Installatie van nieuwe leden; 
c. Behandel ing van het voorstel van het Bestuur in 

zake het uitschrijven der pri jsvragen; 
d. Bijdrage van den heer R . A. H e y ; 
e. Kuns tbeschouwing, te geven door den heer J . L . 

Springer . 
Namens liet Bestuur: 
D e 1 ste-Secretaris, 

G . A . Zeeman. 
Heeren l eden , die wenschen opgenomen te worden 

in den leesc i rke l , worden verzocht daarvan kennis te 
geven aan den Bibliothecaris , Swammerdamstraat n". 7 1 . 

Tevens wordt medegedeeld, dat de portefeuilles, i n 
gevolge art. 85 der wet , in de eerstvolgende dagen 
zullen worden opgehaald en de circulatie gedurende 
acht dagen zal zijn gestaakt. 

D e Bibl iothecaris-archivaris , 
L . J . Ri jn ink . 

(A. et A.) K E R K E L I J K E K U N S T . 
E e n smaakvol op oud-Hol l andsch papier gedrukte 

uitnoodigingskaart van „ B e s t u u r d e r e n der Panorama
maatschappij" tot het bezichtigen der kapitale schilderij 
van A . der K i n d e r e n , deed ons Donderdag naar de 
expositiezaal van het Panorama in de Plantage opgaan. 

E e n werk in dit genre en van deze, werkeli jk kap i 
ta le , afmetingen is een te zeldzaam verschijnsel in 
ons vader land, dan dat het niet met belangstell ing zou 
worden ontvangen. 

D e heer D e r K inde ren heeft h ie r , op een doek van 

zeker 10 M . lengte, eene historische voorstel l ing ge
geven van de Processie van het H . Sacrament van 
M i r a k e l te Ams te rdam (T6 l l c eeuw). H e t stuk is be
stemd voor de R . - K . kerk op het Begijnenhof en 
het mag als een nieuw voorbeeld genoemd worden 

I van de offervaardigheid der K a t h o l i e k e n , waar het 
geldt hunne kerkgebouwen met werken der beeldende 
kunsten op te luisteren. 

D e kunstenaar heeft getracht zijn w e r k , ofschoon 
het op doek is geschi lderd , het karakter van fresco
schilderwerk te verleenen; met het oog hierop zijn 
alle tinten zeer mat gehouden. Naar het ons voorkomt 
had evenwel een weinig krachtiger coloriet het fraaie 
geheel zeer ten goede gekomen; het heeft nu den 
schijn o f de k a d e , waarlangs de stoet passeert, in een 
d ikken nevel is gehuld en we zijn bevreesd, dat het 
tafereel op de plaats zijner bes temming, waar zeer 
waarschijnlijk de verl icht ing niet zoo goed zal zijn dan 
in de genoemde kunstzaal , niet geheel tot zijn recht 
zal komen . 

E e n beschrijving van den optocht , naar een oude 
kroniek, is ten gerieve der bezoekers overgedrukt. Z e 
luidt als v o l g t : 

„Amstelredams eer ende opcomen." 
Eerst comen daer aen treden alle de Gi lden van de 

Stadt , elck met zijn Levereie ende teecken, 't welck op 
eenen hooghen Standaert voor aen ghedraeghen werdt. 

Dae r zijn jonge Meyskens ende jonge Knaepen welcke 
seer costelijck ende chierlijck toegemaekt zijn. D e 
een is Sint M a r g r i e t , d'ander Sint Cathar ina , d'ander 
St. J o r i s , die te paerde rijdt voor welcke een grooten 
Draeck voort ghetoghen wer t , die hij met sijne Lanc i e 
steect alwaer S i n t é Margriet bij ghevoecht is. 

Daer gaen Enghel tgens , toegemaeckt met ghestijvde 
witte cleederen met guide vleughclen op hare schou
deren , sommige spelen op Hackebe rden , anderen 
c l incken met Gymbalen . 

Voor t s comen de Schutterijen in 't Harnasch ende 
gheweer , ende haere Con inghen , die de Papegaai op 
een staf in de hand ende ander costelijckheit om den 
hals hebben. 

Daer volge de Scholiers met haare witte choor-

De Redactie van Architecture et Amicitia stelt zich alleen verantwoordelijk voor den inhoud van stukken, gewaarmerkt met de initialen A. et A. 
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cleederen ende singen lieflyk met luyder s temme, dan 
dit gesangh, dan 't ander. 

I )aer na comen de Priesters met hare Levi t ische 
Cappen , seer fraei ende costelyck versiert draeghende 
verscheidene Re l iqu ien ende silveren Heelden. 

I )aer nae comen de grauwe M o n n i c k e n . V o o r aen 
wort op cenen hooghen Standaert, een cruyeifix ghe-
draeghen. E n d e zy songen met luyder s temme: O Sa
crum conv iv ium in quo Christus Sumitur . 

Daernae soo volght het H e y l i g h Sac ramen t ' t welch 
de Pastoor draeght, ende gaet onder een H u y v e , 
't welche met Gouwe Laecken overtoghen is ende 
't welck de vier Burgemeesteren op houte staeven dra-
ghen vcrgheselschapt met Pypen Schalmeyen ende 
ander Musica le Instrumenten, waer op de Stads Speel -
luyden seer lieflyck ende fraei spelen. 

Daernae volght de reste van de magistraet ende 
daernae 't volck alle met bloote hoofden. A a n beide 
zyden van den Priester met het H . Sacrament gingen 
Schoutendienaers met lange stocken in de hand ende 
Rappieren op haer zyde. 

D e Pr ies ter , wanneer hij op het midden van de 
nieuwe Brughe q u a m , keerde hem naer de Schepen , 
die in 't Y e laghen ende gaf die met het H . Sacrament 
dc Benedictie , opdat ze behoude reyse mochten doen. 

K l e u r i g e costumes komen in den stoet niet voo r ; 
het zijn meest witte en grauwe pijen, benevens eenige 
gildebroeders in bruine kielen. O o k de vier burge
meesters, die de „ H u y v e " boven het H . Sacrament 
omhoog houden , zijn in lange grauwe mantels gehuld. 
Verschi l lende koppen zijn zeer karakteristiek van uit
d rukk ing . In de bezienswaardige p o t l o o d s t u d i ë n aan 
den wand herkent men vele portretten van A m s t e r 
damsche geestelijken en leeken. O p enkele plaatsen 
zijn echter de figuren te schetsmatig behandeld en zijn 
over 't algemeen de dragers van lange mantels beter 
gelukt dan de figuren in korte dracht. 

O p den achtergrond ontwaart men de masten van 
tallooze vaartuigen en eenige gebouwen. D e afmetin
gen van het stuk lieten niet toe het tegen een der 
korte wanden van de zaal te plaatsen , als wanneer 
men een grooter afstand en beter overzicht had kunnen 
verkrijgen. 

E e n bezoek aan de tentoonstelling kunnen wij ten 
slotte aan ieder , dien de vaderlandsche kunst ter harte 
gaat, aanraden. W a a r het schilderen van historische 
tafereelen of grootere composi t ies , naar het schijnt, 
met den dag zeldzamer wordt en onze eerste schilders 
zich bij voorkeur met onbeduidende onderwerpen bezig
houden , verdient het streven van een kunstenaar als 
de heer D e r K i n d e r e n waardeering en hopen wij dat 
hem nog vele malen de gelegenheid zal geschonken 
worden zijn talent in de door hem gekozen r icht ing te 
on twikkelen . 

( A . et A . ) J . G . V A N N I F T R I K . 
Den l e n Januari herdacht de heer J . G . van Nif t r ik 

den tlag, waarop hij vóó r 25 jaren als stads ingenieur 
in dienst der gemeente Ams te rdam trad. 

V e l e bewijzen van belangstel l ing, zoowel van zijn 
superieuren als van zijn inferieuren, hem bij deze ge
legenheid aangeboden, mogen den verdienstelijken amb
tenaar tot bewijs gestrekt hebben, dat zijn arbeid door 
allen steeds op hoogen prijs is gesteld. Bijzondere 
vermelding verdient het huldebl i jk , hem door zijn on
dergeschikte ambtenaren aangeboden, hetgeen vergezeld 
g ing van een a lbum met call igraphische opdracht en in 
hout gesneden band , beiden door de heeren Boerma 
en Schmul l ontworpen. 

( A . c t A . ) H E T R I J K S D A G - G E B O U W 
T E B E R L I J N . 

Omtrent de verdere werkzaamheden aan dit gebouw 
is dezer dagen, op voorstel van den bouwmeester Paul 
W a l l o t , door de commissie voor dien bouw een ge
wich t ig besluit genomen dat door den Ke ize r is goed
gekeurd. 

H e t betrof de l igg ing van den grooten koepe l , die 
zich achter 't midden van den voorgevel verheffen zal. 
Volgens het vroegere ontwerp moest hij boven de zoo
genaamde „ W a n d e l h a l l e " (Salie des pas perdus), die 
voor de groote vergaderzaal l i g t , worden aangebracht; 
hij zou niet constructief van onderen af opgebouwd 
worden , maar alleen als dekkende bekroning dienen. 
K e i z e r W i l h e l m I had hiertegen bedenkingen inge
bracht; hij wenschte bij een zoo monumentaal gebouw 
de koepel niet als versierend de ta i l , maar als organisch 
deel van het geheel behandeld te z i e n , zooals hij t rou
wens in het eerste ontwerp van W a l l o t bedoeld was. 

Daar de afmetingen van de „ W a n d e l h a l l e " voor de 
groote spanning van den koepel niet toereikend z i j n , 
zoo moest deze verlegd worden boven de groote ver
gaderzaal. A n d e r e technische oorzaken maakten eene 
beperking van het gewicht van den koepel noodzake
lijk. D e architect stelde daarom voor het koepeldak 
van glas samen te stel len, met rijke versiering in brons 
van liggers en bogen; de zaal daaronder wordt vlak 
met glas gedekt en zal dus haar hoofdverlichting van 
boven ontvangen. K e i z e r W i l h e l m II nam verleden 
Donderdag de mode l len , teekeningen, enz. nauwkeu
r ig in oogenschouw en betuigde zijn ins temming met 
de nieuwe voorstellen. He t gebouw moet , zooals be
kend i s , in het najaar van 1892 opgeleverd worden. 

I N G E Z O N D E N . 
D e n H a a g , 28 Dec . 1888. 

Aan 
dc Redactie van liet Weekblad „ D e Opmerke r " 

te Amsterdam. 
Mijne heeren. 

V e r g u n mij u het volgende ter plaatsing aan te bie
den , naar aanleiding van een antwoord , door den heer 
Voorzi t ter van het Genootschap „ A r c h i t e c t u r a et A m i 
c i t i a " in de laatst gehouden algemeene vergadering 
gegeven. 

O p de vraag van den heer Jansen naar inl ichtingen 
van de commiss ie , door het Genootschap afgevaardigd 
naar de vergadering der Vcreen ig ing „ A r t i et Industriae" 
was het antwoord , dat noch bij het Bes tuur , noch bij 
de commissie eene ui tnoodiging voor die vergadering 
ontvangen was. 

In het belang der zaak gevoel ik mij verplicht mede 
te deelen dat wel degelijk eene ui tnoodiging aan den 
heer Secretaris verzonden is en het Bestuur van „ A r t i 
et Industriae" het betreurde op de bewuste vergade
r ing geen afgevaardigden van „ A r c h i t e c t u r a et A m i c i t i a " 
te hebben ontmoet. 

Ofschoon hieraan niets meer te veranderen va l t , 
neem ik deze gelegenheid te baat het Bestuur van 
„ A r c h i t e c t u r a et A m i c i t i a " in vriendelijke overweging 
te geven , de stappen, die thans door „ A r t i et Industriae" 
verder zullen gedaan worden , te wil len volgen en on
derzoeken , en wanneer het z ich in beginsel daarmede 
kan vereenigen z ich bij die beweging aan te s lu i ten , 
opdat een goed doel niet door misverstand uit het oog 
verloren worde. U dankzeggende voor de plaatsruimte 
teeken ik hoogachtend 

uw dv. dn., 
Van Nieukekken , 

Voorzi t te r van A . et I. • 

( A . et A . ) W i j kunnen den gcachten inzender nog
maals verzekeren de convocatie niet ontvangen te hebben 
en betreuren met hem het misvers tand, dat hier onge
twijfeld in het spel is. 

H e t mag onnoodig heeten hieraan toe te voegen 
dat de zaak, waarvoor A . et I. z ich interesseert, door 
ons steeds met groote belangstel l ing gevolgd wordt. 

Het Bestuur. 

P R I J S V R A G E N . 

Ontwerp van een schoorsteenmantel met betim
merden UOEZEM VOOR EENE EETZAAL. 

O p deze pri jsvraag, door de afdeeling „ L e i d e n en 
Omst reken" van de Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkuns t uitgeschreven en waarvan eenige mededec-
lingen op bladz. 152 en 160 van den voorgaanden jaar
gang zijn opgenomen, zijn drie antwoorden ingekomen 
onder de volgende mot to ' s , a l s : E . C , R u s t - r o e s t 
en I n h a a s t . 

Vo lgens de uitspraak der J u r y zijn de zeer verdien
stelijke antwoorden in de volgende rangorde geste ld: 

N " . 1 , In haast. 
„ 2, E. C. 
„ 3 , Rust-roest. 

A a n de heeren W . Fonte in , P . M . J . van Oer le en 
L . C o u v é e . allen te L e i d e n woonach t ig , die zich ach
tereenvolgens als vervaardigers der genoemde ontwer
pen hebben bekendgemaakt , zullen de uitgeloofde 
p r e m i é n in verhouding worden toegekend, terwijl aan 
de beide eerstgenoemde heeren het getuigschrift zal 
worden uitgereikt. 

In de vergadering der A f d e e l i n g , die deze maand 
gehouden w o r d t , zal het ui tvoerig en belangrijk rap
port der J u r y worden uitgebracht. 

NIEUW BURGERWEESHUIS TE KAMPEN. 
Regenten van het Burgerweeshuis te K a m p e n heb

ben een prijsvraag uitgeschreven voor het maken van 
een schetsontwerp met begrooting van kosten voor een 
nieuw te bouwen Burgerweeshuis op het Muntp le in in 
de gemeente K a m p e n , en zulks onder de volgende om
schrijving en voorwaarden : 

A r t . 1. H e t terrein, op bijgaande situatie door eene 
arceering aangegeven , wordt begrensd aan de noorde
lijke z i jde , door de speelplaats van de gemeenteschool 
en is daarvan door een muur gescheiden, en verder 
door de M u n t s t e e g , den B u r g w a l , het Kantongerecht en 
de Muntstraat . D e rooili jnen zijn op het terrein met 
gemerkte stippellijnen aangegeven. 

A r t . 2. H e t gebouw, bestemd om 75 tot 100wee
zen te huisvesten , moet zijn uit- en inwendig streng 
eenvoudig en solide en ingericht overeenkomstig de 
bestemming als verblijfplaats voor kinderen uit de bur
gerklasse. 

I Iet moet bevatten : 
O p den begane-grond: 

a. E e n regentenkamer groot h 50 M 1 , ingedeeld in 
2 afdeelingen door dubbele deuren met elkander ver
bonden en voorzien van de noodige wandvlakte tot 
het opstellen van diverse losse en getimmerde kasten; 
deze kamer te verbinden met een spreekkamertje en 
met een brandvrije kluis. 

/>. E e n gemeenschappelijke eetzaal voor jongens en 
meisjes voor circa 75 personen. 

c. E e n verblijf zaal voor jongens (30 a 35 personen). 
d. E e n verblijf zaal voor meisjes (30 a 35 personen). 
c. E e n kinderkamer voor kinderen beneden de 8 jaar 

(voor ± 10 kinderen). 
f. E e n schoolvertrck voor huis- en godsdienstonder

wijs (voor ± 2 5 personen). 

g. E e n keuken en bijkeuken ingericht om voor ± 100 
personen te kunnen koken en niet aan de straat ge
legen. 

//. Een provisiekamer. 
i. E e n strijk en mangelkamer. 
k. E e n woonvertrek voor vader en moeder met een 

kantoortje voor den vader. 
/. E e n kamer voor den kleermaker, zoodanig gelegen 

dat deze tevens toezicht op den hoofdingang heeft. 
O p de verdieping: 

m. Een slaapkamer voor kinderen beneden de 8 jaar 
( ± 10 kinderen). 

n. E e n slaapvertrek voor jongens van 8- 16 jaar 
( ± 20 jongens). 

0. Een slaapvertrek voor jongens van 16 jaar en 
daarboven ( ± 25 personen). 

p. E e n slaapvertrek voor meisjes van 8—16 jaar 
( ± 20 meisjes). 

</. Een slaapvertrek voor meisjes van 16 jaar en 
daarboven ( ± 2 5 personen). 

r. Een ziekenkamer voor jongens. 
s. Een ziekenkamer voor meisjes. 

Een slaapkamer voor vader en moeder. 
u. E e n slaapkamer voor de naai-juffrouw. 
v. E e n badkamer voor jongens en een badkamer voor 

meisjes, hetzij op den begane-grond, hetzij op de 
verdieping gelegen. 

D e vertrekken, onder k en t vermeld, moeten zooveel 
mogelijk in het midden van het gebouw gelegen zijn. 

V o o r t s op beide verdiepingen , voor jongens en meisjes 
behoorlijk gescheiden , privaten , onder gebru ikmaking 
van het tonnenstelsel; verder de noodige gangen, 
trappen, garderobe en verdere gemakken. 

E e n gedeelte van 60 a 70 M ' van het gebouw moet 
worden onderkelderd, goed waterdicht en ingericht voor 
de berging van winter-provisie. 

H e t gebouw moet voldoende beschoten zolderruimte 
bevatten, zoodanig on tworpen , dat daarvan een ge
deelte later kan worden ingericht tot slaapvertrekken. 

D e niet bebouwde ruimte van het terrein moet worden 
ingericht tot speelplaats, bleckvt ld en open plaats, waarop 
mede is aan te brengen een afzonderlijke bergplaats 
voor brandstoffen, voldoende om 00,000 stuks turf en 
40 hectoliter steenkolen te kunnen bergen. 

A r t . 3. H e t gebouw zal moeten worden gefundeerd 
op eene paaltundeering, met palen van ± 8 M . lengte ; 
de buitenmuren worden als spouwmuren opgetrokken. 
D e hoogte van den begane-grondvloer moet zijn ge
legen op 2.85 M . -f- A P . , terwijl de laagste waterstand 
bedraagt 0.25 M . -4- A P . 

Voor t s moet worden gerekend op de noodige gas-
en waterleiding en mede op kanalen voor den aanvoer 
van versche lucht onder de kachels en voor den afvoer 
van bedorven lucht onder dc vertrekken. 

D e hoofdgevel van het gebouw moet worden gericht 
naar de zijde van den B u r g w a l , doch wordt het den 
ontwerper vrijgelaten dezen gevel evenwijdig aan de 
rooili jn achterwaarts te plaatsen , als wanneer het terrein 
aan die zijde volgens de rooilijn door een ijzeren hek 
op gemetselde doortrokken scheiding moet worden 
afgesloten. O o k verdere door het gebouw niet aan
gevulde terre'ngtenzcn moeten door hek- of muurwerk 
worden afgesloten. 

A r t . 4. D c volgende stukken worden ver langd: 
a. D e plattegronden van de fundeering, de begane-

grondverdieping , de i e verdieping en den zolder met 
opgave van de bekapp ing ; de begane-grondverdieping 
is tevens zoodanig in het gegeven terrein in te teekenen, 
dat deze mede als situatie dienst doet, doch mag ook 
eene afzonderlijke situatie-teekening worden geleverd. 

b. D e gevel naar den Burgwa l . 
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c. Minstens 2 doorsneden, zoodanig gekozen, <J;it daar
uit zooveel mogelijk de constructie van het gebouw 
is te onderkennen. 

Deze allen op een schaal van I a 200. 
d. E e n travee van den voorgevel op een schaal van 

1 a 20. 
D e wijze van behandeling der tcekeningen wordt 

aan de keuze van den ontwerper overgelaten, doch 
wordt opmerkzaam gemaakt op de wenscheli jkheid o m 
de tcekeningen langs photoli thographischen weg te kun 
nen reproduceeren. Voor t s wordt ver langd een nota 
van toelichting en een uitgewerkte begrooting van kosten, 
volgens de eenheidsprijzen van het bijgevoegde tarief. 
H e t ontwerp mag de som van ƒ 6 0 , 0 0 0 in begroot ing 
niet te boven gaan. 

A r t . 5. E r worden ui tgeloofd: een prijs van /3OO 
en cene premie van ƒ 3 0 0 voor de beide beste ingekomen 
ontwerpen. Bi j n ie t toekenning van de vol le bekro
ning behouden de prijsuitschrijvers z ich voor o m , op 
voorstel van de J u r y , de uitgeloofde gelden op andere 
wijze als premicn onder de beste ontwerpen te verdeelen. 
D o o r de aanvaarding van de als prijs of premie toe
gekende gelden worden de betreffende plannen eigen
d o m van heeren Regenten prijsuitschrijvers. 

H e t l igt in de bedoeling van de prijsuitschrijvers 
o m met den vervaardiger van het volbekroonde ontwerp 
over de uitvoering daarvan te onderhandelen op den 
voet van het tarief, aangenomen in de algemcene ver
gadering van de Maatschappij tot bevordering der 
Houwkuns t , gehouden te A m s t e r d a m op 31 M e i 1888, 
waarbij het betreffende gebouw wordt gerangschikt te 
behooren in de H e klasse. 

In alle gevallen verbinden zich de prijsuitschrijvers 
het bekroonde ontwerp door geen ander dan door den 
ontwerper te doen ui tvoeren, wanneer deze bereid is 
op de voorgenoemde voorwaarden de opdracht te aan
vaarden. Zi j kunnen z ich echter niet verbinden om 
nooit een ander plan dan het bekroonde ontwerp te 
doen uitvoeren. 

A r t . 6. D e in art. 4 bedoelde s tukken worden v ó ó r 
o f op den is ten Maar t 1889 vrachtvrij ingewacht aan 
het adres van het Burgerweeshuis op den Vloedd i jk 
te K a m p e n . Zij moeten van een correspondentie-adres 
vergezeld zijn om zoo noodig met den inzender te kun
nen correspondeeren. Ieder ontwerp moet gemerkt zijn 
met een spreuk of motto en vergezeld van een verzegelden 
naambrief, waarop van buiten dat motto is herhaald , 
en van binnen naam en woonplaats van den inzender 
vermeld zijn. H e t schrift op de tcekeningen en bijge
voegde s tukken moet van een andere h a n d , dan die 
van den ontwerper zijn. 

D e motto's der ingekomen ontwerpen zullen bij 
advertentie worden medegedeeld in het Bouwkundig 
Weekblad en in De Opmerker. 

A r t . 7. D e J u r y voor de beoordeel ing , aangewezen 
door den R a a d der gemeente K a m p e n , bestaat uit de 
heeren K . de V i d a l de S t . -Ge rma in , ingenieur-direc
teur van Gemeentewerken te K a m p e n ; C . M u y s k e n , 
ingenieur architect te A m s t e r d a m , en F . J . N ieuwen-
h u i s , architect te Utrecht . 

D i t programma is in overleg met deze Ju ry opgemaakt. 
Ontwerpen , die naar het oordeel der J u r y een hoogere 

bouwsom vorderen dan f 60,000 of die op een of an
dere wijze afwijken van de gemaakte bepal ingen, komen 
niet voor bekroning in aanmerking . 

D e uitslag van de bcoordeel ing zal mede bij adver
tentie in het Bouwkundig Weekblad en in De Opmerker 
worden medegedeeld. 

A r t . 8. D e prijsuitschrijvers behouden z ich het recht 
voor alle ingezonden ontwerpen gedurende veertien 
dagen of minder, openlijk tentoon te stellen, en zullen 

de betreffende niet-bekroonde plannen eerst na afloop 
dezer tentoonstelling, doch uiterlijk twee maanden na 
de inzending, vrachtvrij worden teruggezonden aan de 
opgegeven correspondentie-adressen; gedurende dien tijd 
zullen de stukken door de prijsuitschrijvers tegen brand
schade voor een bedrag, gelijkstaande met de uitge
loofde premie, worden verzekerd. 

A r t . 9. Deze voorwaarden met situatie-teekening 
zijn op vrachtvrije aanvrage, en tegen voorui tbetal ing 
van een gulden, te bekomen bij den heer K . de V i d a l 
de St. G e r m a i n , Direc teur van Gemeentewerken te 
K a m p e n . 

A l d u s voorgesteld door de leden van 
de J u r y , D e c . 1888. 

K . de Vidal de St. Germain. 
C. Muysken. 
F . J . Nieuwenhuis. 

TARIEF VAN EENHEIDSPRIJZEN, 
bedoeld in Art. 4 , zijnde gerekend de bouwstoffen ver

werkt, dochfzondcr winst voor den aannemer. 
M 1 grond ontgraven en weder aanvullen, f 0.25 
M 3 zand aan te voeren en tot ophooging 

te verwerken 
M 1 heipaal met inheien 
M 3 bezaagd dennenhout voor fundeering. 
M 3 „ „ voor b a l k - e n kaphout. 
M 1 „ vurenhout voor binnenwerk . 
M ' „ grenenhout „ „ 
M 3 meskant bezaagd e ikenhout . , . . 
M ' best rood in ka lkmor te l 
M 3 misk leur ig hardgrauw in basterdtras . 
M 3 v lakke k l inkers in sterke tras . . . 
M 3 k l eu r ig hardgrauw in slappe basterd-

tras voor gevelwerk 
M 3 hardsteen (stoepen en zerken) 
M ' pleisterwerk voor plafonds (vlak werk) . 
M 1 onder de rij berapen en vlak schuren 

in ka lkmor te l 
M 2 buitenverfwerk, g ronden , s toppen, 

tweemaal overgronden en oververven. 
M 1 binnenverfwerk in (glans) . . . . 
M 1 F ransch halfwit glas 
K G . lood 
K G . z ink 
M ' klinker-straatwerk met inbegrip der 

k l inkers 
E e n stukadoor of s teenhouwer, per uur. . 

„ ambachtsman, 
„ opperman, 

0.50 
1.00 

30.00 
35.00 
45-00 
60.00 

100.00 
10.00 
12.50 
17.00 

20.00 
100.00 

0.80 

0.35 

0.60 
0.80 
2.50 
0.25 
0-35 

i-35 
0.20 
0.14 
0.11 

DIPLOMA VOOR DE VEREENIGING A R C H I T E C T U R A 
TE 's-GRAVENHAGE. 

O p de prijsvraag voor een d i p l o m a , waarvan het 
p rogramma werd vastgesteld in de vergadering van 
19 September j .1. (bladz. 307 van den vor igen jaar
gang) en waarvoor uitsluitend leden der Vereen ig ing 
werden u i tgenoodigd , zijn vier antwoorden ingekomen 
onder de volgende motto 's : 

„ A X " 
„ D i p l o m a " 
„ V V V " en 

„ S a n s Rancune" . 

WATERLEIDINGTOREN , VOOR EENE GEMEENTE VAN 
CIRCA 160OO ZIELEN. 

H e t Bestuur der Vereen ig ing Arch i t ec tu ra te ' s -Hage 
noodigt de leden van alle bouwkundige Vereenig ingen 
in Neder land uit tot medewerking naar bovenstaande 
pri jsvraag, waarvoor zij het volgende programma heeft 
vastgesteld: 

P r o g r a m m a . 
A r t . 1. H e t terrein wordt verondersteld eenigszins 

heuvelachtig te zijn. D e begane g rond rondom den 
toren is gelegen op 1.50 M , boven waterpei l ; de bo
venkant van de houten fundeering moet l iggen op 1.50 
beneden waterpeil . 

A r t . 2. H e t grondplan van den toren kan zijn cir
ke lvormig of veelhoekig. D e bovenkant van het met
selwerk (dus de onderkant van het ijzeren reservoir) 
moet zijn gelegen op ongeveer 26.50 M . boven waterpeil. 

A r t . 3. H e t c i rke lvormig reservoir moet een inhoud 
hebben van ongeveer 225 M 3 ; het wordt vrijgelaten 
den bodem vlak of bo lvo rmig te construeeren. 

D e ommantel ing van het reservoir moet zijn samen
gesteld uit een ijzeren geraamte, bekleed met hout , 
waarbij het wenschelijk is tot de wanden en de afdek
k i n g dubbele beschieting te bezigen. 

A r t . 4. O p 2 M . onder het laagste gedeelte van 
den bodem van het reservoir moet een waterdichte 
vloer aangebracht worden; behalve deze vloer, kunnen 
meerdere balklagen worden gemaakt tot gemakkeli jk 
plaatsen der trappen en tot verbinding der standpijp. 

A r t . 5. E r moet gelegenheid zijn om het gedeelte 
van den toren boven het reservoir te bereiken. 

T o t het verkrijgen van eenheid in oplossing, wat be
treft de hierbij beoogde technische cischen, is een schema 
van standpijp met aanhooren bij het programma ge
v o e g d , hetwelk moet gevolgd worden. 

A r t . 6. D e stijl wordt geheel vrijgelaten. 
A r t . 7. V a n dit ontwerp worden ver langd: de ver-

eischte plat tegronden, een opstand-teekening en een 
doorsnede, alles op de schaal van I a 100. D e be
handel ing dezer teekeningen (uitgezonderd in potlood) 
wordt den ontwerper vrij gelaten. Desverkiezende kan 
een perspectief-teekening toegevoegd w o r d e n , welke 
echter niet van invloed bij de beoordeeling is. 

A r t . 8. V o o r het ontwerp, dat in de eerste plaats 
bekroond w o r d t , is bestemd een prijs van vijf-en-twintig 
gulden ( ƒ 2 5 . — ) benevens het d ip loma der Vereenig ing . 
A l s tweede prijs wordt uitgeloofd het d ip loma zonder 
geldelijke belooning. 

A r t . 9. D e tijd van inlevering is bepaald vóó r of 
op den 2 3 B t e » A p r i l 1889, ten huize van den i 8 ' c -Se -
cretaris der V e r e e n i g i n g , den heer E . F . Ehn le , V a n -
Kinsbergenstraat n". 28 te ' s -Gravenhage, bij wien het 
in art. 5 genoemde schema is aan te vragen , alsook 
het programma. 

A r t . 10. D e inlevering behoort te geschieden met 
stipte inachtneming van art. 44 van het reglement, 
lu idende: „ A l l e ingezonden ontwerpen moeten zijn voor
zien van een motto of teeken en vergezeld van een 
verzegelden naambrief, vermeldende den naam en de 
woonplaats der vervaardigers. Bui ten op den naam
brief moet hetzelfde motto of teeken zijn aangegeven, 
benevens een correspondentie-adres." 

D e inzendingen moeten worden ingeleverd en afge
haald bij den i , t e -Secre ta r i s . 

D e J u r y zal zoo spoedig doenlijk worden bekend
gemaakt. 

Het Bestuur. 
N . B . A a n de leden van „ A r c h i t e c t u r a " worden 

tevens in herinnering gebracht de art ikelen 48 en 49 
van het Reglement . 

B E R I C H T . 
A a n heeren geabonneerden wordt in herinnering ge

bracht , dat de prijs van de De Opmerker ƒ 2 . 2 5 P c r 

drie maanden bedraagt en daarover in het midden van 
elk kwartaal beschikt wordt. 

D e abonnementsprijs voor het geheele jaar wordt tot 
zes gulden teruggebracht , als dit bedrag v ó ó r den 

eersten Februar i 1889 vrachtvrij en zonder eeuige kor
ting wordt gezonden aan de Adminis t ra t ie van De Op
merker te A r n h e m . 

Afzonderl i jke nommers .zijn, voorzoover de voorraad 
strekt , steeds te bekomen bij de genoemde A d m i n i s 
tratie en bij den heer J o h . G . Stemler C z n . , boekhan
delaar in de Haarlemmerstraat te Ams te rdam. D e prijs 
bedraagt 15 cent per nommcr en 25 cent per plaat. 

V a n de jaargangen 1884—1888 zijn nog enkele 
vol ledige exemplaren voorhanden; de prijs daarvan is 
per jaargang: in losse bladen ƒ 3 . — , ingebonden ƒ 3 . 8 0 . 

V E R E E N I G I N G «ARCHITECTURA" T E ' S - G R A V E N H A G E . 
Gewone vergadering van Woensdag 2 Januari 1889. 

Met een heilwensch voor het ingetreden jaar, zoowel voor 
den bloei der Vereeniging, als voor het welzijn en de belangen 
der leden , opende de Vice-voorzitter de vergadering. 

Na goedkeuring van de notulen der vorige bijeenkomst werd, 
na eenige mededeelingen, de heer Joh". Kuijk als gewoon lid 
aangenomen. 

Daarna werd besproken het programma voor de prijsvraag 
voor een waterleiding-toren, dat in zijn geheel in dit blad is 
opgenomen. De mededinging is opengesteld voor de leden van 
alle bouwkundige Vereenigingen in Nederland. De Jury werd 
gekozen en zoo spoedig doenlijk zullen de namen der Jury-leden 
worden bekendgemaakt. 

Door het reeds gevorderde uur werd besloten punt 3, voor
dracht van den heer Ehnle, getiteld: Opmerkingen over Vak
onderwijs, en punt 4, bespreking van een in de bus gevonden 
vraag, tot de volgende vergadering te verdagen, daar men 
het algemeen wenschelijk vond de reeds meermalen aangekon
digde behandeling van eenige gebouwen, in den laatsten tijd 
te 's-Gravenhage gesticht, niet langer op te houden, ten einde 
de daartoe gedane vraag tot eene oplossing te brengen. 

Alsnu verkreeg de heer Brückmann het woord om, daar de 
heer Van Malsen verhinderd was te komen, voor beiden het 
gewichtig onderwerp te behandelen. 

Spreker begon met te verklaren wat door critiek moet worden 
verstaan. De edele kunst-critiek is eene uiting van medege
voel voor het werk van een kunstbroeder, waardoor deze wordt 
opmerkzaam gemaakt op het goede en het meer of minder ge
slaagde, ofwel afkeurenswaardige in zijn werk; een medege
voel, dat niet wordt opgewekt uit wrok of haat (want dan deugt 
de critiek niet) maar uit een streven om tot hooger volmaking 
te leiden. Als de critiek om deze redenen en met eene eerlijke 
bedoeling wordt toegepast, dan verdient zij de hoogste waar
deering. Als de zuiverste toetssteen werd door de heeren Brück
mann en Van Malsen beschouwd: de natuur, de grondslag, 
waarop de geheele kunst berust. De heer B. besprak daarna 
onderscheidene gebouwen, zoowel in de stad als in de nabij
heid daarvan, waarbij, zonder aanzien des persoons, de gebre
ken werden opgenoemd en evenzeer het goede in 't licht werd 
gesteld. Spreker verklaarde echter dat het «/./.doenlijk was 
om elk gebouw van den laatsten tijd te bespreken omdat daar
voor te veel tijd gevorderd werd; maar deze bespreking was 
ook niet noodig voor het doel dat werd beoogd, want tel
kens zou veel gelijkluidends te vertellen zijn, n.1. dat bijna 
overal te weinig eigen opvatting en te veel kopie wordt aan
getroffen. Daarom meenden de heeren Brückmann en Van 

I Malsen thans genoeg te hebben gezegd. 
Nu ontspon zich, evenals de vorige malen, eene hoogst 

geanimeerde discussie, waarvan de slotsom was dat men meende, 
om den vraagsteller zooveel mogelijk te bevredigen, eene motie 
te moeten stellen. Algemeen was men daarbij van gevoelen 
dat het niet aanging eene reeks gebouwen te noemen en 
daarom werd de volgende motie met algemeenc stemmen aan
genomen : 

De vooruitgang in de bouwkunst te 's-Gravenhage is merk
baar in verscheidene gebouwen van den laatsten tijd, hoofd
zakelijk wat betreft de technische sijde. Uit een zuiver kunst-
oogpunt beschouwd valt eveneens vooruitgang te constateeren, 
doch in mindere mate. Het is jammer dat men, naast de 
gegevens van vroeger, niet meer de natuur bestudeert. Het 
'zou te persoonlijk worden om alle gebouwen op te noemen, 
hetgeen niet gewenseht is te achten ; van daar, dat het opnoemen, 
achterwege wordt gelaten. 

De kunstbeschouwing voor dezen avond kon niet doorgaan, 
daar men, door een misverstand, in een kleinere zaal moest 
vergaderen, waarin niet voldoende ruimte tot étaleeren was. 
Zij werd dus tot de volgende bijeenkomst uitgesteld. 

Met dankzegging aan de heeren Brücumann en Van Malsen 
voor de moeite, welke zij zich hadden gegeven en ook aan alle 
andere leden, die aan de discussien hadden medegewerkt, werd 
de vergadering te ruim elf uren gesloten. 

Erratum. In het voorgaande verslag, regel 22 van onder af, 
staat: later, lees: vroeger. 



D E O P M E R K E R . 5 Januari 1889. 

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. De Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 

brengt ter kennis van belanghebbenden, dat in de eerste helft 
van de maand Februari ittSo voor de vervulling der betrekking 
van adspirant-ingenieur van den Waterstaat een vergelijkend 
onderzoek zal plaatshebben. Tot dit onderzoek worden toege
laten Nederlanders, die een voldoend examen als civiel ingenieur 
hebben afgelegd aan de Polytechnische school te Delft, mits 
zij op 1 Maart 1889 niet ouder zijn dan 2,S jaar. 

Dit onderzoek betreft: de theoretische en toegepaste mecha
nica en de kennis van werktuigen; de kennis van bouwstoffen , 
gebruikelijk zoowel voor bouwkundige als waterbouwkundige 
werken; de waterbouwkunde; de burgerlijke bouwkunde, voor 
zooveel betreft dc constructie van eenvoudige gebouwen; het 
landmeten en waterpassen; het administratief reeht betreffende 
den waterstaat: het situatie-, ornement- en handteekenen, 
benevens het teekenen van voorwerpen tot de waterbouwkunde 
behoorende, waarvoor overlegging van behoorlijk gewaarmerkte 
teekeningen gevorderd wordt. 

Zij. die zich aan het vergelijkend onderzoek wenschen te on
derwerpen, moeten vóór 1 Februari aanstaande daarvan aan 
het Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid doen 
blijken bij op zegel geschreven adres, bevattende: 

Opgave van naam, voornaam en woonplaats. Daarbij moeten 
worden overgelegd: 

t°. het bewijs dat de candidaat is Nederlander en op 1 Maart 
1889 niet ouder is dan 28 jaar; 

2°. eene schriftelijke verklaring van een geneeskundige, 
wiens handteekening door den Burgemeestsr zijner woonplaats 
moet zijn gewaarmerkt, dat de candidaat een gezond lichaams
gestel en geene voor ingenieursdienst hinderlijke gebreken heeft. 

3°. een getuigschrift van goed zedelijk gedrag, afgegeven 
door of vanwege het Gemeentebestuur zijner woonplaats; en 

40. het diploma van civiel ingenieur. 
— ü p de internationale conferentie voor de a.s. zomer-dienst-

regeling op de spoorwegen, die 16 en 17 dezer te Weenen 
gehouden wordt, zal de Nedcrl. Rijnspoorweg-maatschappij 
worden vertegenwoordigd door den heer A. G. A . Everts, 
assistent chef van het mouvement dier Maatschappij. 

AMSTERDAM, De buste in bas-relief van den gevierden too-
neelkunstenaar Morin, hem bij gelegenheid van zijn jubileum 
door een tiental vrienden en vereerders aangeboden, is inden 
foijer van den stads-schouwbtirg tegenover de buste van Mevr. 
Kleine- Gartman geplaatst. Deze buste, door den heer Van 
den ltossche geboetseerd . is omsloten door eene zwart ebben
houten lijst en op een fraaien ezel van hetzelfde hout geplaatst, 
die door een bronskleurige draperie omgeven wordt. 

— De ingenieur J. Hulshoff, die namens eene combinatie, 
onder leiding van de Maatschappij tot bevordering der handels
betrekkingen tusschen Nederland en Zuid-Afrika, directeur W. 
Dul l , op verschillende plaatsen in de ZuidAfrikaansche repu
bliek goudhoudende gronden heeft onderzocht, is uit de Trans
vaal teruggekeerd. 

Dit onderzoek heeft geleid tot het ontwerpen van een plan 
tot oprichting eener Nederlandsche mijn-maatschappij met een 
kapitaal van J 600.000, tot exploitatie van 60 claims in de Wi t -
w-atei landsche goudvelden. 

Binnenkort zal de inschrijving op bovengenoemd kapitaal 
hierterstede worden opengesteld. 

— Naar wij vernemen is het bedrag, dat de Nederlandsche 
afdeeling >-Schoone Kunsten" voor de Parijsche tentoonstelling 
behoeft, zoo goed als volteekend. De gelden zijn bijna geheel 
door de schilders zelf bijeengebracht, die daardoor getoond heb
ben wat esprit dc corps vermag. Als men nagaat dat zeer 
vtle schilders niet gefortuneerd zijn en van hun penseel moe
ten leven, blijkt hieruit wel, hoezeer zij doordrongen zijn van 
het groote belang om den roemrijken naam van onze Nederl. 
schilderschool, evenals dit jaar te Munchen, ook in 1889 te 
Parijs op te houden. 

Is derhalve eene goede vertegenwoordiging van onze kunst 
te Parijs verzekerd, omtrent de afdeelingen nijverheid, kolo
niën en land- en tuinbouw hopen wij spoedig dergelijke mede-
deelingen te ontvangen. Van de twee laatstgenoemde afdee
lingen hooren wij met genoegen dat de voorbereidingen goed 
vorderen. 

Intusschen verdient het voorbeeld, door de schilders gegeven, 
navolging. Wanneer de met middelen gezegende industrieelen 
en koloniale specialiteiten de handen ineenslaan en een waar
borgkapitaal volteekenen om in het bijzonder onzen kolonialen 
handel, nijverheid en kunst een goed figuur te laten maken, 
dan zou dit onbetwistbaar strekken in het belang van het land. 
De kampong, op de Esplanade des Invalides in te richten, zal 
zeker groote aantrekkingskracht hebben, maar alleen door een 
behoorlijke verzameling van Indische producten van landbouw, 
kunst en nijverheid zal de waarde van Nederland als koloniale 
mogendheid bekend worden. Waar het handel, kunst en nij
verheid betreft, kunnen alle politieke overwegingen gerust ter 
zijde worden gesteld en moeten alleen als maatstaf gelden het 
belang van Nederland, om in de rij der volkeren, die te Parijs 
_ullen concurreeren, niet te worden weggecijferd. 

De Secretaris der koloniale afdeeling, Mr. H. Zillisen, Ko
ningskade 10, belast zich met de ontvangst van inschrijvingen 
voor het waarborgfonds. (X. R. C.) 

Utrecht. Dc Gemeenteraad hield Woensdag zijn eerste 
vergadering in dit jaar. Ingekomen was een rapport der ge
zondheidscommissie, waarin zij het Liernur-stelsel aanbeveelt 
voor den afvoer van fecalien en ander vuil en voorstelt den 
heer I.ierntir uit te noodigen een onderzoek te doen naar de 
wijze, waarop zijn stelsel ten uitvoer gelegd cn naar het ge
bruik, dat van de fecalien gemaakt zal kunnen worden; voorts 
hem te verzoeken, de desbetreffende plannen in te dienen, 
met overlegging tevens van een gedetailleerde bcgrooting van 
uitgaven en ontvangsten. 

Zwolle. De Gemeenteraad besloot den heer J. Schotel, in
genieur te Rotterdam, uit te noodigen, als adviseur voor den 
aanleg eener waterleiding ten behoeve van deze gemeente op 
te treden, en mitsdien, in overleg met den gemeente-architect, 
den heer J. L. van Essen, in te dienen een rapport, behelzende 
een vergelijkend overzicht van de verschillende plaatsen, die 
voor het leveren van het benoodigd water in aanmerking kun
nen komen, met een schetsontwerp en globale begrooting van 
kosten van zoodanige waterleiding als volgens dat rapport de 
voorkeur zal verdienen 

Edam. In de laatste zitting van den Raad werd gewezen op 
het belangrijke feit der opening van de tramlijn Edam—Am
sterdam , cn met algemeene stemmen een voorstel aangenomen 
om den concessionaris, den heer Sanders, hulde te brengen 
voor de energie, waarmede hij aan zijn plan heeft vastgehouden. 

— In de Groningsche dagbladen komt onderstaande adver
tentie van de leden der A r c h i t e c t e n k a m e r voor: 

K E N N I S G E V I N G . 
De ondergeteekenden, allen leden der »Architcctenkamcr" 

te Groningen, waarvan de statuten zijn goedgekeurd bij ko
ninklijk besluit van 21 October 1888, hebben de eer ter alge
meene kennis te brengen, dat ingevolge deze statuten van af 
den isten Januari 1S89 hei honorarium, dat zij in rekening 
zullen brengen, zal berekend worden naar het volgende tarief. 

Voor het uitvoeren van werken beneden ƒ3000 van 5 tot 6 
pet. naar den aard vaji het werk. 

Voor het uitvoeren van werken van / 3000 tot f 10000 van 
5 tot 5'L, pet. als voren naar den aard van het werk. 

Voor het uitvoeren van werken van /'10,000 tot /'35,ooo 5 pet. 
Voor het uitvoeren van werken van f 35,000 tot ƒ 50,000 4', pet. 
Voor werken boven / 50,000 4 pet. 
Voor bijwerken of zoogenaamden overbouw overeenkomstig 

bovengenoemd tarief. 
Voor afwateringswerken, graafwerken en straatwerken, wan

neer deze niet met eenigen woningbouw onmiddellijk in betrek
king staan, 3 pet. 

Voor het maken van schetsplannen zonder bestek, doch met 
globale begrooting 2 pet. 

Voor het maken van teekeningen met bestek en volledige 
begrooting 3 pet. 

Dagelijksch toezicht gedurende het ganschc werk moet door 
den principaal vergoed worden 

Reis- en verblijfkosten bij het uitvoeren van werken buiten 
de gemeente worden vergoed. 

J. P. IlAZEU. W. VAX DF.R HEIDE. 
K. Hoekzema. P. M . A. Huurman. 
N . W. Lit. G. Nijhuis. 

S. van Veen. 
— Wij vestigen dc aandacht op eene vreemdsoortige wijze 

van aanbesteding, die het gouvernement der Zuid Afrikaansche 
Republiek zal houden, wegens het maken van den metalen 
bovenbouw voor de brug over de Vaalrivier bij Standerton en 
voor tien bruggen op andere plaatsen in de genoemde Republiek. 
De bestekken en teekeningen liggen ter inzage ten kantore van 
de heeren W. Dull te Amsterdam en G. P. Ittmann & Zoon 
te Rotterdam. 

De inschrijvingssom, de naam en woonplaats van den fabri
kant en verdere toelichtingen, die de inschrijver daarbij noo-
dig acht. moeten worden geseind per kabeltelegram aan den 
heer J. S. Marais, auditeur generaal te Pretoria, vóór den 20 
Januari e k. 

PERSONALIA. 
— Bij dc Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 

is met ingang van 1 Januari a. s. benoemd tot chef der af
deeling Hoofdboekhouding, de heer J. C. M. A. de Koning, 
die deze betrekking sedert het begin van het jaar 1S88 voorloopig 
heeft waargenomen. 

— Met ingang van 1 Januari a. s. is tot buitengewoon 
opzichter van !s rijks waterstaat, standplaats Nijmegen, be-
uoemd de heer J. J Stieltjes, civiel-ingenieur. 

— Op verzoek van den heer E. Gerst, civiel-ingenieur, is 
ingetrokken de resolutie van den Minister van Koloniën, waarbij 
hij ter beschikking van den Gouverneur Generaal van Neder-
landsch-lndie werd gesteld om te worden benoemd tot opzichter 
der 3de klasse bij den Waterstaat en de Burgerlijke openbare 
werken daartelande. 

5 Januari l 8 8 y . Ü E O P M E R K E R . 

- Bij beschikking van den minister van 
waterstaat, handel en nijverheid is aan 
den eervol ontslagen sectie-ingenieur bij 
den aanleg van staatsspoorwegen A. S i 
mons, te 's-Gravenhage, de titel toegekend 
van eerstaanwezend ingenieur. 

— De heer A. F. Gerlings, chef der 
afdeeling Beweging bij de Maatschappij 
tot exploitatie van staatsspoorwegen te 
Utrecht, is benoemd tot lid van het co
mité van bestuurteSemarangvandeNeder-
landsch-lndische Spoorwegmaatschappij. 

- Bij den waterstaat in Nederlandsen 
India zijn benoemd: 

tot ingenieur 2de klasse: de ingenieur 
3de klasse W. B. van Goor en den amb
tenaar op non-activiteit H . J. Verdam; 
tot opzichter iste klasse: de opz. 2e k l . C. F. 
Pichel, C. G. J. Gersen en K. A . Berkhe-
mer; tot opz. 2e k l . de opz. 3e kl. C van 
der Voort, P. Muller. P. van der Bijl en 
|. A. Lapré; tot opz 3de k l . , de ambt. 
E. de Graaf, H . Klasing, G. de Beek en 
de tijd opz. J. C. van Rheeden. 

— Met 1 Januari a s aanvaardt de 
secretaris-penningmeester der Ned Ver. 
voor locaalspoorwegen en tramwegen, de 
heer H A . Perk te Amsterdam, weder de 
redactie van het weekblad De Locomotief, 
het orgaan dier Verceniging. Zij werd gc-

ruimen tijd tijdelijk waargenomen door den 
heer H, Linse, civiel-ingenieur te 's-Gra
venhage. 

— De heer L . T h . Bakker, Onderafdee-
lingschef der Controle bij de Exploitatie
maatschappij, is met ingang van 1 dezer 
benoemd tot Inspecteur der Comptabiliteit, 
ter standplaats Utrecht, Ccntraalburcau, 
terwijl hij is aangewezen den afdeclings-
chef bij afwezigheid te vervangen. 

den 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— Landbouwkundig opzichter te Kam

pen. Jaarwedde ƒ1200. Adres bij 
burgemeester, vóór 12 Januari. 

'~ A T J V Ë l r r E N T I E N . 

IIKKPiF.N REGENTEN VAN IIKT HUK-
(il'.l! WEESHUIS te KAMI'KN schrjjven een 
Pr i j svraag uit, voor het maken van 

O n t w e r p e n e n B e g r o o t i n g , 
voor bet bouwen van oen n i euw Ge
sticht. Voorwaarden niet Situatieteekeiiing 
zijn op franco aanvrage, en tegen vooruit
betaling van Oen g u l d e n , te bekomen bij 
den Heer K. DE VIDAL DK St. GERMAIX, 
Directeur van (iemeeiitewerken te Kampen. 

Gemeente B E R G E N - O P - Z O O M , 

D r i n k w a t e r l e i d i n g . 

Het (i K M K F, XT E BEST l i I" K van Itergm-
up-Zoom, noodigt gegadigden uit tot het in
zenden vóór den 1 Maart 1889 van gedetai l 
leerde opgaven en voorwaarden waar
op zij genegen zouden zijn eene- concessie 
tot het loggen en exploi toeron van eene 
D r i n k w a t e r l e i d i n g in die gemeente te 
aanvaarden. 

ikfijen-op-Zunnt, den 27 Deeeinber 1SSS. 
liet Henteeitlebestuur vtiormiemd, 

A. .1. L. DE ROOCK. 
De Secfetaris, 

L. M. MAGNÈE. 

D n s 9 ? i d . M n p l 8 8 0 . G o u d e n M e d a i l l e r w M k l é r t f v A 1 8 8 L 
Weenen 1880. A m s t e r d a m 1 8 8 3 . Amsterdam 1882. 

JOHANN 020RICO, Frankfort a/M. 
FABRIEK VAN 

M a r m e r m o z a ï e k e n T e r r a z z o - v l o e r e n , G l a s m o z a ï e k , 

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 . 
A m s t e r d a m , W e e n e n , L o n d e n , Boston. 

< >i><i-«• i-i«-lit i * » : u > . 
Eenig vertegenwoordiger voor Keilerlaml 

F E R D . E N G E R S , A m s t e r d a m , 
! I c e r e n g r a r h t , b i j « I e O m l e S p i e g e l s t r a a t n . 3 3 5 . 

IKCKRR & BUDMNGH. - ARNIO. 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K va» 

? / A T E R P A S -

H O E F M F F 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. 

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

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

LICHTDRUKTEEKENINGEN 
(witte Ijjiiüii op blauwe grond) 

worden bij ieder getal binnen den kortst, mogelijken tijd geleverd door 

TH. J. DOBBE & ZOON, 
Magazijn van Teekenbehoeften voor Bouwkundigen, 

U T R E C H T . 

P r o v i n c i e N o o r d I) r a b a n t. 

AANBESTEDING 
van twee aan elkander te bouwen 

II KERF. Mi l HZ EN 
te T I L B U R G . 

De Heeren FRANCOIS en L E O N B R U -
V E L L E zijn voornemens, in bjjzjjn van den 
daarmee gelasten Architect H .1. V A N 
TULDER, 

op D I N S D A G 15 J A N U A R I 1889, 
des voormiddag» ten 11 ure. onder nadere 
goedkeuring, in 't Koffiehuis van den heer 
TH. GüSTENHOVKil, boek Spoorlaan en 
Willem-Il-straat te TILBURG, 

|iiilili<-!> m u i te i M ' k t i ' i l n i : 
H e t bouwon van Twoo Heeren

hu izen met annexe V e r a n d a h s , 
op het t e r re in gelegen aan de 
Spoorlaan a ldaar , mot de leve
ring van al le mater ia len , met 
u i tzonder ing van d i o , we lke i n 
't bestek speeiaal voor besteders 
reken ing v e r m e l d zijn. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrij
ving volgens art. IS van het Bestek, zullende 
de aanwjjzing in loco worden gedaan op 12 
Januari e. k.; de bijeenkomst is ten half 
twaalf in bovengemeld koffiehuis 

Nadere informatie! zijn te bekomen bjj 
voornoemden architect. Spoorlaan M S72 te 
Til/mri/, alwaar, behalve de ontwerp-teeke-
ningvn. nog menigvuldige teekeningen op 
groot ere schaal, dagelijks van des voormid
dag» III tot 12 en iles namiddags van 2 tot 
4 ure, uitgezonderd des Zondags, te bezich
tigen ziin. 

De Bestekken zjjn, zoolang de voorraad 
strekt, op franco aanvrage, onder toezending 
van /'1.511. Verkrijgbaar vanaf S Januari 
e. k. bij den Drukker en Uitgever AXTOIXE 
A HTS te TMutg. 

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

BU1IGEMEESTEI! en WETIKH'DEIiSder 
Gemeente ARNHEM, zullen Vrijdag 18 Januari 
1889, 's voormiddag» 11' , uur. in het open
baar , ten (iemeentehuize aanbesteden: 

Bes tek N " . 17. 
H e t leveren v a n G R È S K E I E N , 

Q U E N A S T K E D 3 N on I R O N -
B R I C K S , i n 3 perceelon. 

Bes tek N " . 26. 
D e lo ve r ing v a n C E M E N T R I O L E N . 

Inlichtingen worden alle werkdagen, tot 
den dag der aanbesteding, tusschen !l en 12 
en 2 en 4 uur, gegeven aan het Bureau Ge
meentewerken ten Geineeiiteliuize: bestek 
met gezegeld inschrjjvingsbiljet en 'teekenin
gen der riolen tegen betaling1 van f 1.00 
per stel en dat van de levering van keien 
en brick* tegen betaling van / 0.60 ter Se
cretarie verkrijgbaar. 
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H a n d e l i n T e g e l s v o o r V l o e r e n e n W a n d e n . 

H O U T E N P A R Q U E T V L O E R E N . 

cf&ouf 

----- Cdiit&ittiatjtL. 

Deze vloeren zjjn door ons geleverd 0. a. in de B a r a k k e n van het Stodolijk Z i e k e n h u i s , Coolsingel alhier, de L o u i s a -
s t i c h t i n g , te 'sllai/e, enz. enz. Teekeningon gratis verkrijgbaar. 

I I B : \ 1 I I l i l l \ € I t & A L E X . I T I H O F i : , B o t t e r d a m . 

PH0T0L1TII0GRAPHIE, PHOTO/1 \( (M.KAIMUK 
en S té réo type- In r i ch t ing 

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

op zijne inrichting voor Ph.t . l l lh.graphle 
byzonder geschikt voor de reproductie van 
Plint, Teekeningen enz. van 1111. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor P h . i . i i n r . -
Kraphie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgeveis en op 
zijne sten i,i>i>i -inri, nunc voor HH. Druk
kere, alles tot de minste prijzen. 

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

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

~DE LINT & C. 
Ooetseedifk S*H , Kotter dam 

VLOER- en WANDTEGELS, 

TROTTOIR-, CEME.ÏÏ- E\ IJZERSTEEMELS. 
Oroote voorraden 

Te koop aangeboden. 
2 Stoomheimachines 
2 Houts teekbanken 
1 C i r k e l en l intzaagmachine 
1 Ra i lzaag 

50 K i p w a g o n s i n h o u d 2 M : . 1 Beide 
24 „ „ 2 M : i . zijden 
36 „ „ l ' / i M 3 . \ kippend 
Alles 90 c.SI. spoorwjjdte. 
Aanvragen aan L . KALIS Kz. , Sliedtecki 

en W. DE JONG, Breda. 

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

S T O O M K E T E L S u W E R K T U I G E N . 
cp de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
E E B E - D I P L O M A (hoogste onderscheiding). 

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

A M S T E R D A M . 

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 , l e v e r t : 

D u u r z a m e e n g o e d k o o p e W a n d b e k l e e d i n g i n a l l e k l e u r e n 

v a n l » o l j c h r o o m - C e m e n t 

voor binnen en buiten, bestandbaar tegen aüe invloeden van het weer. 
Zie De Opmerker van 2 October 1886 en van 8 Januari 1887. 

V u u r v a s t e W a n d e n , P l a f o n d s e n V l a k k e G e w e l v e n , 

v o o r e i k e n a f s t a n d e n h e t g r o o t s t e d r a a g v e r m o g e n . 

Systeem R . A B I T Z en Systeem M O N T E R . 

P A R Q U E T H Y D R O F T J Q E 
Systeem D A M M A N en C A S S A R D . 

E i k e n h o u t e n P a r k e t v a n a f fl. 4 . — p e r M 2 . 

U S a r m e r - Ü S o z a ï k . T e r r a z z o e n G r a n i t o . 

Men vrage onder toezending van Schetsen opgaven van prijzen. 

ASPHALTE VAN VAL DE TRAVERS 
Z i n d e l i j k , V o c h t w e r e n d , O n d o o r d r i n g b a a r , G e r a a s w e r e n d , 

i n groote verscheidenheden, voor : R i j w e g e n , T r o t t o i r s , L a w n - T e n n i s -
C o u r t s , K e l d e r s , W i n k e l - en M a g a z i j n v l o e r e n , G a n g e n , M u u r - , 
B r u g - en D a k b e d e k k i n g e n , B e t o n f n n d e e r i n g e n enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan T H E N E T J C H A T E L A S 
P H A L T E C O M P A N Y L d . , Beltwei 

A M S T E R D A M . 
KANTOOR: Marnlxitraat 402 bh Leidscheplein. 

W I T T K ' S I i l F T E S T 
voor Stoom-, Hand- en W a t e r k r a c h t , 

voor Personen, Goederen, Spijzen enz. 
W I T T E ' S Liften onderscheiden zich door 

eene deugdzame constructie, zachten en ge-
ljjkmatigen gang, grootste zekerheid tegen 
ongelukken, gemakkelijke behandeling, ge
ring waterverbruik en zeer billijken prjjs. 
Alle Liften worden onder garantie verkocht. 

Een groot aantal Liften voor personen, 

Soederen, spjjzen enz., zoowel voor hand- als 
ydraulische kracht zjjn h ie r te lande ge

plaatst. (1) 

Werktuigen voor verschillende Industrieën.. 

H . Q-. K N O O P S C.Ozn. , Beekstraat 
3, Amsterdam en voor Arnhem bjj den Heer 
62 te Arnhem. 

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

Amerikaansche Hydraulische Liften 
d e r 

American Elevator Company, 
VOOr Betels, Ziekenhuizen, kantoor- en 

Fahrlt-ltN|: 1-1,011 «en ; 
m u n t e n u i t d o o r : 

Volkomen zekerheid, 
E e n v o u d i g h e i d v a n beweg ing , 

Weinig waterverbruik en onderhoudskosten, 
Gernlschlooze gang, 

Onafgebroken goede werking. 
YerHtchen mme» boring i n den grond, 

in werking te zien, 
4 in het Nieuwe Ziekenhuis, aan den Coolsingel 

te Botterdam, 
in het Diaconessenhuis, Arnhem, 

in het Hotel du Passage, Amterdam. 
Generaal Agenten: 

FRED. STIELTJES k C 0 . , 
Keizersgracht 745, 

Amsterdam. 

D e Arnhemscho 

VERLÏCHTINGSFABR1EK. 
GERARD ULRICI, Ingenieur Arnhem, 

levert: 
S i e m e n s - I - L a m p e n 

voor binnen- en buitenverlichting. 
V E N T I L A T I E I L A M P E N , 

systeem ULRICI. 

G A S M O T O R E N , 
zonder gedruisch of reuk. 

G A S K A C H E L S W Y B A Ü W , 
1* Prijs Internat. Concours. Brussel 1887. 

C O M B I N A T I E G A S K A C H E L S , 
systeem ULRICI. 

O L I E G A S I N R I C H T I N G E N . 

Gedrukt bij G. W. van der Wie) & O»., te Arnhem. 

file://B:/1II
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R C H I T E C T V R A e t ï J M I C I T I A 
= »iCT(iiiw,!^"iiii!a«'uiiii 

%ïccWab r^oor^c oÎ t)bê  A^ft^ ^ecl)#M^ Wcpfcl)^ 
Redacteur-uitgever F. W. V A N GENDT JGz. 

Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentiën 
Bureau van Of merker, Driekoningenstraat 2S, Arnhem. 

Bureau der Redactie van Architecture et Amicitia JAN STRINGER 
H . G. JANSEN en A. REIJDING. 

Stukken, deze Redactie betreflende, te adresseeren aan den heer 
A. Reijding, Stadhouderskade 4, te Amsterdam, 

en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den 
Is,(,-Secretaris, American Hotel, te Amsterdam. 

A.W.W.. 
! ABONNEMENT / 2.25 per 3 maanden of wel zesgulden pet jaar, bij 
'vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
f 7.50 en Nederlandsch-Iwlië f 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 
! ADVERTENTIEN ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnommer, worden tot' Vrijdagavond aangenomen p 

I Afzonderlijke nommf.rs, 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 Hoofd-correspondent Jon. G. Stkmi.er CZN., Boek
handelaar te Amsterdam. 

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

A l s buitenlid is toegetreden de heer M . A . Poel te 
's-Gravenhage. 

D e situatieteekening voor de prijsvraag van een B u r 
gerweeshuis te K a m p e n ligt ter visie in het Genoot
schapslokaal. 

Namens het Bestuur: 
D e iste-Secretaris, 

G . A . Zeeman. 

D e navolgende tijdschriften zijn gekozen voor den 
leescirkel en de leestafel: 

Deutsche Bauseitung. 
The Architect. 
Architectonische Rundschau. 
Der Formenschatz. 
De Ambachtsman. 
De Ingenieur. 
De Nieuwe Gids. 
Maandblad voor teckenonderwijs. 
La Scmainc des Constructeurs. 
Matiriaux et Documents (Raguenet). 
Weekblad „De Amsterdammer". 

In een der teruggekomen portefeuilles van den lees
c i rke l is eene aflevering van De Bouwmeester gevonden, 
die bij den ondergeteekende is terug te verkrijgen. 

D e Bibl iothecaris-archivaris , 
L . J . Ri jnink. 

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 9 Januari 1889. 

D e Voorzi t ter opent deze vergadering en roept den 
leden het we lkom toe in het pas ingetreden jaar. 

N a de voorlezing der notulen, welke onveranderd 
worden goedgekeurd , worden de nieuwe l e d e n , de 
heeren J . de Quack en P . J . de J o n g h , ge ïns ta l l ee rd . 

A a n de orde komt thans het voorstel van het Be
stuur om bij wijze van proef dit jaar de prijsvragen 
tegelijk uit te schrijven. 

N a eenige discussie over het wenschelijke van het 
a l of niet geli jkti jdig inleveren der antwoorden, wordt 
een voorstel van den heer Jos. He rman met groote 

in De Opmer-

de lijst der 

meerderheid aangenomen, om de inlevering vast te 
stellen op verschillende tijdstippen, door het Bestuur 
te bepalen. 

Hie rna wordt overgegaan tot het kiezen der onder
werpen , waartoe het Bestuur in overleg met de V a k -
en Vragen-commissic een keuze had gedaan, bestaande 
uit de volgende onderwerpen: 
i e algem. prijsvraag: E e n C o n c e r t g e b o u w . 
2e „ „ : E e n d e f t i g w o o n h u i s . 
3e „ „ : B r u g i n e e n p a r k . 
1 e gew. „ : K a l e n d e r v i g n e t . 
2e „ „ : Z i t b a n k i n e e n p a r k . 

D e Vergader ing vereenigt zich met deze keuze. zoo
dat binnen eenigen tijd de programma'; 
ker zullen worden opgenomen. 

D e Bibliothecaris brengt thans ter tafe! 
tijdschriften voor leescirkel en leestafel. 

N a eenige discussie wordt besloten pogingen in het 
werk te stellen om enkele tijdschriften met het Orgaan 
te ruilen en voor één tijdschrift het abonnement op te 
zeggen , waarna dc lijst verder wordt goedgekeurd. 

Daar de spreker voor dezen avond verhinderd is, wordt 
overgegaan tot de kunstbeschouwing van het plaatwerk, 
bevattende de afbeeldingen van de . .Exposi t ion retros
pective d'objects d'art en or et argent de la Soc i é t é 
A r t i et Amic i t i ae d 'Ams te rdam" , uit de bibliotheek van 
het Genootschap en „ D i e ornamentale Baukunst des 
Mittelalters van L u d w . K l ingenbe rg" , afgestaan door 
den heer J . L . Springer. 

A l s leden worden daarna voorgesteld de heeren J . 
G . van Gendt en B . C . H a m e r J r , door de heeren J . 
C . D . d i Gazar en G . A . Zeeman. 

Niets meer aan de orde zi jnde, sluit de Voorzi t ter 
de vergadering. 

( A . et A . ) D E H A A G S C H E P L A T E E L B A K K E R I J 
„Rozenburg". 

In het tijdschrift Eigen Haard vinden wij een art ikel 
over de Haagsche Plateelbakkerij „ R o z e n b u r g " van 
den heer L . Simons M z n . , waarin deze jonge tak van 
kunstnijverheid met veel waardeering besproken wordt. 
H e t komt ons voor dat de heer S. een goed werk 
deed met te trachten , het energiek streven der plateel-

De Redactie van Architectura et Amicitia stelt zich alleen verantwoordelijk voor den inhoud van stukken, gewaarmerkt met de initialen A. et A. 

Wm 
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bakkerij en hare reeds verkregen resultaten meer alge
meen bekend te maken. 

Deze publiciteit is noodig in dubbelen zin. Wanneer 
we toch in de Kalverstraat te Ams te rdam (om ons 
maar tot de hoofdstad te bepalen) geen enkele der 
aaneengesloten rij winkels kunnen on tdekken , waar 
men het der moeite waard acht iets van dit echt 
nationale product uit te stallen, en men beziet de massa 
uithcemsche pru l la r ia , die de koopzieke gemeente, 
faute de m i e u x , van daar meedraagt , dan dunkt het 
ons de plicht van de pers te zijn het publiek voor te 
l ichten betreffende hetgeen in eigen l a n d , van werkel i jk 
artistieke waar , te koop is. 

W e laten het bedoelde art ikel hier v o l g e n : 
't W a s in 1877, dat op de Amsterdamsche kunst-

nijverheidstentoonstelling de aandacht der bezoekers 
get rokken werd door de ui ts tal l ing van Delftsch aar
dewerk , 't welk niet o u d , maar nieuw was en scheen 
te moeten bewijzen, dat de oude , beroemde industrie 
nog niet geheel was ui tgestorven, j a dat eenige man
nen van geestkracht aan het pogen waren om haar 
levensgeesten aan te wakkeren en te versterken. 

V e r hadden zij het nog niet ermee gebracht. D e 
k leur en de glans van het nieuwe — aldus getuigde 
de Ri jkscommiss ie tot het instellen van een onderzoek 
naar den toestand der Nederlandsche kunstnijverheid — 
stonden nog ver ten achter bij die van de voortbreng
selen uit het tijdperk van verval der oude industrie. 
E n niet alleen naar verbetering van deze moest worden 
gestreefd. O o k op het zoeken van een nieuwe , eigen
aardige , niet l icht na te bootsen versieringsmethode 
k w a m het aan. Zoo lang dit alles nog niet gevonden 
was , bleef het wantrouwen van het publiek in de nieuwe 
industrie begrijpelijk. D e commissie hoopte op eene 
volgende tentoonstelling de bewijzen te v inden , dat de 
overwinning het pogen bekroond had. 

T i en jaren zijn er sindsdien verloopen en eene nieuwe 
tentoonstelling is tot stand gekomen. D o c h niet zoo
lang hebben de heeren 't Hooft en L a b o u c h è r c be
hoeven te wachten, v ó ó r zij hun arbeid gewaardeerd 
en beloond zagen. D e voortbrengselen, d i t j a a r i n d e n 
Haagschcn K o e k a m p door hen ter bezicht iging gesteld, 
zijn niet eerst de openbaring van hun zegepraal. A l 
mist hun nieuw-Delftsch nog steeds de eigenaardig 
smeltende kleur en den heerlijken glans van het oude, 
ze zijn erin geslaagd dc hoedanigheden van hun fa
brikaat op haar beurt als iets ongemeens te doen aan
nemen en de koopcrs te bewegen zich het nieuw-Delftsch 
als een in menig opzicht artistiek product aan te schaffen. 

D o c h zoo dc thans gehouden tentoonstelling al weinig 
nieuws leerde omtrent het nieuw De l f t s ch , zij bracht 
voor menig bezoeker niettemin eene verrassende kennis
m a k i n g met een ander soort van aardewerk. E n de — 
niet benoemde — Ri jkscommiss ie van anno 1888 zou 
in haar rapport op haar beurt hebben kunnen gewagen 
van voortbrengselen, die getuigenis afleggen van een 
opmerkel i jk zoeken , pogen , en . . . . slagen eener thans 
nog jonge plateelbakkerij . 

E igen l i j k vormt de overgang van het nieuw-Delftsch 
op de f a ï e n c c - R o z e n b u r g een ganschen gedachtensprong. 
In alle opzichten zijn zij elkander ongelijk. O o k het 
streven der Haagsche en der Delftsche heeren loopt 
vrijwat uiteen. D e eersten zochten door k leur en glans 
oude voortbrengselen te evenaren; de tweeden denken 
aan geen naboots ing, maar trachten vóó r alles nieuw, 
oorspronkel i jk , persoonlijk te zijn. N ie t van den aan
vang af heeft het wit van hun pogen hun echter d u i 
delijk voorgestaan. Toen de stichter der tegenwoordige 
fabriek, de heer W o l f f von G u d e n b e r g , een D u i t s c h 
sche ikundige , te 's-Gravenhage de eerste pogingen in 
het werk stelde om eene bakkerij op te richten , be

oogde hij nog alleen zijne kennis te besteden aan het 
vormen van eene sterke en nieuwe soort van aardewerk, 
uit een bijzonder samengesteld deeg en met behulp 
van een g lazuur , waarin cn waaronder hij alle kleuren 
k o n te voorschijn brengen. D o c h eerst toen hij 
na het te niet gaan der eerste fabriek — in aanraking 
was gekomen met een man van kunstenaaraanleg, kon 
dc nieuwe fabriek z ich gaan toeleggen op het vervaar
digen van voorwerpen, welke tot de kunstnijverheid 
zouden behooren. 

Inderdaad zijn de voortbrengselen van deze nieuwe 
plateelbakkerij de kinderen uit het huwelijk van een 
groote technische kunde met een fijn ontwikkelden 
kunstenaarsaanleg. 

H e t is de wetenschap geweest, die allereerst uit ver
schillende grondstoffen een deeg wist te vormen van 
dusdanige samenstelling en t in t , dat het den kunste
naar, die het moest bewerken, alles meegaf. A a n 
dezen dan de taak de vormen te v inden , waartoe het 
gekneed moet worden; v o r m e n , welke door de samen
voeging cn afwisseling van l i jnen, en evenredigheid 
van afmetingen het oog bekoren. Heeft de werkman 
het deeg dien vo rm gegeven, dan moet andermaal de 
kunstenaar aan den arbeid , om het te versieren met 
lijnen cn kleuren. M a a r de wetenschap van den tech
nicus was n o o d i g , o m hem in staat te stellen alle 
kleuren van zijn palet te gebruiken. E n het is de 
groote overwinning van den heer V o n Gudenberg ge
weest, dat hij de middelen heeft weten te v inden , 
welke den kunstenaar het aanwenden van niet één 
nuance ontzeggen — al heeft deze er dan ook bij het ma
ken van zijne ontwerpen rekening mee te houden , dat 
de verven eerst in het bakken haar ware kleur krijgen. 

Maar zoo de kunstenaar aldus in staat gesteld is 
vo lkomen u i td rukk ing te geven aan de impressies, 
welke zijn ziel gevangen houden: 't geen er in zijn 
binnenste leeft en t r i l t , der lijnen wier go lv ing hem 
schokt en der kleuren wier glanzing hem p r i k k e l t , 
een leven buiten hem te schenken — het heeft, vooral 
in den aanvang , vaak lang geduurd eer die lijnen z ich 
voor zijn verbeelding hadden geordend tot een bepaalden, 
vasten v o r m , en de kleuren zich hadden neergezet op 
haar plaats en in haar kracht ; v ó ó r het onzeker ge
voelen en zoeken cn wil len was geworden tot een ken
nelijk zien en weten en kunnen. W a s eenmaal het 
wordingsproces zoover gevorderd , dat de kunstenaar 
voorwerp en versiering slechts van zich had af te zet
t en , dan bleef dit op zichzelf een arbeid van geringe 
moeite. M a a r ook d a n , wanneer de vo rm eenmaal 
geboren w a s , rustte de kunstenaar nog niet. H e t ge
schapene verzinlijkte niet altijd het beeld zijner fanta
sie ; o f w e l , dat bee ld , tot werkel i jkheid geworden , 
voldeed zijn gevoel niet. D a n stelde hij het voorwerp 
ter zijde; nam het beeld andermaal in zich o p , ver
vormde het in zijn geest cn baarde het opnieuw als 
een rijper, krachtiger , forscher schepping. Z o o is het 
gegaan met enkele der v o r m e n , welke mejuffrouw V a n 
Hou ten uitteekende. Voortbrengselen uit den eersten 
wordings t i jd , toen de kunstenaar nog bemoeili jkt werd 
door de onvolkomenheid van zijn kunnen , zijn sommige 
later vervormd tot nieuwe voorwerpen , welker lijnen 
den gezuiverden smaak door minder weekheid en tee-
derheid meer voldeden. Da t juist die eerste, min v o l 
maakte producten voor velen onzer schilders echter 
eene bijzondere aantrekkeli jkheid hebben behouden , is 
intusschen geheel begrijpelijk voor wie zelf de bekor ing 
heeft leeren ondergaan van voortbrengselen, in wier 
onvolkomenheid de t r i l l ing nabeeft van het plotsel ing, 
onmiddell i jk baren door den zoekenden, zichzelf nauw 
b e w ü s t c n kunstenaar. 

E n als met de vormen is het met de versiering. H e t 
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motief hiervoor wordt onmiddell i jk ontleend aan de 
beschouwing der natuur. N u eens is het de impressie 
van een bloeiend tulpenbed onder felle z o n ; dan die 
van de kleurensynfonie eener uitgespreide pauwestaart; 
s t raks , meer onbepaald, die van „ m a a n l i c h t " , van 
„ r e g e n " , van „ h e t voorjaar" , welke de verbeeldingen 
het gemoed van den kunstenaar geboeid houdt , en 
zoozeer hem vervu l t , dat ze hem geen rust laat a l 
vorens hij ze van zich heeft afgezet. M a a r , niet gelijk 
hij ze on tv ing , kan hij die indrukken weergeven; hij 
moet ze eerst in den geest vervormen, tot er overeen
stemming is ontstaan met het d o e l , waartoe hij ze ge
bruiken moet; de versiering van een stel vazen , een 
b o r d , eenige pul len enz. E n hij ordent en schik t , 
verdeelt en voegt samen: een vol le geopende bloem 
h ie r , een knop daar , een doorsnede ervan g inds ; op 
het deksel een stralenbundel van goudgee l , van mat 
z i lver ; op de vaas zelve een achtergrond van dofgrijs: 
symboliseering van z o n , maan en regentoon; en het 
aldus geboren versieringsmotief is als de styliseering 
van de oorspronkelijke impressie, welke hij onderging. 

Wanneer nu aldus dc kunstenaar gearbeid heeft, en 
zijn helpers zich hebben beziggehouden met het uit
voeren van zijn ontwerp , en het dan beschilderd voor
werp dunkt den kunstenaar eene niet a l te mislukte 
verzinneli jking van zijn visioenen, dan wordt het over
gegeven in handen der w e r k l u i , die het in het glazuur-
bad moeten dompelen. Bi j de samenstelling van dit 
glazuur is nu wederom, gelijk ik reeds opmerkte , de 
wetenschap van den heer V o n Gudenberg aan het werk 
geweest. E e n voorwerp , ' twelk er mee overdekt i s , 
mist alle k l e u r : het toont een ondoorschijnend melk
acht ig wit oppervlak. D o c h laat het in den door gas 
verhitten oven gebakken zijn — als ge het hieruit ziet 
nemen, zijn de kleuren te voorschijn gekomen, glanzend 
en onveranderl i jk, tot é én geworden met de grondstof 
en beschut door het glazuur. H e t voorwerp is einde
lijk gereed en kan verkocht worden. 

Begrijpelijkerwijze niet altijd voor weinig geld. 
W a n t het is de schepping van een kunstenaar en 

voora l de versiering heeft soms maanden arbcids van 
een kunstenaarshand gevorderd. D o c h die twee o m 
standigheden geven het juist zijn waarde. 

W a t de voortbrengselen dezer faïence-fabriek onder
scheidt , is niet enkel de technische volmaaktheid van 
het aanbrengen van kleur en g lans , 't is vooral het 
artistiek persoonli jke, ' twelk uit deze vormen cn die 
kleurcn-combinatie spreekt. Zij t r i l len nog na van het 
leven , ' twelk zij in het gemoed huns scheppers leidden , 
van de schokken , waarmee zij ontvangen en ter wereld 
gebracht zijn. E n in de vleiende r o n d i n g , stuitende 
h o e k i n g , statige verheffing, breede uitspreiding dier 
stijgende, dalende, draaiend wendende, liggende of 
uitpuilende l i jnen, in dit w i ld en woest bachanaal van 
opspringende en terugwijkende t inten, die daar neer
geworpen zijn op de mooiglanzende v l a k k e n : een 
gloeiend r o o d , een opflitsend g roen , een schaterend 
gee l , een stroef in zichzelf gekeerd b r u i n , e n , tusschen 
deze rustend een ernstig gri js , een vriendelijk l icht
g roen , een innig verleidel i jk , kussend roomgeel ; — 
in dit alles zie en hoor ik het beven en sidderen, 
joelen en zuchten , schreien en ju ichen van een mo
dernen mensen, die z ich voort voelt gejaagd door de 
steeds snellere wenteling van het leven en nu eindelijk , 
nog hijgend, begint te komen tot de vu r ig begeerde 
verademing , vrede en rust. 

Geen wonder , dat de kunstenaars ten onzent z ich 
tot de voortbrengselen dezer Haagsche faïence-fabriek 
gevoelden aangetrokken. 

E n toen geldelijke moeili jkheden zich voordeden, 
welke haar voortbestaan bedre igden, wekten vier hun

ner , wier getuigenis van de hoogste waarde mag wor
den geacht, de heeren Bisschop , Bosboom, Israels en 
H . W . M e s d a g , hun Haagsche medeburgers op tot 
het vcrleenen van den noodigen steun aan deze veel
belovende Haagsche industrie. 

„ H a d " — aldus luidt het in hunne verklar ing van 
December '86 — ,,de nieuwe kunst der heeren V o n 
Gudenberg en Colenbrander , hun tegels en tegelschil
derijen, vazen, pullen cn schotels, opmerkelijk om hun 
uitmuntende bewerking of hun groote oorspronkelijk
heid en fraaie k l eu r , ons reeds terstond aangetrokken, 
onze ingenomenheid steeg tot hooge waardeering en 
bewonder ing , toen wij den vooruitgang bespeurden, 
welke in de voortbrenging van uitnemender en rijker 
voorwerpen werd gemaakt. 

„ W i j zijn nu in staat te oordeelen over het werk , 
' twelk de fabriek kan leveren, welke kracht zij kan 
ontwikkelen en welke volmaaktheid zij kan bereiken. 
W i j mogen de aandacht vestigen op de vaardigheid , 
door den heer V o n Gudenberg aan den dag gelegd 
in het bereiden van de k leuren , het verglazen en bak
ken der tegels — op de groote tegelschilderijen, naar 
Hol landsche schilders gevolgd — de uit de hand ge-
teekende tafereelen van den heer Henkes en andere 
kunstenaars — de landschappen door den heer D e 
Zwart en de vrucht- en bloemstukken van den heer 
Horssen . 

„ M a a r niet minder bewondering hebben wij voor de 
vazen , pot ten, pullen en schotels van den heer C o l c n -
brander, d i e , door hun oorspronkel i jkheid, fijnheid 
of pracht van color ie t , schoone of gr i l l ige v o r m e n , 
een nieuwe bladzijde in de geschiedenis der pottebakkers-
kunst ui tmaken. 

„ E n zeer zouden wij ons moeten vergissen, wanneer 
de tijd niet zou aanbreken, waarin de Haagsche plateel
bakkerij „ R o z e n b u r g " in die geschiedenis cene plaats 
zal innemen, niet geringer dan die, welke aan de oude 
kunst wordt toegekend; eene plaats, die zij trouwens 
reeds begint in te nemen." 

Eene dergelijke aanbevel ing, waarin nog bovendien 
van het te verwachten financieel succes, ook door den 
verkoop van witte cn beschilderde tegels, wordt ge
waagd, kon niet nalaten haar invloed te doen gelden. 

Trots tegenwerking en aarzeling werd het bcnoodigde 
kapitaal dan ook eindelijk te zamen gebracht en het 
voortbestaan der fabriek financieel verzekerd. O n m i d 
dellijk werd toen werk gemaakt van het uitbreiden 
der lokaliteit . D e nieuwe bakkerij met haar doorgas 
('t welk in een ander gedeelte der fabriek zelf gestookt 
wordt) verhitten oven , de ruime vormzaal , zijn reeds 
in gebruik en nog in deze maand worden de werkzalen 
in den juist voltooiden nieuwen vleugel der eigenlijke 
fabriek betrokken. Welhaast wordt dan ook het oude , 
verweerde gebouw naar den grond geworpen en in zijn 
plaats een nieuw opgericht. Zoolang dit nog niet ge
reed i s , moeten de heeren zich wat blijven behelpen. 
Maar dat is slechts een vraag van tijd. E n eerlang 
zullen nieuwe werkkrachten — alle Ho l l andsche , want 
de teekenaars , de schilders en de vormers zijn allen 
landgenooten en alleen de ondernemende oprichter is 
een Du i t s che r , — zich kunnen wijden aan deze kunst-
industrie, en komt de fabriek „ R o z e n b u r g " mede het 
buitenland overtuigen, dat de Nederlanders, zooal geen 
indust r iee l , dan toch een artistiek vo lk zijn. H e t 
Delftsch en het Haagsch aardewerk, hoe ook ver
schi l lend , spreken in dat opzicht dezelfde t a a l ; en wan
neer ten onzent nog wat minder geld in effecten en wat 
meer in de kunstindustrie gestoken werd , zou die taal 
spoedig rijker aan woorden en onze natie rijker aan 
roem en — zelfs aan geld zijn. 

Amsterdam, September 1888. 
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B I J I J K P L A A T . 
T e Vicenza k-omt eerst Pal ladio tot zijn recht; hier 

verdwijnt de droge orde-man om plaats te maken voor 
den breeden , goed learaktervattenden kunstenaar, die 
deze stad met tal van schoone gebouwen begiftigd heeft. 

O p verrassende wijze zien we hoe Pal ladio, met be
trekkeli jk weinig vormen, veel verscheidenheid heeft 
kunnen tot stand brengen. Zi jn breede en eigene op
vatting der klassieken spreekt uit elk zijner gebouwen. 

E e n der schoonste door hem gebouwde paleizen zou 
ontegenzeggelijk het brokstuk geworden z i jn , dat we 
het eerste opmerken, van het station komende — indien 
het namelijk voltooid ware geworden. Vermoedel i jk 
was de bedoeling drie t r a v e e ë n te maken ter l inker
en ter rechterzijde met een avant-corps van geringen 
voorsprong in 't midden voor den hoofdingang. D e 
bestaande twee t r aveeën (zie schets boven) zijn flink 
gedetailleerd, rein van vorm en van veel plastisch effect. 

O o k het Palazzo del Di l iga to is een karaktervol 
brokstuk dat, indien het vol tooid ware, veel schoons 
te zien zou geven. 

D e kroon op alles zet het Palazzo del Cons ig l io met 
zijn ruime, opene, schaduwrijke arcaden rijen rondom 
het eigenlijke gebouw „de l Cons ig l io" , dat van vroegeren 
datum is en nog Gothische vormen vertoont. 

Niettegenstaande al zijn ontwerpen niet meer den 
strengen geest der eerste Italiaansche Renaissance ade
men en reeds trekken vertoonen van den z. g. barok
stijl , verdienen zij alle aandacht en zijn om het monu
mentale der composit ion een studie overwaard. 

V i c e n z a biedt den architect veel te zien aan en hoe
wel k le in , behoeft zij in gehalte harer paleizen voor 
de paleizenrijke steden Bologna , Genua, Fer rara enz. 
niet onder te doen. 

Amsterdam, Jan. '89. W . Kromhout Cz. 

( A . et A . ) I E T S U I T D E O U D E D O O S . 

H o e menigmaal werd in de laatste jaren niet een zucht 
geslaakt, als men in de omstreken van B u s s u m , Baarn 
en H i l v e r s u m tallooze vi l la ' s als paddestoelen uit den 
grond zag verrijzen. H o e dikwerf schudde men het hoofd 
niet , als men opmerkte hoe die gebouwen en gebouwtjes 
binnen den kortst mogelijken tijd en van het slechtste 
materiaal werden opgetrokken. A l l e s l icht en dicht. 

Menigeen dacht dan bij zichzelf: Neen , dan konden 
onze voorvaderen het vroeger „ b e t e r " en verwijst men 
u stilzwijgend naar die ouderwetsche, eenvoudige, doch 
soliede landhuizen onzer vaderen. 

D o c h toen schijnt het ook al geen rozengeur geweest 
te zijn , afgaande op de klacht van een 18 d e-eeuwer, •) 
die ik dezer dagen in een oude kwarti jn onder de 
oogen kreeg. Ik laat die hier volgen : 

„ Z o n d e r eene algemeene berispinge te ondergaen, 
kan niemand z i g in 't geheel het geweld der m o d e , 
a l quam die buitenspoorig te woeden , on t t rekken; 
maar het is ook dwaeslijk gewi l l ig onder haere v o l 
strekte slavernij te b u k k e n ; nogtans ziet men dit bi j
zondere perzoonen overkomen; wanneer ze bij het 
aanleggen van lusthoven en gebouwen, de manieren 
van koningen en vorsten, die blootelijk ostentatie in 
het oog houden , in het kleine tragten na te bootsen, 
schoon ze daer door wein ig gemaks genieten, maar 
veele kosten omtrent derzelver onderhoud bejaegen. 

„ Wie zal de Landhuizen van onze voorouders niet 
stellen boven onze hedendaegse ? als hij in aenmerkinge 
neemt, dat zij de minste kosten, zoo in hetaenleggen 
als onderhoud der zelve om eene aengenaeme rust te 
genieten, beoogden; daerom t immerden ze doorgaens 

*) La Court. Aenmerkingen over het aenleggcn van pragtigc en 
gemeene Landhuizen, Lusthoven, plantagien en aenklevende cieraeden. 
Amsterdam , 2' uitg. 1763 (de i« uitgaaf verscheen in 1737). 

op verwelfscis, en maakten weinige verdiepingen, daarin 
ze niet meer , nog grooter kazijnen s te lden, als tot 
lucht- en ligt-scheppingen vereischt wierden , zijnde de 
onder-raemen en bovenruiten van klein-glas en van b u i 
ten met d ikke vensters tot wecringe van schadelyke dam
pen , voorzien. H u n n e muuren ware veeltyds dubbelde, 
en van goede steenen met steenkalk gemetzelt, opdat de 
regen niet zoude doordr ingen: wyders waren deze gebou
wen met hooge opgaande boomen bc(om)plant, enz. 

„ D a e r e n t e g e n bestaen veele hedendaagse landhuizen 
uit meer verdiepingen, met dunder en geen gespouwe 
muuren opgehaelt , waarin groote ligten met groote 
glazige schuifraemen gestelt z i jn , dewelke niet alleen 
van buiten geen houte vensters hebben, maar slegts 
van binnen met zeer dunne b l i n d e n , die het l ig t 
naeuwlijks afkeeren, voorzien z i j n , hebbende daarbij 
open gezigten over lofwerken, terrassen, vyvers en 
andere onbeplante vlaktens; zoodat z e , buiten l igt 
opgetimmert te z i jn , van kos te lyk onderhouden onge
zond z i jn : vermids de doordringende zomerhette en 
winterkoude, dog vooral de doorslaende vogtige muuren 
in het voor- of najaer aen 's mensen gezondheid en de 
daer in zijnde meubelen ten uiterste nadeelig en schadelijk 
zijn ; daer by komt dat de meeste hedendaegse gebou
wen met derzelver cieraeden veeltyds zoo on tyd ig en 
haestig geplaetst worden , dat ze d ikwi l s aen ' tve rgaen 
z i jn , eer de regte t y d van haer gebruik aenkomt. 

„ G a n t s anders was het oogmerk onzer Voorouders 
b y het aenleggen van buitenplaetsen, zy beoogden daer 
door eene zoete tydkor t inge en stille rust in hunne 
ouderdom te zullen genieten, tegelyk uitzynde o m de 
voorvallende kosten van het jaar lykse onderhoud , door 
andere kleine voordeelen te vergoeden, daerom p lan
ten zy vooraf hooge opgaende uitkroonende b o o m e n , 
en na die kragt ig begonnen te g roe i en , wierden de 
gebouwen aengelegt. 

„ T e g e n w o o r d i g tragt men niets anders dan o m alles 
heer l i jk , pragt ig en kons t i g , o m het oog van vreem
delingen te v o l d o e n , voort te brengen, zonder aen 
kosten en onderhoud, laet staen gemak of i n k o m e n , 
gedagt ig te z i jn ; zoodat deze Buitenplaetzen (buiten 
onkosten van heerlijke onthalingen) te regt luist- en 
geen Lustplaetzen mogen genaemt worden." 

W a t zou die goede man thans opz ien , als hij het 
tegenwoordige werk z a g ; i k ge loof hij zou geen minuut 
rust in zulk een huis hebben en, al was het niet door 
de vochtige muren , dan toch door angst z ich de koorts 
op het lijf halen. 

D o c h de tijden zijn veranderd. Vroeger bouwde 
men voor zichzelf een buitenverblijf; thans worden de 
meesten gebouwd voor h e n , die niet weten hoe ge
bouwd is en dit alleen bemerken , wanneer zij eigenaar 
geworden zijnde, spoedig genoodzaakt worden de noo-
dige herstellingen aan te brengen. 

Hilversum, 4 Jan. '89. Leonard A . Springer. 

P R I J S V R A G E N . 

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 . 
O p de pr i jsvraag, uitgeschreven voor een w a n d k a -

lender voor 1889, zijn 8 antwoorden ingekomen. D e 
j u r y heeft het ontwerp met het motto „De Jaargetijden" 
b e k r o o n d , waarvan vervaardiger bleek te zijn de heer 
A . F . G ips te Bergen-op-Zoom. 

V o o r het jaar 1889 zijn drie prijsvragen ui tgeschreven, 
a l s : 

1". E e n gebouw ten behoeve eener arrondissements
rechtbank en kantongerecht in eene stad van p l . m . 
25,000 zielen; 3° . Eene dubbele v i l l a ; 3". E e n gesmeed-
ijzeren trap in een winke l voor dames-kleeding. D e 
programma's zullen weldra verschijnen. 
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V E R E E N I G I N G V A N V O O R S T A N D E R S E E N E R I 
N E D E R L A N D S C H E O C T R O O I W E T . 

H e t ontwerp voor eene octrooiwet, besproken in de 
laatst gehouden vergadering der in het hoofd dezes 
genoemde Vereenig ing , is in 5 paragrafen verdeeld en 
bevat in hoofdzaak de volgende bepalingen: 

1. B e g r i p e n o m v a n g v a n h e t r e c h t d e r 
u i t v i n d e r s . 

H e t octrooi geeft aan den bezitter het recht om de 
u i t v i n d i n g , daarin omschreven, met uitsluit ing van alle 
anderen , gedurende den tijd dat het octrooi geldt , in 
N e d e r l a n d , zijne bezittingen en ko lon iën te doen ver
dedigen , toe te passen en in den handel te brengen. 
D e bezitter van een octrooi is echter verplicht aan 
derden het gebruik der ui tvinding toe te staan tegen 
bi l l i jke vergoeding , die zoo noodig bepaald wordt door 
arbi ters , met beroep op den rechter; 

hij moet binnen drie jaren na den dag der aanvrage 
van het octrooi de ui tvinding op voldoende wijze in 
Nede r l and , zijne bezittingen of ko lon iën toepassen of 
dit door derden doen geschieden; 

de geoctrooieerde voorwerpen moeten uitsluitend in 
Neder l and , zijne bezittingen of ko lon iën worden ver
vaardigd , uiterlijk binnen drie jaren na het verleenen 
van het oc t roo i ; 

het recht tot het aanvragen en verkrijgen van een 
octrooi en het gebruik ervan , gaat op de wettige erf
genamen van den uitvinder over ; 

octrooien worden verleend voor nieuwe uitvindingen 
i n alle takken van nijverheid. Ui tgezonderd z i jn : a. uit
v indingen , wier toepassing schadelijk is voor de open
bare orde en de goede zeden, b. ui tvindingen van 
eetwaren, d ranken , geneesmiddelen en langs scheikun
digen weg voortgebrachte stoffen. V o o r de wijze van 
bereiding kan octrooi verleend worden; 

eene ui tvinding wordt beschouwd nieuw te z i jn , zoo 
lang door derden het tegendeel niet wordt bewezen. 
Zi j is niet n i euw, indien zij reeds in den handel is 
gebracht vóór de octrooi-aanvrage, of wanneer zij op 
het oogenblik der aanvrage reeds langer dan zes maan
den door of vanwege den uitvinder of anderen door 
den druk of op daarmede gelijkgestelde wijze, door 
eene voordracht o f eene uitstal l ing in het openbaar 
bekend geworden is. In geval van tentoonstellingen 
k a n hierop echter eene uitzondering gemaakt worden; 

een octrooi wordt verleend aan den eersten aan
vrager. H e t kan ook door meer dan één persoon te 
zamen worden aangevraagd, mits zij verklaren te zamen 
de uitvinders te z i jn ; 

verbeteringen van eene bestaande u i tv ind ing , door 
een ander dan den oorspronkeli jken uitvinder gedaan, 
worden beschouwd als nieuwe u i tv ind ingen ; den oor
spronkeli jken uitvinder kunnen echter aanvullings-oc-
trooien verleend worden voor verbeteringen als zoodanig 
van zijne ui tv inding. Zi j houden op bij het vervallen 
van het oorspronkeli jk oc t roo i ; 

i n het algemeen belang kan door den Minis ter van 
Waterstaat eene u i tv inding of het daarvoor verleende 
octrooi worden genaast, tegen schadevergoeding aan 
den ui tvinder; 

elk geoctrooieerd voorwerp moe t , zoo lang het 
octrooi ge ld ig i s , op duideli jke wijze met de letters 
N . O . (Nederlandsch Octrooi) en met het nummer van 
het octrooi worden voorzien. 

2. D u u r e n k o s t e n v a n h e t o c t r o o i . 
H e t wordt verleend voor 15 jaren. In buitengewone 
gevallen kan het nog voor 5, 10 of 15 jaren verlengd 
worden. D e jaarli jksche bijdrage bedraagt — behalve 
de ƒ 2 0 , te voldoen bij de ui t re iking van den octrooi
brief, en de f 10, bij de aanvrage te betalen — in het 
tweede jaar f 10 en in elk volgend jaar f 10 m e e r ; 

bij onvermogen van den uitvinder kan hem uitstel 
van betaling , of, ingeval het octrooi hem niet winst
gevend mocht blijken te zijn, kwijtschelding voor den 
tijd van twee jaren, behoudens mogelijkheid tot ver
lenging, worden verleend. 

3. F o r m a l i t e i t e n t o t h e t v e r k r i j g e n , 
v e r l e n g e n e n o v e r d r a g e n v a n o c t r o o i e n . 

D e aanvraag geschiedt in duplo, op ongezegcld pa
pier, aan den Minis ter van Waterstaat. Do inkomende 
aanvragen worden aan het ministerie, in volgorde van 
den dag en het uur waarop zij inkomen, in een open
baar register ingeschreven. V a n de ingeschreven aan
vraag wordt aan den aanvrager een bewijs gegeven, 
vermeldende den datum en het uur van ontvangst. 
Binnen één maand na de aanvraag wordt besloten o f 
tot de openbaarmaking zal worden overgegaan. T o t 
zoo lang zijn de betrokken ambtenaren tot geheim
houding verplicht. In geval van weigering van het 
voor loopig octrooi, heeft de aanvrager beroep op den 
rechter. Ditzelfde geldt ook bij weigering van het 
definitief octrooi, dat verleend wordt, wanneer binnen 
zes maanden, van den dag der openbaarmaking af, 
geen gegronde bezwaren door derden tegen het ver
leenen van het octrooi zijn ingebracht; 

bij overgang van het octrooi aan derden, hetzij onder 
levenden of bij sterfgeval, moet daarvan aangifte wor 
den gedaan aan den Minis ter van Waterstaat ; 

zoodra het octrooi is verleend, wordt geacht aan alle 
formaliteiten, die daartoe noodig zijn, te zijn voldaan. 

4. W e i g e r i n g e n t e n i e t g a a n v a n h e t 
o c t r o o i . 

K e n octrooi wordt o. a. niet ver leend, wanneer de 
voorgeschreven of nader voor te schrijven formaliteiten 
en termijnen niet zijn in acht genomen; wanneer het 
niet betreft een product van nijverheid of de wijze van 
bereiding daarvan; wanneer, volgens door derden ge
leverd bewijs, de ui tvinding op het oogenblik der aan
vrage niet nieuw is, o f wanneer blijkt dat de aanvrager 
niet de rechthebbende is : 

het vervalt van rechtswege, o. a. na verloop van een 
der gestelde termijnen, wanneer de verschuldigde be
dragen niet ten behoorlijken tijde zijn betaald of indien 
de geoctrooieerde voorwerpen langer dan drie jaren na 
het verleenen van het octrooi uit het buitenland wor
den ingevoerd door den bezitter van het octrooi. O o k 
kan het bij rechterlijk vonnis vervallen worden verklaard. 

5. H a n d h a v i n g v a n d e r e c h t e n v a n d e n 
u i t v i n d e r e n v a n d e r d e n , 

K e n ieder heeft het recht de geldigheid van een 
verleend octrooi in rechten te betwisten; 

de arrondissements-rechtbanken zijn belast met de 
rechtspraak in geschillen over octrooi-zaken, tenzij de 
wet een anderen rechter aanwijst; 

h i j , die opzettelijk eene valsche opgave doet ter o p 
neming in het register of in daarbij behoorende stuk
k e n , wordt gestraft met geldboeten t o t / 3 0 0 ; terwijl 
ieder , d i e , alleen of met anderen , door opzettelijke 
valsche opgaven o f verklaringen z ich een octrooi o f 
eenig recht tot exploitatie van een octrooi heeft ver
worven , of daartoe opzettelijk medeplichtig is geweest, 
wegens valschheid in geschrifte wordt gestraft, onver
sch i l l ig of hij van het verworven recht gebruik heeft 
gemaakt en er al dan niet voordeel uit heeft getrokken ; 

h i j , die met bedriegelijke bedoeling op de door hem 
in den handel gebrachte waren gebruik maakt van de 
letters N . O . , o f wel het op andere duidelijke wijze 
tracht te doen voorkomen dat iets in Neder land ge
octrooieerd i s , terwijl dit niet het geval of wel een 
ander de rechthebbende i s , wordt gestraft met gevan
genisstraf van ten hoogste 3 maanden en geldboeten 
tot ƒ 600 te zamen of afzonderlijk; terwij l , indien t i j -
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dcns het plegen van het misdrijf nog geen 5 jaren zijn 
ve r loopcn , sedert de schuldige ter zake van hetzelfde 
misdrijf is veroordeeld , de m a x i m a der straffen ver
dubbeld worden ; 

deze wet is verbindend voor N e d e r l a n d , zijne be
zittingen en k o l o n i ë n . 

V E R E E N I G I N G B O U W K U N S T E N V R I E N D S C H A P . 
Vergadering van 8 Januari 1S88. 

Met een welkomsgroet in het nieuwe jaar werd de vergade
ring geopend. 

Door de firma Henri Huinck en Alex Imhofe was van haar 
recht van lidmaatschap gebruik gemaakt door de leden uit te 
noodigen tot een prijsvraag, zijnde het ontwerp voor een ge
schilderd advertentiebord op een muurvlakte. 

Van de Vereeniging voor Fabrieks- en Handwerksnijverheid 
waren introducties ingekomen voor de lezing van den heer 
A . J. C. Nordlohne, op Donderdag 11 januari, en werden de 
leden tot trouwe opkomst aangespoord. 

Nadat er twee nieuwe leden voorgesteld en nog enkele huis
houdelijke zaken afgehandeld waren, werd het woord gegeven 
aan den heer H . G. Jansen, architect te Amsterdam, die een 
voordracht hield over de bouwkunst in Italië vóór het tijdperk 
der Renaissance, en in het bijzonder over den bouw van den 
Dom van Sienna, welke voordracht om den belangrijken in
houd in haar geheel in dit blad zal worden opgenomen. 

Nadat spreker geëindigd had en hem bij monde van den 
Vice-voorzitter de dank der Vereeniging was gebracht, ging 
men over tot het bezichtigen van eene collectie photographieên 
betreffende de in aanbouw zijnde tentoonstelling te Parijs, die 
de aandacht der leden in hooge mate trok. 

M A A T S C H A P P I J T O T B E V O R D E R I N G D E R B O U W K U N S T . 
Afdeeling 'S-Gravenhage. 

Vergadering van Vrijdag den ii d l" Januari 1889. 
Met een hartelijke toespraak opende de heer G. Mondt 

de vergadering. Na lezing en goedkeuring der notulen werd 
medegedeeld, dat in de laatste Bestuursvergadering tot Onder
voorzitter was benoemd de heer G. H. Bauer. 

Van de heeren 1'ietersen en Ilauer uit Amsterdam was een 
schrijven ontvangen, waarin zij als lid der Maatschappij en 
der Afdeeling wenschen af te treden. Vervolgens kwamen de 
antwoorden op de door de Maatschappij gestelde vragen ter 
tafel. De eerste vraag, door de heeren W. A. Smith en M . C. 
M . Vianen beantwoord, werd na een langdurig debat, met 
eenige wijziging, door stemming aangenomen. Voor de tweede 
vraag was uitstel voor antwoord gevraagd. Het antwoord op 
de derde vraag werd door de heeren De Baan en Lorrie, na 
eenige bespreking, terugverlangd, met het doel om naar de 
eigenschappen van grenen- en eikenhout een chemisch onder
zoek in te stellen en daarna de vraag afdoende te beantwoorden. 

De vierde vraag was onbeantwoord gebleven. De vijfde vraag 
was door de heeren liresier en Liefland in den volgenden geest 
beantwoord: Voor hooge gebouwen is de bliksemafleider ge
biedend noodzakelijk, en hoewel voor de gewone woonhuizen 
deze voorzorg minder nocdig is, wordt hij toch als zeer nuttig 
en nimmer als schadelijk voor de omgeving beschouwd. Boven
staande antwoorden zullen aan het Hoofdbestuur als het ge
voelen der Afdeeling medegedeeld worden. Door het late uur 
werden de overige vragen tot een volgende vergadering ter 
bespreking bewaard, waarna de Voorzitter de vergadering sloot. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
Amsterdam. In de laatstgehouden zitting van den Gemeente

raad is het voorstel van Burgemeester en Wethouders aangeno
men om aan de Maatschappij voor den Werkenden Stand over 
i88y een subsidie voor hare Industrieschool toe te staan, onder 
voorwaarde, dat van Rijkswege een gelijk bedrag worde ver
leend en dat de gemeente de bevoegdheid heeft jaarlijks tot vijf 
onvermogende leerlingen van uitmuntenden aanleg kosteloos 
op de school te plaatsen. 

In dezelfde zitting werd, overeenkomstig het voorstel van 
Burgemeester en Wethouders, besloten om met den heer L . 
Ketjen eene overeenkomst aan te gaan betreffende het, bijwijze 
van proef, bereiden van zwavelzure ammoniak uit een deel 
der fecale stoffen, verzameld in het centraal-pompstation. 

— Dinsdag 8 dezer is in het gebouw der Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst eene tentoonstelling geopend van 
hiertelande vervaardigd kunst-smeedwerk en kunst-gietwerk. 
Tezelfder gelegenheid zijn de antwoorden tentoongesteld op de 
prijsvragen, op dit gebied door de Maatschappij ten vorigen 
jare uitgeschreven. Ook de antwoorden voor een kalender voor 
1SS9 zijn daar te bezichtigen. 

UTRECHT. Naar wij vernemen zal weldra een begin worden 
gemaakt met de verbreeding van de Stammetsbrug, ten be
hoeve van den aanleg van den nieuwen Utrechtschen tram
weg, waarvoor den heer I. R. H. de Jong concessie is verleend. 

Met de werken voor den aanleg van den tramweg zelf zal 
waarschijnlijk in den loop van de maand Maart worden aan
gevangen, als verplichte staking wegens vriezend weder niet 
meer te duchten is. Nog deze maand hoopt men de Utrechtsche 
Trammaatschappij tot stand te brengen, die de concessie over
nemen en de lijn cxploiteeren zal. 

LEIOEN. De Gemeenteraad heeft het verzoek van de Annoncen 
Uhr-Gesellschaft te Hamburg tot het plaatsen van eenige daarbij 
bedoelde zuilen toegestaan. 

Hoorn. Nu aanstaanden Dinsdag ook het gedeelte Westwoud 
in exploitatie komt, is de lijn voor de paardentram Enkhuizen— 
Hoorn eindelijk voltooid. De directie zal aanstaanden Maandag, 
met verschillende autoriteiten en genoodigden uit die streek, 
een proefrit houden van Enkhuizen naar hier, alwaar het gezel
schap 's nam. te 5 uren een diner wacht in het hotel ode Post
hoorn", op het Breed. 

P E R S O N A L I A . 
— Door den Gouverneur-Generaal van 

Ned.-lndie zijn de volgende beschikkingen 
genomen: 

Benoemd: tot chef van de irrigatie-af-
deeling Serajoe de ingenieur 2de klasse, 
J. C. Heijning: tot architect 2de klasse bij 
den Waterstaat en Openbare werken, H . 
G. Stal; 

Geplaatst: in de resid. Rembang, de 
opzichter 3e klasse J. Vreedenburgh; in 
de resid. Batavia, de opz. 3e klasse A. H . 
van Hebber; bij de directie, de opz. 3e 
klasse G. van de Beek; in de resid. Soe-
rabaia, de ingenieur 2e klasse, H . J . Ver
dam ; 

Overgeplaatst: naar Socrabaia, bij de 
werken van Straat Madoera, de ing. 2e 
klasse IJ. Kersjes; naar den gewestelijken 
dienst in resid. Madioen de opz. ie k!. C. 
Doesberg; naar de resid. Cheribon, de opz. 
3e ld. Ch. J. Odenthal; naar de res. Ban
tam, de opzichter 2e klasse B. W. van de 
Kamer; naar de resid. Preanger-Regent
schappen, de opz. 2e k l . J. J. Sterken-
burg; naar de resid. Uanjoemas, als eerst
aanwezend waterstaatsambien., de waarn. 
architect ie kl . H . J. van der Linden. 

Toegevoegd: aan den chef der IVe wa-
terstaatsafd. bij de opnemingen der Bran-
tas- en Porrongrivieren, de ambt. J. F. P. 
J. Straatman; aan den chef van deirriga-
tie-afdeeling Serajoe, de opz. ie klasse, 
Mas Aboukassan Atmodirone en de op
zichters 3e k l . C. van der Voort, M . J. 
Bausch en W. C. van der Spek; aan den 

chef der irrigatie-brigade: de opz. 3e klasse 
H . Klasing, de opz. 3e k l . J. C. van Rhec-
den, de ing. 2e k l . D.Crok; aan den chef 
der IVde waterstaatsafd. de opz. 3e k l . E. 
de Graaf. 

— Met ingang van 1 Januari j . 1. is de 
heer Jh. H . T. Hora Siccama benoemd 
tot Raad-adviseur van den koning voor 
de zaken van waterstaat, nijverheid en 
spoorwegen. 

— In zake de verbetering van den wes
telijken doorgang nabij het Centraal-per-
sonenstation te Amsterdam, is 2 Januari j l . 
een commissie geïnstalleerd, samengesteld 
uit de heeren J. Leyds, eerstaanwezend 
ingenieur bij den aanleg van Staatsspoor 
wegen te Amsterdam; J. A . Schuurman, 
directeur der publieke werken te Amster
dam; Dr. E . F . Van Dissel, ingenieur van 
Rijnland te Leiden, J. M . F. Wcl lan , 
hoofdingenieur van den Waterstaat te 
Utrecht en A. K . P. F. R. van Hasselt, 
administrateur der Holl . IJz. Spoorweg
maatschappij te Amsterdam. 

— Benoemd: tot tijdelijk opzichter bij 
den prov. waterstaat van Drente, F. Raads-
ma, in gelijke betrekking bij den prov. 
waterstaat in Friesland. 

— Tot buitengewoon opzichter-teeke
naar voor den bouw van Musis Sacrum 
te Arnhem, is door Burgemeester en 
Wethouders aldaar benoemd de heer C. 
de Lig t , te Leeuwarden, op eene maan-
delijksche belooning van /So. 

— Volgens de Nieuwe Kotterdamsche 
Courant zal de directeur van openbare 

werken in Ned.-lndie, de heer H. L. Jansen 
van Raaij, pensioen aanvragen en in Apr i l 
a. s. voorgoed naar Nederland terugkeeren. 

— De ingenieur C. A . Besier, te Apel
doorn, uitgenoodigd tot het maken van 
een plan cener stoomtram tusschen Oot-
marsum en Almeloo, heeft voor die op
dracht bedankt. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— De betrekking van leeraar in het 

hand- en rechtlijnig teekenen aan de Rijks 
H . B. S. te Zwolle, jaarwedde ƒ500, is 
vacant. Zi j , die er voor in aanmerking 
wenschen te komen, gelieven zich vóór 
26 Januari aan te melden bij den inspec
teur van middelbaar onderwijs Dr. W. B. 
J. Van Eyck, te 's-Hage 

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

van Staal of Hout met Staalband doortrok
ken of met verstelbare lichtopeningen, /.elf-
rollende, met drjjfwerk enz. enz. 

E. en P. ROTTSIÉPER. Hemseheid\ liijiij.ruiseii 1 

B o u w t e r r e i n t e V E N L O O . 
Aan den Roermondschen weg zjjn eenige 

goed gelegen B O U W T E R R E I N E N te 
koop, zeer geschikt voor den bouw vanhee-
rennuizon. 

Te bevragen bij den Mr. Timmerman H . 
V A N GASSEJ/T, te r'entoo. 
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Generaal Agentuur. 
Voor het Koninkrijk dor Nederlanden 

wordt door een Duitsche Hagel-verzeke-
ringmaatschappij een bekwaam G E -
N E R A A L - A G E N T gezocht, die op het 
platteland goed bukend en in staat is eautie 
te stellen. 

Offerten worden onder II6641ingewaeht 
bjj RUDOLF MC88E, Herlijn S. W. 

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

BURG KM EKSTER en WET HOUDERS der 
Gemeente Alt Ml KW, zullen Vrijdag 18 Januari 
1889, 's voormiddag» 11 1

2 uur, in het open
baar, ten Gemeentehui ze aanbesteden: 

Bestek N". 17. 
Het leveren van G R E S K E I E N , 

Q U E N A S T K E I E N en ERON-
B B I C K S , in 3 perceelen. 

Bestek N". 25. 
De levering van CEMENTRIOLEN". 

Inlichtingen worden alle werkdagen, tot 
den dag der aanbesteding, tusschen 0 en IS 
en 2 en i uur, gegeven aan het Bureau Ge
meentewerken ten Gemeentehuize: bestek 
met gezegeld inschrjjvingsbiljet en teekenin
gen der riolen tegen betaling van ƒ 1 . 0 0 
per stel en dat van de levering van keien 
en bricks tegen betaling van ƒ 0 . 6 0 ter Se
cretarie verkrjjgbaar. 

B o u w t e r r e i n e n t e K o o p 
zeer gunstig gelegen te 'sHage, aan Ka
naal i'ii Spoorweg, afstand per Stoomtram tot 
't Strand te Sekisveningen tien minuten. on-
noodig te heien. Koopprijs A C H T tot 
T W A A L F Gulden per VLERK. M E 
T E R . 

Adres den Ingenieur V A N D E W A L L , 
Van Speijkxtrattt 146, (irarenhage. 

M a a t s c h a p p i j t o t E x p l o i t a t i e v a n 
S t a a t s s p o o r w e g e n . 

A A N B E S T E D I N G 
Op Dinsdag den 22" " Januari 1889, des namid

dag» ten 2 ure, aan het Centraalbureauder 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen bij de Moreelse Laan te l'lrerhl, van: 

Bestek N°. *90. 
Het gedeeltelijk opruimen van de 

voormalige dienstwoning en het 
maken van eene dienstwoning 
voor den Haltechef op het aan-
sluitingspunt De Vork nabij 
Eist, ten dienste van don spoor
weg Geldermalsen Nijmegen. 

Begrooting / 3500.—. 
De besteding geschiedt volgens !j 62 van 

het bestek. 
Het bestek ligt van den 6*" Januari 1 $89 

ter lezing aan het Centraalbureau bij de 
Moreelse Laan en aan het bureau van den 
Heer Sectie-Ingenieur F. SASSEN te Nijme
gen en is op franco aanvraag (per brief) aan 
genoemd Centraalbureau (Aid. Weg en Wer
ken) te bekomen, tegen betaling van f 0.50. 

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

De aanwijzing op het terrein zal geschie
den den 17«" Januari 1SS9, ten 10.30 uren. 

Utrecht, den 3'° Januari 1SS9. 

G e b r . V A N D E R V L I E T , 
UlIM.UIElAAtS te AMSTERDAM. 

Maar-, Plaat*) Hand-, Hoek- en T-IJzer enz. 
Steeds voorhanden: 

BALK-IJZERin verschillende profielen en lengten. 
Vijlen en s f s i i n i Maal uit de fabriek 

van Gebr. BÖHLEB & Co. te Weenen, alsmede 
l . l .oni ; llnrtnagrl» niet afgewerkte pun

ten en onder guarantie tegen splijten. 

1 * . H O L W B O E R . - A r n h e m . 

Leverancier van M. den Koning. 

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

m e t Z i l v e r 1 8 0 8 , 1 S S 1 , 1 8 S 3 ( I n t e r n a t . T e n t o o n s t . ) 
Hoogste onderscheiding 1879. 

EQUERRES. MEET KETTING E N . B R I E F en P A I K E T B A l A B S E N , enz. enz. 
BAKENS. ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN. TELEGRAAF-APPARATEN. enz. enz 

ASPHALTE van V A L DE T R A VEES 
Z i n d e l i j k , V o c h t w e r e n d , O n d o o r d r i n g b a a r , G e r a a s w e r e n d , 

i n groote verscheidenheden, voor : R i j w e g e n . T r o t t o i r s , L a w n - T e n n i s -
C o u r t s , K e l d e r s , W i n k e l - en M a g a z i j n v l n e r e n , G a n g e n , M u u r - , 
B r u g - en 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 i i g e n enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan T H hi N E U C H A T E L AS
P H A L T E C O M P A N Y L d . , Beltweg 8, Amsterdam en voor Arnhem bjj den Heer 
H . G. KNOOPS C.Ozn., Beekstraat K (>2 te Arnhem. 

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

JU W DER POT, Scheepmakershaven N», 3, Rotterdam. 
D e e e n i g s t e K y a n i s e e r i i m c h t i n g , w a a r o o k d e s 

w i n t e r s w o r d t d o o r g e w e r k t . 
Het kyanisoeren 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 k e n d " 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende pryzen. 

B e l g i s c h e k l u i t - e n h y d r a u l i s c h e k a l k . 
Billjjke prijzen en vrachten. 
Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Gelieve op voornaam en adres te letten. 

M a a t s c h a p p i j t o t E x p l o i t a t i e v a n 
S t a a t s s p o o r w e g e n . 

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

(Voor rekening van den Staat). 
Op Vrijdag den 25""" Januari 1889, 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 ' . 491. 
Het vervangen van de twee kraan-

bruggen mot toebehooren over 
de rivier de Mark to Breda, 
door eene draaibrug voor dub
bel spoor met daarmede in ver
band staande werken ten be
hoeve van do spoorwegen Bre
da—Roosendaal en Breda—Rot
terdam. 

Begrooting / '40150. 
De besteding geschiedt volgons $ $3 van 

het bestek. 
Het bestek ligt van den 11'1'" Januari 1S$9 

ter lezing aan het Centraalbureau bjj de Mo
reelse Laan en aan het bureau van den Heer 
Seetó-Ingenicur H. E. B E U X K E te Breda en 
is op franco aanvraag (per brief ) aan genoemd 
Centraalbureau (Aid. Weg en Werken) te 
bekomen, tegen betaling Van /1 .00 . 

Inlichtingen worden gegeven aan liet Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

De aanwijzing op het terrein zal geschie
den den 2\,"a Januari ]$M), ten 10.30 ure 
voorm. 

Utrecht, den l l ' 1 ' " Jan. ISSil. 

M a a t s c h a p p i j t o t E x p l o i t a t i e v a n 
S t a a t s s p o o r w e g e n . 

AANBESTEDING 
(VOOR REKENING VAN DEN STAAT). 
Op Dinsdag den 29"'" Januari 1889, des na

middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bij de Moreelse Laan te Utrecht, 
van: 

Bestek X". 4S9. 
Het leveren en stellen van een 

draaischijf op het station Feijen-
oord. 

Begrooting ƒ 3 2 0 0 . — . 
De besteding geschiedt volgens $ 12 van 

het bestek. 
Het bestek ligt van den Januari 1SS9 

ter lezing aan het Centraalbureau bij de 
Moreelse Laan en aan het bureau van den 
Heer Sectie-Ingenieur W. HOEUFFT te Rot
terdam en is op franco aanvraag (per brief I aan 
genoemd Centraalbureau (Afd. Weg en Wer
ken) te bekomen, tegen betaling van /0 .50 . 

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

De aanwijzing op het terrein zal geschie
den den IS 1 ' 0 Januari ISS'J, ten 10.30 ure» 
voorm. 

Utrecht, den 8*" Januari 1SS9. 

" Gemeente HERGEX-OP-ZOOM. 

D r i n k w a t e r l e i d i n g . 

Het GEMEENTEBESTUUR van Kergen-
op-'/.oom, noodigt gegadigden uit tot het in
zenden vóór den 1 Maart 1889 van gedetail
leerde opgaven en voorwaarden waar
op zij genegen zouden zjjn eene concessio 
tot het leggen en cxploiteeren van eene 
Drinkwaterleiding in die gemeente te 
aanvaarden. 

Bergen-op-Zoom, den 27 December 1SSS. 
Hel Gemeentebestuur voornoemd, 

A. J . L . DE ROOCK. 
De Secretaris, 

L. M . MAGNÉE. 
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,1 A IV I I % T l i : I I 
A M S T E R D A M . 

KANTOOR: Marni«straat 402 b h Leidscheplein. 
B o y l e ' s L u c h t p o m p - v e n t i l a t o r s . 

l l o y l s V * K a p p e n , 
voor slechttrekkende Schoorsteenen-

B O Y L E ' S SCHOORSTEENKAPPEN, 
tegen va lw inden enz. enz. 

Vereisclicn geen toezicht, hebben geen be
weegbare ileelen, voorkomen terugslag in den 
koker, werken met de meeste gelijkmatig
heid in ieder jaargetjjde, hebben eene veel 
grootere capaciteit dan ieder andere ventilator. 

Deze toestellen zijn op verschillende RIJKS-, 
GEMEENTE- en PARTICULIERE gebouwen h ie r 
te lande geplaatst (2) 

Werktuigen voor verschiHende industrieën. 
Te koop aangeboden. 

2 Stoomheimachinea 
2 Houts teekbanken 
1 C i r k e l en l intzaagmachino 
1 Ra i lzaag 

60 K i p w a g o n s i n h o u d 2 M . i Heide 
24 „ „ 2 M : l . zeden 
36 „ „ l ' / i M 3 . \ kippend 
Alles 90 c.M. spoorwjjdte. 
Aanvragen aan L. KALIS Kz. , Sliedrechl 

en W. DE JONG, llreda. 

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

S T O O M K E T E L S en . U M l ' i h l V 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

18S3 bekroond met 
E E K 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 . 

rlüos & m ili 
R O T T E R D A M . 

A G E N T E N 
der Société Anonyme des 

Carrières de Porphyre de Quenast" 
EN 

der „Socic'tc des Carrières de hessines." 
LEVERANCIERS van FAUCONVALKEIEN. 

Z U I D B L A A K N " . 8 . 

De Amerikaansche 

„ N e w P a r a g o n ' ' S c h o o l b a n k e n 
en ANDREW'S B A N K E N en S T O E L E N 
met opslaande Zittingen voor Scholen, Kerk
gebouwen en Schouwburgen, uitsluitend ver
krijgbaar bjj 

F R E D . S T I E L T J E S & C°. 
Keizersgracht 745, 

AMSTERDAM. 
Duizenden in gebruik in Nederland, waar

van attesten ter inzage. 

PHOTOUTHOCIAFRIE. PIIOTHZIMddlIAIillE 
en S té réo type - In r i ch t ing 

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

op z)jne inrichting voor Pheullthefraphle, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plant, Teekeningen enz. van 1111. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor riiotozinro-
graphie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienBte van H H . Uitgevers en op 
zijne sifréi t) i i r- inri i litiiiR 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 . 

BECKER & B1IDDIN6H. - ARNHEM. 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K « * 

W A T E R P A S -

H O E K M E E T -

en andere 

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

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

LANDMETERS, TEEKENAARS, enz. 

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

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

Zelfdragend Actiën Gesellschaft fiir Verzinkerei H L L G E R S ' 

Eisenconstruction | DAKPANNEN 
VORMALS e n 

vlak gegolfd ijzer, JACOB HMEtGEHS, D A K R A M E N 

g e w o o n R h e i n b r o h l . 

G a l v a n i s e e r i n r i c h t i n g uitmuntende en gebombeerd 

worden in 

vele verschillende 

profielen 

en 

afmetingen. vervaar-

o o n s t r u o t i e , 
Fabriek van gegalvaniseerde l geschikt 

BoUWCOIIS t rUCt iën . voor alle soorten van 

Geïllustreerde Prospect! D A K B E dekking, 
R e f e r e n t i ë n en B e g r o o t i n g e n 

steeds verkrjjgbaar. 0 0 ' c v o o r 

Vertegenwoordiger voor Nederland en D A K E N 
Koloniën 

V E H D . K X G E R f l , met zeer ger.ngc 
AMSTERDAM, helling. 

Heerengracht 335. 

LICHTDRÜKTEEKENINGEN 
(witte ljjnen op blauwe grond) 

worden bij ieder getal binnen den kortst mogelijken tjjd geleverd door 

TH. J. DOBBE & ZOON, 
Magazijn van Teekenbehoeften voor Bouwkundigen, 

T J T H B O H T . 

DE LINT & C°. 
Ooêtseedljk £ 4 8 , Botterdam, 

VLOER-en WANDTEGELS, 
TROTTOIR-, CEMEM- ü UZERSTEEMEGELS. 

Grooto voorraden 

W . W E I M E R , 

56 Warmoesst raat , Amsterdam. 
A T E L I E R tot het vervaardigen van in 

lood gezet glas voor kerkramen en apparte-
mentwerk. 

Eenig etablissement in Amsterdam. Con-
curreerende prjjzen met het Buitenland. Eene 
nieuwe sortcering monsters en teekeningen 
steeds voorhanden. 

Magazijn van Spiegel- en Vensterglas. 
en daarmede in verband staande artikelen. 

A. H. VAN BERGEN, 
F A B R I K A N T T E 

Heil iger lee , 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 
EN 

L U I D K L O K K E N , 
op binnen- en buitenlandsche T e n 

toonstellingen bekroond. 
ANTWERPEN 1885. EEREDIPLOMA. 

Ponden en Zilveren Medailles. 
Gedrukt by 0. W. van der Wis) & C°., t» Arnhem. 
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A.W.W. 

Adres 
1 

Bureau der 

Redacteur-uitgever F. \V. V A N GENDT JGz. ABONNEMENT /2.2s per 3 en of wel texgulden per jaar, bij 
1 voor Redactie en Administratie van het Weekblad en adverlenlien: \ vooruitbetaling en franco uitzending van dit bedrag. \'.,,,r het buitenland 
Bureau van Dc Opmerker, Driekoningenstraat 2X, Arnhem. f 7.50 en Nedcrlandsch-Indie ƒ 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 

Redactie van Architectura cl Amicitia JAN SPRINGER,! ADVERTENTIEN" ac! 20 cent wnr eiken regel plaatsruimte en 10 
H . G. JANSEN" en A. REIJDING. cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen' 

Stukken, deze Redactie betreffende, te adresseeren aan den heer | Afzonderlijk*: no.mmkrs, bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
A. RlIJDING, Stadhouderskade 4, te Amsterdam, cn 2; tent per plaat, te bekomen aan het Bureau van J)e Opmerker te 

en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den Arnhem en bij den Hoofd-conxspondent JOH. G. S if.mi.kr Czn., Bock 
I»«-Sccretaris, American Hotel, 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 . 

911e V e r g a d e r i n g , te houden op Woensdag 23 Ja
nuari des avonds te 8 uren , in het genootschapslokaal. 

D e agenda voor deze vergadering lu id t : 
ie. Mededeel ingen van het Bestuur. 
2e. Ballotage van gewone leden. 
3e. Bijdrage van den heer R . A . H e y . 
4e. Kunstbeschouwing, te geven door den hee r jo s . 

H e r m a n . 
Nawens hel Bestuur: 

D e is tc-Secretaris , 
G . A . Zeeman. 

( A . e t A . ) E E N T E N T O O N S T E L L I N G 
V A N K U N S T S M E E D W E R K . 

In het gebouw van de Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkuns t is eene verzameling gesmeed-ijzeren 
kunstvoorwerpen g e ë x p o s e e r d , waaruit men zich onge
veer een beeld kan vormen van de hoogte , waarop 
deze tak van kunstnijverheid tegenwoordig hiertelande 
staat. 

Sinds den betrekkelijk korten tijd dat men de waarde 
van dit dankbare materiaal voor artistieke doeleinden 
weer is gaan inzien, heeft het kunstvak zich nog niet 
zoodanig kunnen ontwikkelen , dat de beoefenaars ervan 
met de meesters van vroegere eeuwen kunnen wed
ijveren. 

T e verwonderen is dit niet. D e artistieke bewerking 
van het ijzer behoort zeker tot de moeilijkste opgaven 
van den uitvoerenden kunstenaar; veel oefening, aanleg 
en voora l ook goede le iding heeft degene n o o d i g , 
die het hierin tot zekere hoogte brengen w i l . T o t 
voor weinige tientallen van jaren nu , was deze kunst 
in Neder land geheel verwaarloosd; de goedkoope ge
goten en geslagen versierselen waren voor den toen-
maligen smaak ru im voldoende, zoodat de beoefening 
van de smidskunst geen kans ep belooning meer bood 
en bijgevolg zoo goed als geheel ophield. Bovendien 
vonden de beste krachten van het g i l d e , bij den bouw 
cn bij de bediening van machines, eene beter bezol
digde bezigheid. Toen er nu in onzen tijd weer vraag 
k w a m naar uit de hand gesmeede voorwerpen, deed 

men spoedig de treurige ervaring op, dat de kunst zoo 
goed als verloren was geraakt. 

G e l u k k i g echter i s , met de teruggekeerde waardee
r ing voor kuns t ig smeedwerk , ook bij vele smeden de 
lust tot artistieker beoefening van hun vak weergekeerd; 
en al zal men bij het gros des smidsgezellen nog w e i 
nig hiervan bespeuren, en zal ook de tijd wel niet 
spoedig terugkeeren, dat ieder werkman zijn vak als 
kunstvak beoefende, zoo verdienen toch de volhardende 
pogingen van enkelen die — nevens het vele ruwe 
en machinale werk dat tegenwoordig hun voornaamste 
bestellingen vormt — veel tijd en moeite vei l hebben 
om nog wat beters voort te brengen, de belangstel l ing 
en steun van alle g e ï n t e r e s s e e r d e n bij de bouwvakken . 

V a n den tijd en de moeite , aan eene zorgvuldige 
afwerking besteed, dragen meest alle g e ë x p o s e e r d e 
voorwerpen op genoemde tentoonstelling de duidelijke 
sporen. M e n zou kunnen beweren dat er te veel aan 
afgewerkt en gepolijst is. Blaadjes en knoppen , zeer 
zuiver uit plaatijzer geknipt en scherp met de vij l gc -
contoureerd of wel gestampt tiaar een bestaand model , 
zijn nog geen kunstvoorwerpen. He t eerste cn voor
naamste stuk gereedschap voor den smid moet de ha
mer zijn en hij behoeft zich niet te schamen de sporen 
van di t werk tu ig op zijn arbeid te laten zien , integen
deel , het zal er te artistieker o m zijn. 

Bezie de meesterwerken van smidsknuist, in onze 
musea aanwezig; het is of in die tijden de vijl niet 
bekend was , en t o c h , welke karakteristieke vormen 
wisten deze kunstenaars, alleen gewapend met hamer 
en t ang , aan het ijzer te geven. Model leeren met den 
hamer , gelijk de beeldhouwer in kle i boetseert, dit 
alleen is het , wa l het vak tot kunstvak stempelt; daarbij 
komt i n tu ï t i e , smaak , gevoel te pas , terwijl de produc
ten van vij l en schaar, hoe kunst ig ook ineengezet, 
slechts knutselwerk blijven. 

Zooals onze lezers bekend is, werden door de Maat
schappij tot bevordering der B o u w k u n s t , ten vorige 
j a re , twee prijsvragen , op metaalbewerking bet rekking 
hebbende, uitgeschreven. D e antwoorden op deze 
pri jsvragen, benevens eenige vrije inzendingen , vormen 
de tentoonstelling. O p de eerste prijsvraag (e 
smeed ijzeren standaard voor een sierplant 

' '$1 De Redactie van Architectura et Amicitia stelt zich alleen verantwoordelijk voor den inhoud van stukken, gewaarmerki met de initüuWA. éVv -> 
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antwoorden ingekomen. Dat van den heer J . T . van 
Vuuren te Amste rdam munt bijzonder uit om zijn ele-
ganten vorm (het ontwerp is van den heer Jos. C u y -
pers) en zeer smaakvolle uitvoering. H e t stuk bewijst 
in alle déta i ls , dat zijn vervaardiger het karakter van 
het plantenornemcnt uitstekend begrijpt en meesterlijk 
weet weer te geven; hetzelfde geldt van eene vrije i n 
zending van denzelfde: een k l imopvu l l i ng naar het ont
werp van den heer A . C . Bleijs. 

H e t eveneens door den heer V a n V u u r e n uitgevoerde 
uithangteeken, voor den bekenden bronswinkel in de 
Kalverstraat , waarvan wij vroeger reeds in dit blad eene 
afbeelding en beschrijving opnamen, is hier alleen in 
teekening aanwezig 

Zeer bezienswaardig is verder het smeedwerk van 
den door den heer V a n V u u r e n ingezonden haard; de 
greep, een b loemke lk , ofschoon op die plaats minder 
ge lukk ig aangebracht, is een van de best uitgevoerde 
plantcnmotieven ter tentoonstelling. Minde r uit een 
oogpunt van smidskunst dan om den sierlijken vorm 
(ontwerp van den heer Jos. Cuypers ) , noemen wij nog 
de Godslamp van denzelfden inzender, voor de kerk
te Amste lveen bestemd. 

D e standaard van den heer H . F . W i n t h o u w e r , 
eveneens te A m s t e r d a m , pleit evenzeer voor den goe
den smaak van den uitvoerder. D e vorm van de 
kernstang is wat gezocht en is bovendien, als bankwerk, 
niet aan het gevraagde „ s m e e d w e r k " beantwoordende; 
de overige details zijn keurig afgewerkt en goed ge
modelleerd; jammer, dat de totaalindruk geschaad wordt 
door de wijze , waarop de hoekstangen midden door ke l 
ken en bladvormen zijn heengestoken; dit moge een 
kunststukje zijn , stijlvol is het niet. 

D e heer C . P. G i l d e , te M i d d e l b u r g , heeft een 
standaard ingezonden d i e , bij de overige vergeleken, 
er wat kleintjes uitziet en in hoofdlijnen wat g r i l l i g 
i s ; de uitvoering is overigens onberispelijk. 

D e deurklopper van denzelfde vertoont deze eigen
schap (te kleine schaal) in nog sterker mate; ofschoon 
even sierlijk van teekening als fijn van bewerking, kan 
ons deze overdreven geacheveerdheid niet bevredigen; 
het is meer ciseleer- dan smidswerk. 

He t ijzeren vuurscherm van denzelfden inzender, 
naar een ontwerp van den heer J J . van Xieuke rken te 
's-Hage ui tgevoerd, is wel wat zwaar voor het gebruik ; 
men heeft e r , met beide handen het opt i l lende, een 
vracht aan; de uitvoering doet echter den inzender 
alle eer aan; de rand is bijzonder goed geslaagd maar 
de bladvormen boven het heraldieke schild zijn min
der ge lukk ig en doen te veel aan bl ikwerk denken. 

D e plantenstandaard van de firma Vincent te Schie
dam trekt eveneens de aandacht om zijn sierlijken 
vorm en accurate uitvoering. H e t vuurscherm, door 
de/elfde firma ingezonden, is wat meer handelbaar en 
dus meer aan het doel beantwoordend dan dat van den 
heer Gi lde en daarbij ook onberispelijk uitgevoerd. 

Verder is door de firma F . W . Braat te Delft een 
gedeelte van een gesmeed-ijzeren trapleuning ingezon
den , dat veel karakter vertoont en uiterst zorgvuldig is 
afgewerkt. D e groote dubbele k e l k , ofschoon wat groot 
bij het over ige , doet ons zien over welke uitstekende 
krachten deze fabriek beschikt. He t uithangteeken, van 
dezelfde inrichting afkomstig, is eenvoudiger van concep
tie , doch met denzelfden smaak afgewerkt. Eenige 
trapbalusters en dergelijke vertoonen bekende modellen. 

11. Meijers te R o e r m o n d exposeert een hanglamp, 
waartegen wij alleen wat den vorm betreft, eenig be
zwaar hebben; de kap toch is weinig elegant van v o r m 
cn wat te laag geplaatst; de dier- en plantcnmotieven 
bewijzen de technische vaardigheid van den uitvoerder. 
Zeer stijlvol daarentegen zijn de deurkrukken en sluit

plaat van denzelfden inzender; de vervaardiger heeft 
h ie r , zeer terecht , het ijzer blank gehouden, hetgeen 
voor dergelijke precieuse voorwerpen een minder ge
zocht effect geeft. 

D e Gebr . V a n der Werft" te Leeuwarden zonden een 
groot paneel, met vu l l ing van gebogen staafijzer, waar
van het ontwerp geen bijzondere verdienste bezit; de 
uitvoering is echter onberispelijk. D e driearniige ijze
ren hanglamp van dezelfden is niet ge lukk ig van v o r m . 

A l s nagekomen inzending behoort nog te worden 
vermeld het werk van den heer 1'. J . K r e u t e r , in dienst 
bij de firma G . A . H o m alhier. H e t is jammer dat 
deze kunstsmid niet in de gelegenheid is geweest een 
of ander groot werkstuk o f een antwoord op de prijs
vraag voor deze expositie te vervaardigen; de proeven 
van smeedkunst , die hij tentoonstelt, behooren zeker 
tot het meest artistieke wat er in de zaal te zien is. 
Hetzij men de met bedriegelijke juistheid nagebootste 
rozentakken bewondert, o f men het kunst ig ineenge-
knoopte schelkoord beschouwt, ieder stuk geeft den 
indruk dat dezen kunstenaar de bewerking van het 
materiaal geen bezwaren meer biedt en hij alleeen mis 
schien in het ontwerpen van stijlvolle composities eenige 
voor l icht ing behoeft, om in staat te zijn met alle con
currenten naar den voorrang te dingen. 

D e tweede prijsvraag gold eene driearmige kandelaar 
in gegoten metaal. Slechts één metaalgieter, de heer 
R . van W i j k te 's-Hage, heeft hierop een antwoord 
ingezonden, hetgeen echter niet door bijzondere kwa
liteiten uitmunt. Eenige andere inzendingen op dit 
geb ied , van denzelfde, geven meest verouderde en 
weinig talentvolle vormen te z i en ; de vvandkandelaars 
met gedreven reflectors zijn meer artistiek van opvat
t ing en het werk van dezen inzender laat over liet ge -
heel aan soliede uitvoering niets te wenschen over. 

V a n den heer G . B . B r o m te Utrecht zijn eenige 
keur ig uitgevoerde koperen kerksieraden te zien. 

Dat er op dit gebied in ons land wel iets goeds kan 
gemaakt worden , bewijst liet prachtige stuk, dat op het 
oogenblik in de winkelkast van de firma H . F . Jansen 
en Zonen in dc Kalverstraat is tentoongesteld. H e t 
is een communiebank, bestemd voor de R . - K . kerk te 
Spierdi jk , ontworpen door den heer A . C . Bleijs. D e 
paneclen ervan zijn voorzien met a four bewerkte geel
koperen vu l l i ngen , de plantcnmotieven zijn zeer artistiek 
gemodelleerd en het geheel maakt een rijken indruk. 
H e t koperwerk is afkomstig uit de fabriek van de firma 
Becht & D y s e r i n c k , te Ams te rdam. 

Over de tentoonstelling van de Maatschappij ten 
slotte nog eene opmerk ing : 

He t komt ons voor dat bij dergelijke exposities de 
naam van den wcrkeli jken uitvoerder eer behoort ge
noemd te worden dan die van den fabrikant, in wiens 
dienst hij zich bevindt; agenten in bouwmaterialen of 
andere tusschenpersonen behooren natuurlijk geheel 
g e ï g n o r e e r d te worden. 

N u weten wij van enkele inzenders, bijv. de heeren 
V a n V u u r e n en W i n t h o u w e r , dat zij niet slechts de 
inzenders, maar ook de vervaardigers van de door hen 
tentoongestelde voorwerpen zijn. V a n grootere firma's, 
als Braat en Vincent , kan dit echter moeilijk veronder
steld worden. H e t zou dus o. i . zeer tot aanmoedi
g ing van den werkman s t rekken, wanneer tentoonstel-
lings-commissies in het vervolg de bepaling voorop
stelden , dat bij iedere inzending in de eerste plaats 
moest vermeld zijn de naam van den vervaardiger , en 
dat deze ook in de eerste plaats voor eventuecle be
kron ing in aanmerking k w a m . D e verheffing van het 
kunsthandwerk, waarvoor tentoonstellingen als deze 
zeker van groote waarde z i jn , zou er ongetwijfeld door 
bevorderd worden. H . G . J . 
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H E T V E R V E N E N D E K L E U R . 
H é ! schi lder! wat gaat ge nu uithalen? — de 

voordeur van een huis , dat bewoond wordt door iemand, 
die van zijn geld leeft, beschilderen met al de kleuren 
van je winke l? en zoo bont door e lkaar! 't is te gek, 
maat! 't staat bespottelijk. 

Goeden morgen! zei de schi lder , — de jonge baas 
van ' t d o r p , die voor korten tijd nog wel een drietal 
maanden in Brussel als knecht gewerkt h a d , o m de 
laatste les te nemen in 't mooi verven, onmisbaar voor 
zijne bekwaamheid als baas, waarin hij zijn vader op
volgde. 

W i j waren beste vr ienden , want wij waardeerden 
elkanders werk ; ik zijn practijk en hij mijn theorie, 
en wij waren daardoor zoo e igen , dat , toen zijn 
vader , die in die buurt veel voor mij verfde, mij eens 
v r o e g : „ H o e wi l t ge 't geverfd en behandeld hebben?" 
ik met hem alleen de verschillende kleuren en even
redige verdeeling op de verfviakte besprak en de rest 
der behandeling geheel aan hem overl iet , wijl — zooals 
ik zeide — hij daarvan meer verstand móest hebben 
dan ik kon hebben; hij had van jongs af nooit anders 
gedaan dan met de kwast str i jken, terwijl ik zoo 'n 
d ing nimmer hanteerde. 

H e t was bij belangrijke vervingen dan ook alleen 
de kleur en de haar toekomende ru imte , die ik met 
hem besprak en waarover ik mij wel eens een per
soonlijke meening durfde vormen. 

Ik weet niet of 't aan mij l i g t , aan mijn persoonlijk 
begrip van k leursoor t , mijn objectieven of mijn sub-
jectieven smaak in dingen van kuns tschoon, of mis
schien ook wel aan beiden te ge l i jk , of aan de kleur
soort zelf, die z ich juist zóó en niet anders aan mijn 
begrip , mijn schoonheidsbewustzijn kan voordoen , — 
maar steeds hebben mijne deductieve gedachten omtrent 
dit onderwerp het positief gevolg gehad dat naar mijne 
meening : 

l ° . veel van 't kleurschoon ligt in 't natuurl i jke, 
't eenvoudige. 

2". geen wetenschap op zichzelf staat, doch allen 
door een gemeenschappelijken band zijn vereenigd. 

3". tusschen theoretische en practische kennis de 
meest intieme verhouding bestaat. 

D e wetenschap leidt tot eerbied voor 't natuurl i jke, 
tot waarheid in kuns t , en wie hare leiding versmaadt, 
betoont zich afkeer ig van 't schoon der kunst. 

K l e u r , eene benaming afgeleid van 't Grieksche 
chroma, is de ind ruk , die ons bewustzijn treft van het 
wezen der voorwerpen ; de indruk , die de aethertril-
l ingen maken op onze gezichtsorganen , evenals soort
gelijke tr i l l ingen door middel van ons oo r , als geluid 
of klank ons bewustzijn treffen. 

D e overeenkomst in 't ontstaan van kleur en geluid 
is opmerkelijk. 

H e t verschil in spoed der tr i l l ingen en in lengte der 
golvingen des aethers, bepaalt het verschil der kleur, 
daardoor verwekt. H e t is de ontleding van de stralen 
van 't zonlicht, die de kleuren doet ontstaan. H e t zon
l i ch t , het daglicht zelf is kleurloos ; het wordt denkbeel
d ig voorgesteld door w i t , en het gemis van l i c h t , het 
donke r , door zwart. Dat kleurlooze licht is de bron, 
de stam van alle kleurtinten. 

D e k leu r , waaronder zeker voorwerp zich aan ons 
oog voordoet , is afhankelijk van het eigcnschappelijk 
ve rmogen , de stoffelijke gesteldheid van dat voorwerp 
o m het licht op te vangen, door te laten of te weer
kaatsen ; door de snelheid der tr i l l ingen en de lengte 
van de golvingen des aethers, die de kleur teweeg
brengen , wordt de soort , de tint der kleur bepaald. 
D i t vermogen , die gevoeligheid voor het l i c h t , is in 

groote mate voorhanden in de stoffelijke i n g r e d i ë n t e n , 
die men voor 't verven gebruik t : de verfstoffen. 

Dat er bij de k l eu r , onder welke een voorwerp 
z ich aan ons voordoet , veel afhangt van de physieke 

I gesteldheid, van de structuur der oogen, wordt du i 
delijk bewezen door tie moeil i jkheid voor sommigen . 
om de kleuren onderl ing te onderscheiden. Di t gebrek-
in het samenstel der oogen verhindert het hebben van 
een stellige meening omtrent de kleurtint, zooals die 
werkelijk is. In meer of mindere mate ontstaat daar
door zekere kleurbl indheid , die , in hooge mate aan
wezig , geheel onbewust het rood niet van zwart of 
grijs kan onderscheiden en ook andere kleuren onder-

j l i ng verwisselt. 
Bij een triangulatie viel toevallig mijne aandacht op 

! het verschil in tint van eenige voorwerpen, op t 300 M . 
afstand door een napoleon-kijker gezien , met hun 
werkelijke kleur . D e zon scheen en het was in 't na
jaar. D e witte isolatoren van een telegraaflijn hadden 
een rooden b o l , een witten bu ik en blauwen voet. 
E e n , op zwart af, donkerblauw geverfde kokerpaal 
had op den kop en op den bovenkant van een uit
stekend gedeelte l ichtblauwe grenzen. V a n een ge
teerde meerpaal was de kop over 30 c M . hoogte l icht
geel geverfd; van deze 30 c M . toonde zich de onder
ste 10 c M . b l auw, het midden wit cn de bovenste 
10 c M . rood ; alle kleuren g ingen , zonder belijnde 
grenzen, in elkander over. V a n een spierwitten vogel 
geleek de kop rood, de borst wit en 't lijf blauw. E e n 
lichtgeel geverfde gevellijst had een blauwe onderlijn 
en 't gele vlak teekende zich l ichtbruin. D e ijzeren 
zwartgeverfde paalkoppen eener b rug remming , in de 
schuinte gezien, waren vereenigd dooreen blauwen band. 
D e waterrand langs een rictwal toonde een lichtgroene 
streep, die op 't watervlak nog wel 1 M . breed geleek. 

Dezelfde misleiding kan ook plaatshebben bij 't op
merken van welken kant 't geluid komt , en den hoo-
gen of lagen t o o n , waaronder dit ons oor bereikt. 
Zu iver water is kleurloos en toch, als masta lijkt het 
l ichtgroen. Zuivere dampkringlucht is k leur loos , en 
toch doet die zich in een zware laag aan ons voor o n 
der lichtblauwe tint. Zoo lijkt ons 't zonlicht w i t , al 
is ' t o o k kleurloos. D i t schijnbaar wit zijn van 't stam-
licht i s , positief genomen, echter ook nog misle iding. 
H e t schijnt ons zoo toe , als de totaal- indruk, het sa
menstel van verscheidene k leuren , dat i s , de chroma
tische resultaten van ongelijksoortige lichtstralen , wier 
afwijken in soort bestaat in verschi l van spoed en 
lengte der aethergolven. Bij een enkelvoudig licht 
heeft men dit niet , wijl het ontstaat door gelijksoor
tige en gelijkmatige beweging der aethers. Is het zon
licht een combinatie v a n , ieder op zichzelf, enkelvou
dige k leuren , dan is er ook mogeli jkheid dit geheel 
in zijn verschillende onderdeden te ontleden en die 
ontbinding wijst ons de drie hoofdkleuren: rood, geel 
en blauw. Voeg t men deze hoofd-, stam- of primaire 
kleuren in gelijke verhouding bijeen, dan is dc som 
kleurloos — namelijk zij neutraliseeren elkander onder
l ing ; het afzonderlijk wezen van elk der drie soorten 
verdwijnt en lost zich op in een als k leur waardeloos 

j product. 
Bij de paarsgewijze samenvoeging ontstaat een nieuwe, 

een tweede soort t inten, en w e l : rood en geel geven 
oranje, geel en blauw maken groen, terwijl rood en 

I blauw violet geven. Deze drie nieuwe of secundaire 
! kleuren hebben, onderl ing vereenigd , dezelfde nega-
i tieve eigenschap als de hoofdkleuren, waarvan zij af

stammen ; ook zij verliezen hare oorspronkelijke tint, 
haar eigenaardig kleurwezen en leveren te zamen, i n 
gelijke verhouding vermengd, iets grauws. 

W o r d e n echter ook zij als tweelingen saamgevoegd, 
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dan ontstaan uit die processen weer nieuwe t inten, de 
tertiaire kleuren : oranje en groen geven citroengeel, 
groen en violet maken olijfkleur, terwijl oranje en vio
let een bruinroodc tint te voorschijn brengen. W i j l het 
onderl ing verschil in 't wezen der k leuren l igt i n 't ver
schil van haar eigenschappelijk ontstaan en dit gezocht 
moet worden in den spoed en dc lengte der over
eenkomstige aetherischc g o l v i n g , zoo zullen ze voor 
ons oog ook aanschouwelijk te scheiden z i jn , door 
het chromatisch geheel te laten vallen op een door
zicht ig voorwerp , dat geschikt is ze geheel of ge 
deeltelijk door te laten , op te vangen of te weerkaat
sen. D c glazen hangertjes , die sommige kunstl icht-
kronen versieren, geven door hunnen driehoekigen 
prisma-vorm goede gelegenheid 0111 de uitkomst dier 
scheiding feitelijk waar te nemen. M e n bemerkt daar
bij , dat rood nagenoeg onveranderd van r i ch t ing , dus 
bijna recht door 't glas gaat, terwijl violet het meest 
van r icht ing verandert bij 't weerkaatsen op 't glas. 

D e roodc straal heeft een golflengte van 645 m i l l i -
oenste deelen van een mill imeter en maakt 481 bi l l ioen 
golven per seconde tijcis, terwijl de violetstraal 764 
bil l ioenmaal trilt in één seconde en daarbij golven 
maakt van 406 millioenste deelen van een mill imeter. 

He t aantal tr i l l ingen en de lengte van de daardoor 
teweeggebrachte aetherischc golvingen van de andere 
gekleurde lichtstralen l iggen tusschen deze beide als 
uitersten, en wel zoodanig geregeld dat hare geschikt
heid tot breking wordt ve rhoogd , evenredig met het 
versnellen der t r i l l ingen en 't inkorten der golflengte. 

Wanneer bij ge lu id , de tr i l l ingen elkaar onregelmatig 
opvolgen, treft deze aetherischc beweging ons oor, als 
geraas , ge rommel , een toon, waaruit wij niet wijs kun 
nen worden. Is deze opvolg ing zuiver periodiek en 
regelmatig, dan bereikt zij ons bewustzijn als één ton ige 
indruk , als enkelvoudige toon , als k l ank , die gemak
kelijk en duidelijk door de Corti-slakhuisvezels van 
onze boormachine wordt opgenomen en te classificeeren 
is bij hoog of bij l aag , naargelang van het aantal 
tr i l l ingen per seconde. V o o r ons bewustzijn is de be
trekkelijke hoogte van den klank afhankelijk van de 
soort gehoorvezel , die daardoor in beweging wordt 
gebracht; de langste soort hebben daartoe 3 5 en dc 
kortste 38000 tri l l ingen per seconde n o o d i g ; tusschen 
deze twee uitersten bewegen zich dc overige duizenden 
gehoorvezels. 

K o m e n er nu van die ongelijksoortige gehoordeelen 
gelijktijdig in beweging, die bij tusschenpoozen, bijv. 
om de 50 of 100 tr i l l ingen samenvallen, dan maakt 
de samengestelde klank een aangenamen indruk; er is 
accoord , overeenstemming in de deelen van 't klankstel . 
Va l l en de golvingen niet samen , dan wordt de com-
positietoon een wank lank , die het oor onaangenaam 
treft. 

W e r p t men een steen op een doodstil watervlak , 
dan zal men de verontruste vloeistof in c i rkelvormige 
golven zich zien ui tbreiden; doet men dit spoedig 
daarna nog eens, dan zullen de daardoor verwekte 
nieuwe golvingen óf met de eerste saamvallen, mede-
gaan , óf dit niet doen. In het eerste geval bestaat er 
homogenitei t , accoord in de golfbeweging, harmonie; 
de beweging is ge l i jkmat ig , ge l i jkvormig ; in het tweede 
geval ontstaat heterogeniteit , dissonance, opposi t ie , 
w a n k l a n k , want de beweging is ongel i jkmat ig , onge
l i jkvormig . 

D e kleur steunt, als analytisch l ichtproduct der na
tuu r , op hetzelfde, wettelijk beginsel en men dient dus, 
voor 't verkrijgen van k l c u r k e n n i s , met het leeren 
dier wetten te beginnen. O f zou men meenen, dat 
alles afhangt van persoonlijken smaak ? Smaak is niet 
iets toevalligs, iets dat aangeboren is. D e een moge 

op dit punt ook al individueel meer bevoorrecht en 
ingenieuser zijn dan dc ander, dit kan zeer goed l i g 
gen aan dc structuur der oogen , als gereedschap voor 
't zien , voor 't grijpen der k l eu r , voor 't fabriceeren 
van smaak. Goede smaak, soliede smaak in zaken 
van kunst is veelmeer het loon van veel moeite, aan
houdende inspanning en studie. Smaak moet worden 
gevormd door 't z ien , 't opmerken , 't vergelijken , 't 
vatten , 't begrijpen van alles, 't schiften van hetgeen 
schoon en wat leelijk is , van 't verhevene uit 't a l lc-
daagsche. 

Neem les in smaak op de hoogeschool , bij de in
telligente natuur, die in onzichtbaren aether u de k leu 
ren laat zien , begrijpen, gevoelen; leer van haar de 
waarheid , de onvervalschte waarheid bewonderen, ver
eeren, navolgen in 't schoon dat zij maakt , door een
voudige toepassing van zuivere beginsels, wettelijk ge
regeld en wel wiskunst ig zoo zuiver en materieel zoo 
fijn, dat bij een millioenste t r i l l ing per seconde de 
harmonie is vers toord, de fout zich Iaat hooren, laat 
z i en , laat gevoelen , en laat zoo'n wanklank in uwe 
kennis , in uwen smaak u aansporen tot verdere oefe
ning , tot vermeerdering der intensie van uw weten
schappelijke vlijt en tot verheffing van uwen objectie
ven kunstsmaak, van uw kunstenaarsgevoel. 

Zeker ! de producten der natuur schijnen soms vreemd, 
onvriendeli jk, verward , zelfs onaangenaam; — doch 
onze beschouwing, ons z i en , ons gevoelen, kan ten 
opzichte van 't ware wezen, van 't werkelijke zijn , iden
titeit missen. D i t is niet de schuld van haar die ze 
maakte , maar van mij en van u ; wij zijn nog te weinig 
intellect, niet intelligent genoeg om de compositie van 
haar wetten te vatten , tc begrijpen; onze slakhuisvezcls 
zijn nog te weinig elastisch, te stroef, te ongevoel ig , 
om de tr i l l ingen van zooveel bil l ioen per seconde door 
haar aether gegolfd , op te vangen en te weerkaatsen 
in ons bewustzijn, in ons schoonheidsgevoel , in onzen 
smaak ; wij zijn nog niet genoeg ontwikke ld om het 
schoon , 't verhevene van haar kunstwerk te zien en nog 
minder om het te begrijpen, dat toch het doel is van 
ons streven naar kunstkennis. 

O o k mijn v r i end , de jonge schildersbaas, was nog te 
weinig geoefend in de wetenschap der k lcurkennis . 

Toen hij te Brussel g ing meeverven aan een tableau 
met allerlei k leuren , had hij wel haar aantal juist ge
teld , doch op dc onderlinge verdceling der vlakte en 
de regeling van plaats voor elk der onderdeden van 
't geheel had hij niet gelet. M i j vergat dit niet uit 
wi l l ekeur , uit moedwil , volstrekt niet; ' t w a s alleen de 
schuld van gebrek aan voldoende oefening in 't op
sporen der wetten van de natuur der k leuren , en juist 
die tekor tkoming in natuurstudie, die voornamelijk het 
kunstschoon en het kleurcnschoon bepaalt, was i n d i 
rect ook de oorzaak dat hij de genoemde voordeur 
(die in het oog vie l en waaraan iedereen gemakkeli jk 
zou kunnen zien, dat hij te Brussel gewerkt had) met 
dezelfde soort en 't zelfde aantal kleuren bekwastte als 
op het Belg isch tableau waren verschilderd. D e Brus -
selsche combinatie was wel schoon, wijl alle kleuren on
derl ing evenredig van maat en eigenschappelijk waren ge
plaatst , zoodat de eene kleur de andere in den aange
namen indruk van den beschouwer niet verdrong; er 
was harmonie in 't geheel van ' t ve r fwerk , terwijl op 
de voordeur de grofste oppositie in de kleurschakee-
r ing bestond; de eene kleur vloekte op de ander en 
de naaste buren bestreden elkander. E r was in 't ge
heel iets wil lekeurigs , iets vijandigs, dat strijd wilde 
voeren met ons idee van kleur, met ons kunstgevoel , 
met ons verlangen naar 't schoon. V a n de stamkleu-
ren was er te veel geel en te weinig rood en b lauw; 
van de secundaire te weinig violet en groen naast veel 
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oranje; van de derde of tertiaire soort verdrong het 
citroengeel het bruinrood en nog erger de naburige 
oli jfkleur. 

D i e verwarring maakte het oog m o e , bracht on
rust in 't geheel der kleurenmassa; en dit nog wel aan 
de woning van iemand, die uitrustte van zijn levens
arbeid , en uit wiens rustige positie gemakkeli jk was op 
te maken dat daar het schoon slechts een subjectieve 
en ideale beoordeeling ontmoet, doch ook juist daar 
't schoon der kunst 't allereerst moet worden toegepast, 
wijl de feitelijke waardeering der kunstkennis geen fi-
nancieele bezwaren treft. 

La ter heeft de jonge schilder dit ook zoo begrepen; 
hij heeft zijn werk overgedaan en de nieuwe beschil
dering bevat wel minder kleuren, maar is beter ver
deeld : 't geheel was meer schoon. 

Alkmaar. Nieuwjaarsdag. J . G . Lugten. 

P R I J S V R A G E N . 

Monument voor wijlen Alfred Kripp. 
Ter herinnering aan wijlen den heer Al f red K r u p p 

zal te Kssen een gedenkteeken worden opgericht. A a n 
het programma der daarvoor uitgeschreven prijsvraag 
ontlecnen wij het volgende: 

H e t monument mag niet meer kosten dan 75,000 
mark. E r worden ver langd: eene teekening van het 
gehee l , op de schaal van l a 10, een model der hoofd
figuur op ' / i der ware grootte en een begrooting van 
kosten. D e ontwerpen moeten vóó r 15 Juni 1889 
vrachtvrij worden ingeleverd bij den Voorzi t ter van het 
C o m i t é voor de opr icht ing van het monument , den 
heer ingenieur E . D i c k e te K s s e n ; zij moeten voorzien 
zijn van het opschrift Project fiir das Krupp-Dcnkmal 
en van een mot to ; voorts moet het ontwerp vergezeld 
gaan van een verzegeld couver t , waarin de naam en 
liet adres van den ontwerper en waarop , aan dc b u i 
tenzijde , het motto is herhaald. 

V o o r de drie beste ontwerpen worden prijzen van 
2000 , 1500 en 1000 mark uitgeloofd, terwijl het C o 
m i t é alsnog een niet bekroond ontwerp voor eene som 
van 500 mark kan aankoopen. D e bekroonde ont
werpen worden het eigendom van don heer F . A. K r u p p . 

Situatie en afbeeldingen van de omgeving van het 
monument en alle gewenschte inl ichtingen worden door 
het C o m i t é , waarvan bovengenoemde heer E . D i c k c 
Voorz i t te r i s , verschaft. 

D e J u r y bestaat uit de heeren: professor G . K a u -
per t , beeldhouwer te Frankfort a / M . ; A d o l f S c h i l l , 
architect en professor aan de Kunstacademie te D u s -
seldorf, en Otto L a n g , beeldhouwer te Mi inchen . 

V E R F E N I G I N G „ A R C H I T E C T U R A " T E 
' S - G R A V E N H A G E . 

Gewone vergadering van Woensdag 16 Januari 1889. 
N a het openen der vergadering door den Vice-voor -

zitter, werden de notulen van de vorige bijeenkomst 
gelezen en onveranderd goedgekeurd. Voor t s werd 
medegedeeld dat reeds onderscheidene aanvragen om 
een programma met schema van de prijsvraag: o n t 
w e r p v a n e e n w a t e r l e i d i n g t o r e n waren gedaan; 
voorts werd er nog vastgesteld, dat voor de geli jkti j
d i g in te leveren schetsen (alléén door de Jeden van 
„ A r c h i t e c t u r a " ) waarop de artt. 48 en 49 van het 
Reglement bet rekking hebben, voor de in de eerste 
plaats bekroond wordende schets of groep schetsen 
een prijs van tien gulden ( ƒ 1 0 ) zal worden uitgereikt. 

Naar aanleiding van een voorstel van den heer A . 
W . van Malsen , werd na eenige discussie met alge-
meene stemmen aangenomen dat door de Vereeniging 
aan den Gemeenteraad van 's-Gravenhage een adres 

zal worden ingediend in zake het door dc gemeente te 
graven „ O o i e v a a r - L a a k 1 ' -kanaa l , in welk adres zal wor
den gewezen op de wenschelijkheid om de daarbij te 
verwachten indeeling van straten en bouwterreinen niet 
aan het toeval over te la ten , maar te doen geschieden 
volgens een wel overdacht plan. 

Thans werd voorgelezen het rapport over de inzen
dingen op de prijsvraag d i p l o m a . Ingekomen waren 
vier antwoorden onder de mot to ' s : A. X.; Diploma; 
VVV. en Sans Rancune, welke waren tentoongesteld. 
D e J u r y , bestaande uit de heeren J . I'h. K o e l m a n , 
E . W . F . K e r l i n g en H . 1'. Mutters J r . , was van oor
deel dat aan de inzending onder motto VVV de prijs 
kan worden toegekend, onder voorbehoud echter dat de 
ontwerper eenige wijzigingen , volgens aangifte der J u r y , 
zal m a k e n ; de J u r y stelde dus aan het Bestuur voor 
dienovereenkomstig te handelen. N a eenige bespreking 
werd besloten met den inzender te correspondeeren en 
den uitslag daarvan af te wachten. 

Vervolgens werd het woord gegeven aan den heer 
E . F . E h n l e , die een voordracht h i e l d , get i te ld: Op
merkingen over vak-ondenmjs. Spreker behandelde een 
en ander van dc verschillende gevoelens, die in den 
laatsten tijd waren uitgesproken, en bracht dit in ver
band met dc stappen, die reeds meermalen waren ge
daan om betere regeling van het vak-onderwijs te ver
krijgen — echter vooralsnog niet met den gewenschten 
uitslag. A a n het eind k w a m spreker ertoe, te wenschen 
dat , in afwachting van de reeds lang verbeide wet op 
het vak-onderwijs, het leerling-contract bij de wet ge
regeld zou worden , omdat dit reeds veel verbetering 
zou kunnen aanbrengen. 

O p deze voordracht volgde een geanimeerd debat , 
dat lang aanhie ld , en waarbij men het niet genoegzaam 
k o n eens worden om met vrucht eene motie tc stellen , 
zoodat werd besloten deze vooralsnog achterwege te 
laten en ter gelegener tijd het alleszins belangrijke on
derwerp andermaal te bespreken. 

Over eene in de bus gevonden vraag , luidende : Door 
welk middel kan men winkelruiten voor condensatie-
water behoeden of daarvan bevrijden f werd eenige dis
cussie gevoerd en besloten haar in handen der V r a g e n -
commissie te stellen. 

Voor t s werd overgegaan tot de kuns tbeschouwing , 
welke was aangeboden door den heer H . W . A . C r o i -
set van Uche l en ; deze bestond i n : Reconstruction dc 
l'Hotel dc• ]'ille dc Paiis; e n s e m b l e s , d é t a i 1 s e t 
m o t i e f s d e d e c o r a t i o n , par T . B a l l u . N a afloop 
hiervan w e r d , onder dankzegging aan den heer Ehn le 
voor zijne bijdrage, gepaard met het verzoek om aan 
den heer Croiset van Uche len den dank voor zijne 
kunstbeschouwing over te brengen, de Vergader ing 
te ru im elf uren gesloten. 

! . — 
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 . 

Afdeelino «Haarlem en Omstreken." 
Vergadering van 20 December 188S. 

Na opening der vergadering werden dc notulen gelezen en 
onveranderd goedgekeurd. 

De Voorzitter deelde mede, dat de heer S. Roog als lid der 
Afdeeling is toegetreden en gaf daarna het woord aan den 
heer |. A. G. van der Steur tot het houden zijner bijdrage. 

Spreker gaf een beschrijving van de merkwaardigste gebou
wen der stad Brugge. Na de geschiedenis dezer voor de kunst 
zoo belangrijke stad te hebben nagegaan, werd het eerst stil
gestaan bij het stationsgebouw als type van Belgische oftïcieele 
bouwkunst; daarna bij de kathedraal, het St.-Jean-hospita.il, 
de O.-L -Vrouwekerk met het beeld der aan Michel Angelo 
toegeschreven Madonna, de belfroot (Vlaamsche benaming voor 
bejfroi) met de daarachter gelegen hal, het stadhuis, het ar
chief, de Chapelle du St.-Sany, waarna met eenige opmerkin
gen over den woningbouw deze bijdrage, die door vele platen 
werd toegelicht, werd besloten. Een luide toejuiching was het 
bewijs dat het medegedeelde zeer werd op prijs gesteld. 

De Eere-voorzitter der Afdeeling, de heer J. H. Stoel Az. 

http://St.-Jean-hospita.il
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bracht den spreker in welgekozen bewoordingen dank voor 
zijne belangrijke bijdrage. 

Door den heer Wolbers werd daarna een groot aantal fraaie 
afbeeldingen ter beschouwing gegeven van de merkwaardige 
kasteelen lïlois, Fontainebleau en vele andere uit het zuiden 
van Frankrijk, die met zeer veel belangstelling en aandacht 
door de leden werden bezichtigd. 

De Voorzitter dankte den heer Wolbers namens de Verga
dering voor zijn belangrijke kunstbeschouwing en sloot daarna 
deze laatste vergadering in dit jaar niet den wensch, dat de tlinke 
opkomst, waardoor de laatste vergaderingen zich hebben ge
kenmerkt niet moge verminderen en de leden zullen voortgaan 
den bloei der Afdeeling en de belangrijkheid der vergaderingen, 
zooveel dit in hun vermogen is. te bevorderen. 

V A R I A . 
Eenvoudig middel om te onderzoeken of water lood

houdend is. E e n drinkglas wordt voor ongeveer */, 
gedeelte met het te onderzoeken water gevuld en daar
in een theelepel azijn gedaan. In dit mengsel plaatst 
men kruisel ings twee breinaalden, die goed blankge-
schuurd en met een linnen doek (geen wol) goed af
gewreven zijn. Blijft het g las , in eene gewone tempe
ratuur , gedurende 6 a 7 uren staan, dan vormt z ich , 
als het water loodhoudend i s , een grauwe en doffe 
neerslag met eenige zwarte of zwartbruine v lekken . 
L e g t men daarna de naalden gedurende I dag op eene 
stofvrije en droge plaats, dan verandert de grauwe 
neetslag in een geelachtige of roodgele tint. 

Eereblijken aan technici. D e keizer van Oostenrijk 
heeft den architect F . Vr i jheer von Schmidt te W e e 
nen benoemd tot l i d van het Oostenrijksche H e c r e n -
huis . Deze onderscheiding, de hoogste , die ooit aan 
een kunstenaar of vakman is ten deel geval len , heeft 
de Oostenrijksche vcreeniging van ingenieurs en ar
chitecten aanleiding gegeven haar g e ë e r d medelid een 
bijzonderen gelukwensch 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 Arrondissements-rechtbank, te kamer, heeft 

Dinsdag jongsleden een interlocutoir vonnis gewezen in zake 
de gascjuastie van Dc Imperial contra de gemeente Amsterdam. 

De gronden van niet-ontvankelijkheid, door de gemeente op
geworpen, werden afgewezen, en de vordering zelve ontvanke
lijk verklaard. Betreffende de vraag, of zij ook toegewezen 
moet worden, de hoofdzaak derhalve, overweegt het vonnis, 
dat hier twee vragen te beslissen zijn: 

o. Is de gemeente krachtens de concessie verplicht, de licht
sterkte van het gas met eencn bepaalden brander te meten ? 

b. Zoo ja , welke is dan die brander? 
Ad. a Deze vraag dient bevestigend beantwoord Art. 15 

§ 1 der concessie legt dien plicht aan de gemeente op. De 
laatste alinea van dit artikel is hier niet ter zake dienende. 

Ad b. Volgens de Imperial is die brander de zoogen. IJlster-
brander. Ofschoon de gemeente dit bestrijdt, zijn er tochten 
processe feiten gereleveerd, die gewichtige vermoedens opleve
ren voor de juistheid van het oordeel der Imperial. Een van 
die feiten — door de Imperial gesteld — is dit: dat tijdens 
het tot stand komen der concessie een brander, als die van 
den fabrikant Elster, alleen en uitsluitend beantwoordde aan 
de vereischten, die de brander krachtens art. 15 der concessie 
moet hebben. Dit feit was echter door de gemeente tegenge
sproken. Op dien grond werd door de rechtbank bevolen, dat 
over dat feit een deskundig onderzoek zal plaatshebben. Voor 
het geval dat de partijen zich niet kunnen verstaan over da 
benoeming van deskundigen, zijn door de Rechtbank als zoo
danig aangewezen de heeren Dr. Van Doesburg, directeur der 
gasfabriek te Rotterdam, Francois, directeur der gasfabriek 
te Dordrecht, en Dr. Ncurdenberg, directeur der gasfabriek 
te Breda. 

De vraag of de rechter bevoegd is te oordeelen over de res
titutie der betaalde boete, wordt eerst bij het eindvonnis beslist. 

— Ter mededinging naar den jaarlijkschen prijs uit het fonds 
Wil l ink Collen, zijn vijf-en twintig schilderijen ingezonden. 
Het opgegeven onderwerp was ditmaal een landschap. Eerst
daags mag de uitspraak der jury worden tegemoet gezien. Tot 
leden dier jury zijn aangewezen H H . bestuurderen der Maat
schappij Arti cl Amicitiae te Amsterdam. 

— Heden waren wij ir. de gelegenheid aan de Industrie
school voor ile Vrouwelijke Jeugd, alhier, een op die school 
vervaardigd geschenk van de Steenkolen-maatschappij »Oost-

Borneo" aan den Sultan van Koetei (Borneo) te bezichtigen. 
Het bestaat in een geelzijden banier, lang 4.20 M . , breed 
2.40 M . , waarop van beide zijden een koningstijger in loopende 
houding geborduurd is. 

De tijger, die, naar de opdracht luidde, moest uitmunten 
door meer dan gewone lengte van den staart en bijzondere 
roodheid van tong, in verband met de afmetingen en kleur 
dier lichaamsdeclen, in 't blazoen van den Sultan, is zeldzaam 
mooi van uitvoering en bewerkt van Perzische wol, in den 
langen of platten steek. De zwarte vlekken op het lichaam 
zijn van tilocelle-zijdc. Het dier is in teekening genomen naar 
den tijger in de Diergaarde alhier en ontworpen onder leiding 
van den Heer C, Ed. Taurel, leeraar in 't handteekenen aan 
de Industrieschool. 

De vervaardiging van dit prachtig borduurwerk, waarvan 
vooral de kop uitmuntend geslaagd is, is verricht door6leer
lingen der school en heeft drie maanden tijd gevorderd. 

(Ar*, v. d. D.) 

ROTTERDAM. De hier gevestigde afdeeling van de Neder
landsche Maatschappij voor Tuinbouw cn Plantkunde heeft 
het bewijs gegeven, dat zij een open oog heeft voor bevorde
ring van het onderwijs. Door haar werd dezen winter voor 
jongelieden. die zich in den tuinbouw een bestaan wenschen 
te verschaffen, een cursus geopend in het ontwerpen en tee
kenen van plannen voor den aanleg van tuinen. Oe heer ƒ. 
F. Wi lke , hortulanus aan de Rotterdamsche Diergaarde, nam 
het onderwijs geheel belangeloos op zich; de cursus wordt met 
14 leerlingen geregeld gehouden in de teekcnlokalen van de 
heeren Voorhoeve & Weeldenburg, die zich met eene geringe 
vergoeding voor licht en verwarming hebben tevreden gesteld. 

Leeuwarden. Burg. en Wcth. hebben den Gemeenteraad 
voorgesteld, voor den tijd van 12 jaren gratis aan de Aunon-
een Uhr Acticn-Gcscllschaft te Hamburg op den zuid-oostelij
ken hoek van het Waagsplein tegenover de Peperstraat af te 
staan de oppervlakte grond, benoodigd voor de plaatsing van 
eene meteorologische zuil. 

Hoorn. De officiêele proefrit langs dc trambaan van hier 
naar Enkhuizen heeft Maandag j l . plaatsgehad. 

AMERSFOORT. De heeren H . L, Geveke c. s., te Amsterdam, 
hebben aan den Gemeenteraad concessie gevraagd voor den 
aanleg en de exploitatie gedurende vijftig achtereenvolgende 
jaren van eene drinkwaterleiding, waarbij de gemeente zich 
zou moeten verbinden jaarlijks /'500 drinkwater te gebruiken. 
Het verzoek is ter line van advies in handen van B. en W. 
gesteld. 

— Wij vestigen de aandacht van belangstellenden op het 
reglement voor het gebruik van de verzameling afbeeldingen 
en boeken, in het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem. 
Dit reglement luidt als volgt: 

1. De verzameling is voor belanghebbenden tot het raad
plegen van afbeeldingen en boeken, eiken dag der week (uitgeno
men Zondag) des morgens van 10—12 uren kosteloos opengesteld. 

In het lokaal der verzameling mag niet gerookt worden. 
2. Aan alle uit Nederland komende aanvragen voor boek

en plaatwerken wordt ten spoedigste voldaan. Men gelieve 
hiertoe naam en woonplaats op te geven. 

3. Boeken mogen vvottlen uitgeleend voor uiterlijk twee 
weken, tegen schriftelijk bewijs van ontvangst. 

Indien zij echter door niemand anders zijn aangevraagd, 
kunner zij op nieuw aan denzelfden gebruiker worden afgestaan. 

4. Wanneer de boeken binnen den bepaalden tijd niet terug 
bezorgd zijn, zal, na herhaalde aanmaning, het uitgeleende 
werk, zelfs al is daarvan slechts een gedeelte uitgeleend, voor 
rekening van den nalatige nieuw worden aangekocht. 

5. Genootschappen op kunstindustriCc! 'gebied kunnen op 
aanvrage plaatwerken voor kunstbeschouwingen voor een of 
meer dagen in bruikleen ontvangen. 

6. De uitgeleende boeken en afbeeldingen moeten in den 
staat, waarin zij afgegeven zijn, worden terug bezorgd. 

7. Indien eenig werk bij de afgifte in beschadigden staat 
mocht zijn, zal dit op het bewijs van ontvang vermeld worden. 

8. Wie een werk tijdens het gebruik zal hebben beschadigd, 
is verplicht een nieuw exemplaar te geven of eene geevenre-
digde geldsom die door den conservator zal worden vastgesteld. 

9. De gebruikers verplichten zich door hunne naamteeke-
ning in het bock, of bij toezending, onder het bewijs van 
ontvangst, tot nakoming der in dit reglement gemaakte be
palingen. 

10. De transportkosten heen en terug, als ook het terug
zenden van het ontvangbewijs, komen voor rekening van den 
aanvrager. 

11. In afwachting dat de catalogus wordt herdrukt, kunnen 
de weinige nog voorhanden zijnde exemplaren ter inzage wor
den aangevraagd. 

12. Alle brieven cn aanvragen betreffende de boekerij kun
nen gericht worden aan den heer E. von Saher, | conservator 
van het Museum. 
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Utrecht. Naar wij vernemen, bestaat 
het plan. een paardentramweg te maken 
van Utrecht over de Mecrn naar Harme
ien, met een zijtak naar Montfoort. 

Leeuwarden. De Commissie van de 
plaatselijke Vereeniging «Nijverheid", voor 
de voorbereiding, regeling cn uitvoering 
der tentoonstelling van gastoestellen voor 
verlichting, verwarming en drijfkracht 
beeft besloten, die tentoonstelling te hou
den in de lokalen van de Vereeniging »de 
Harmonie" alhier, van den 9" tot en met 
den 24" Mei e.k. 

Een voldoend waarborgfonds is bijeen
gebracht . dank zij vooral den milden steun 
van het Gemeentebestuur, door welks goede 
zorgen tevens het benoodigde gas gratis 
zal worden verstrekt, en al de geleidingen, 
daartoe noodig, kosteloos zullen worden 
aangelegd. 

Den inzenders kan het deelnemen aan 
deze tentoonstelling ook daarom gerust 
worden aanbevolen, omdat deze de eerste 
zal zijn die in de noordelijke provinciën 
wordt gehouden en, door dc Commissie, 
voor plaatsruimte enz. niets wordt in re
kening gebracht. Het is te voorzien, dat 
die inzenders door het ook hier op ruime 
schaal bekend worden van hunne ver
beterde werktuigen enz. ruimschoots ver
goeding zullen vinden voor de weinige 
kosten die, voor het deelnemen aan deze 
tentoonstelling, van hen worden gevraagd. 

Uit de, een paar dagen geleden, rond
gezonden circulaire blijkt, dat. vóór den 
15 Februari e. k., aan het lid der com
missie, den heer J. C. W. de Ronde , Direc
teur van de gemeente-gasfabriek alhier, 
aanvrage voor plaatsruimte moet worden 
gedaan, terwij] ons verder is verzekerd dat 
bereids van vele fabrikanten, de bepaalde 
toezegging voor het inzenden van verschil
lende artikelen is ontvangen. 

De Commissie voor deze tentoonstelling 
bestaat uit de heeren: Mr. A . Bloembergen 
Ez., lid van Gedeputeerde Staten, Eere
voorzitter; J. F. H . Bekhuis, lid van den 
Gemeenteraad en van de Provinciale Sta
ten, Voorzitter: A. Gorter, ingenieur. Vice-
voorzitter; W. J. Oosterhoff Jz, lid van den 
Gemeenteraad. Penningmeester; H. Adri-
ar.i, industrieel; J .D. Bruns, architect; R. 
Reijndcrs. industrieel; J C. W. de Ronde, 
directeur der gemeentelijke gasfabriek: Mr. 
I. Wolff, adv.-proc, ic-Secretaris ; Mr. C. 
Beekhuis, adv.-proc, 2e-Secretaris. 

P E R S O N A L I A . 
De adspirant-ingenieur van den water

staat Jhr. F. L. Ortt, te 's-Gravenhagc, 
is met ingang van 10 Januari j l . tijdelijk 
geplaatst te Leeuwarden en toegevoegd | 
aan den ingenieur N . A . M . van den 1 

Thoorn aldaar. 
— Bij dc Maatschappij tot exploitatie 

van Staatsspoorwegen is benoemd tot in
specteur H . J. Gerlings, thans adjunct-in
specteur te Utrecht. 

— Bij het sluiten van de internationale 
en jubileum-tentoonstelling van schoone 
kunsten te Munchen, heeft dc prins-regent 
van Beieren benoemd in de Orde van ver
dienste van den Heiligen Michael van 
Beieren: tot kommandeur met de ster den 
heer J. H . L. de Haas; tot officiers de 
heeren C. Bisschop cn Jozef Israels, en 
tot ridders dc heeren Ph. Sadee en H . G. 
Tersteeg. 

— Onder dc leiding van den sectie-inge
nieur J. Kluit te Amsterdam, is bij den 
aanleg van een gedeelte van het Merwe-
dekanaal van nabij Nichtcvecht tot nabij 
den Haar-Rijn belast met het hoofdtoezicht 
de adjunct-ingenieur P. A . Melchior, en 
zijn daarbij geplaatst als buitengewoon 
opzichter: A . |. D . Wever te Arkel , M . 
van Wijngaarden te Utrecht, H. A. J. F . 
Hissink te Amsterdam, B. G. de Klerk 

te Arnhem, G. J. Raadman te 's-Herto-
genbosch en J. v. d. Velde, thans tijdelijk 
opzichter. 

— De civiel-ingenieur K. Burger, te 
Leeuwarden, is als buitengewoon opzichter 
geplaatst aan de werken voor de Waal
verbetering te Nijmegen. 

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

B o u w t e r r e i n e n t e K o o p 
zeer gunstig gelegen te 's H u g e . aan Ka
naal en S/iooeire//. afstand per Stoomtram tut 
'tStrand te Srliereiüny» tien minuten, on-
noodig te heien. Koopprijs A C H T tot 
T W A A L F G u l d e n por V L E R K . M E 
T E R . 

Adres den Ingenieur V A X 11 !•', W A L L , 
fan S/jeijhtraat 148, '•* tlrarenhage. 

Te koop aangeboden. 
2 Stoomheimaehinos 
2 Houts teekbanken 
1 C i r k e l en l intzaagmachine 
1 Rai lzaag 

50 Kipwagons i n h o u d 2 M . | Beide 
24 „ „ 2 MP. zijden 
36 „ „ l ' / j M ' V kippend 
Alles 90 c.M. spoorwijdte. 
Aanvragen aan I.. KALIS Kz.., HI Mr echt 

•n W. DE JONG, Breda. 

L o o n S t o o m h o u t z a g e r i j e n 

S c h a v e r i j . 
De L o o n Stoomhoutzagerij en Scha

ver i j , genaamd: „ D E O N R U S T " , gelegen 
aan de Kenlsche taart nabij Amsfecdam, tot 
nu gedreven door den Heer H. LI I BRINK , 
zal van at' primo Febr. a. s. door den On-
dergeteekende, voor zjjne rekening en onder 
dezelfde firma, worden geëxploiteerd. 

Aanbevelend, 
H . A . L I G T H A R T . 

Januari iss'.l. 

Generaal Agentuur. 
Voor het Koninkrijk der Nederlanden 

rordt door een Dui t sche Hagel-vorzoke-
r ingmaatschappij een b o k w a a m G E -
N E R A A L - A G E N T gezocht, die op liet 
platteland goed bekend en in staat is cautie 
te stellen. 

Offerten won).-li onder I I8641 ingewacht 
bij RUDOLF MGSSE, Herlijn s. If. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 
AMSTERDAM, zullen op Maandag 28 Januari 
1889, des middags te 1.' uur. op het Raad
huis, in het openbaar aanbesteden: 

a. H e t lovoron van Stoonkolon , 
ten behoove van S toomwerk tu i 
gen dor Gemeente gedurende 
het jaar 1889. 
H e t bestraten van het Oost olijk 
godoelto van don C r u q u i u s w o g 
en eenige andoro werkon . 
voorwaarden dezer aanbesteding zijn 

uisluitend te verkrijgen ter Stadsdrukke r i i , 
tegen betaling van ƒ0.15 voor de' sub a en 

/'O. 1". v • .1.' - nu.-in !• 
Inlichtingen worden gegeven voor de sub 

a genoemde, ten kantore van den Stads
ingenieur op het Raadhuis, kamer 11". '.13, 
des voormiddags van l i l —12 uur, en voorde 
sub b genoemde', op het Teelini.-cb bureau 
bij het Abattoir. 1 'ni'iüiii-w.'ir X". II . 'I"8 
voormiddags te 11 uur, gedurende de week, 
welke der besteding voorafgaat. 

lluri/c•meester en Wethouders to'irnoemd, 
V A X TIENHOVEN. 

De Secretaris, 
L E .I0LI.E. 

Amsterdam. \i Januari Iss'J. 

lie 

PHOTOLirïlOGRAPIllE. FHOÏIIZIMOIiliFHIf 
en Stéréotype-lnricl i l injz 

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 zjjiic inrichting voor PSMtvIlMMgrapM*, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans. Teekeningen em. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Ph«t«ataM-
graphir voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
z.jjnc Mérratypr-lnrlrhtliii: voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden opf Tanen aanvrage gratis toegezonden. 

O . J . T H I K M > : 

Z W E E D S C H G R A N I E T 
uit de groeven, Stoomslijper\j en Pol i js t 
i n r i ch t i ng van de Firma 

K K S S E L & I t Ö I l L , 
te Eorhj'n. 

Eenig Agent J . H . F . J A N S E , 
Prinsengracht Hi1", 

Amsterdam. 

BECKER& RUDM\(«H. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK va* 

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. 

. Geèmailleerd-rjzeren P E I L S C H A L E N 

W E E G W E R K T U I G E N . 
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Handel in Tegels voor Vloeren en Wanden. 
HOUTEN PARQU ETVLOEREN. 

dbout 

' - - - - - t?d»,f ctttfitjcl. 

Den vloeren zijn door ons geleverd 0. a. in de B a r a k k e n van het StedeUjk Z i e k e n h u i s , Coolsingel alhier dc L o u i s a -
s t i c h t i n g , te sllai/e, enz. enz. Teekeningen grat is verkri jgbaar . 

H E X B I H I I V ( h A A M X . I TI H O I . ; . R o t t e r d a m . 

A S P E A L T E V A N V A L D E T R A V E R S 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, 
in groote verscheidenheden, voor: Rijwegen. Trottoirs, Lawn-Teimis-
Courts, Kelders, Winkel- en Magazijnvloeren, Gangen, Muur-, 
Brug- en Dakbedekkingen, Betonfundeeringen enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan T H E 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 d . , Heltweg : i , Amsterdam en voor Arnhem bij den Heer 
H . G . K N O O P S C.Ozn. , Beekstraat F 68 te Arnhem. 

I)e Directeur, W . P A T O N W A L S H . 

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

Weenen 1880. 

Gouden Medaille 

A m s t e r d a m 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 . 

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 e n T e r r a z z o - v l o e r e n , G l a s m o z a ï e k , 

Kunstmarmer en Cementuitvoeringen. 
Succursales. A m s t e r d a m , W e e n e n , L o n d e n , Boston. 

O p i r e z f c h t 1 S 8 0 . 
Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 

F E E D . E j N T O - E j R S , A m s t e r d a m , 
H e e r e n g r a c h t , hij cl«- O u d e S p i e g e l s t r a a t n . 333 . 

LICHTDRUKTEEKENINGEN 
(witte lijnen op blauwe grond) 

worden bij ieder getal binnen den kortst mogelijken tijd geleverd door 

TH. J. DOBBEL ZOON, 
Magazijn van Teekenbehoeften voor Bouwkundigen 

"CJ T R E C H T . 

D e Arnhemsche 

V E R L 1 C K T I N G S F A B R I E K . 
GERARD ULRICI, Ingenieur Arnhem, 

levert: 
S i e m e n s - I - L a m p e n 

voor binnen- en buitenverlichting. 
V E N T 1 L A T I E - I L A M P E N , 

systeem ULIi lCI . 

G A S M O T O R E N , 
zonder godruisch of reuk. 

G A S K A C H E L S W Y B A U W , 
1' Prjjs Internat. Concours. Brussel 1887. 

i i t \ ] i ! i \ \ r i i . ( . \ s k \ ( i i i i s , 
systeem ULRICI. 

OLIE GASIN R I C H T I N G E N . 

Amerikaansche Hydraulische Liften 
d e r 

American Klevator Company, 
V0O1* Il0fl-|H, Zil-kenhlli/rlt. Knuloor- CU 

1'alirlfkHci'hoiiM en; 
m u n t e n u i t d o o r : 

Volkomen zekerheid, 
E e n v o u d i g h e i d van beweging , 

Weinig waterverbruik en onderhoudskosten, 
ScrüteUoon jrang, 

Onalgebroken goede werking. 
I «•/•<•<*<•/, ,n geen i.at inn m Hen grond, 

in werking te zien, 
i in het Nieuwe Ziekenhuis, aan den Coolsingel 

te Rotterdam, 
in het Diaconesscnhuis, Arnhem, 

in het Hotel du Passage, Amsterdam. 
(ieneraal Agenten: 

FEED. STIELTJES & C»., 
Keizersgracht 745, 

Amsterdam. 

J A N H A M E R 
A M S T E R D A M . 

KANTOOR: Marnixstraat 402 b h Leidscheplein. 
Installeerde hier te lande met veel succes 

g e h e e l e W a t e r l e i d i n g e n 
in gebouwen, volgens het systeem CARRÉ. 

M I L D É ' S 
Telephone!, I'.leclrischo Schellen m. 
Voor de telephonische gemeenschap in Werk
plaatsen, Fabrieken, Kantoren, Villa's enz. 

Deze toestellen zjjn bjj zeer lagen prjjs, 
gevoelig, duurzaam en elegant. 

Werktuigen voor verschillende industrieën, 
(.'Si CORRESPONDENTIE GEVRAAGD. 

H.&J. SUYVER, 
F A B R I K A N T E N V A N 

S T O O M K E T E L S n W E R K T U I G E N . 
op dc Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

188S bekroond met 
E E U E - D I P L O M A (hoogste onderscheiding). 

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

A M S T E R D A M . 

Wandbekleedsel van 

POLTOHROOM-CBIBNT 
in alle steen- of andere kleuren. 

De bepleistering is gelijk van toon. 
Geen UITWASEMING van silicaat. 

Geen haar- of' windsoheurtjes. 
Voor binnenwerk goedkooper en sterker dan 

gewone bepleistering en beschildering daar 
niet noodig. 

MOD, FERD. BIERHORST, Haarlem, 
M o z a ï e k f a b r i k a n t . 

Terrazzo, (iraiiito, ijlasmozalrk enz. 

D E L I U T & ft 

Ooettrrdljk 3 - 1 * , Rotterdam. 
VLOER- en WAN0TEGELS. 

[ROTTUM .HUI.VI \\IJZEKSTEE\TEGELS. 
Groote voorraden 

R o l l i i i l t e n 
van Staal of Hout niet Staulband doortrok
ken of met verstelbare lichtopeningen, zelf-
rollende, met drjjfwerk enz. enz. 

E. en P. R0TTSIEPER, /te/wtf«7/(Rjjnpruisen). 

Gedrukt bij 6. W. van der Wie) & C°., to Arnhem. 

VIER-EN-TWINTIGSTE J A A R G A N G N°. 4- Z A T E R D A G 26 JANUARI (889. 

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

Redacteur-uitgever F. \V. V A N GENDT JGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentitn: 

Bureau van Dc Ofmerker, Driekoningenstraat 2S, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia JAN STRINGER, 

II. G. JANSEN en A. REIJDING. 
Stukken, deze Redactie betreffende, te adresseeren aan den heer 

A. ROTDING, Stadhouderskade 4, te Amsterdam, 
en al, wat de Administratie van hel Genootschap betreft, aan den 

.•"«-Secretaris, American Hotel, te Amsterdam, 

a.w..w. 
ABONNEMENT /2.25 per 3 maanden of wel zes£iiMen per jaar, bij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
/ 7.50 en Nederlandsen-Indie" f 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 

AIA 'EKTENTIEN ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen w 

AfzomiF.ri.IJKE nummers, \y contante betaling ad 15 cent per stuk 
en 25 cent per plaat, te bekomen aan hel Bureau van De Opmerker te 
Arnhem en bij den Hoofd-correspondent Joh, G. Stemi.hr 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. 

ie. Als gewone leden zijn aangenomen de heeren 
J. G. van Gcndt en B. C. Hamer. 

2e. Als buitenleden zijn toegetreden de heeren P. 
J. Rademaker te Schiedam en 1'. Oranje te Barberton 
(Z.-A. Republiek). 

3e. Door de Jury ter bcoordeeling der antwoorden 
op de prijsvraag voor een D i ploma-q u i t ant ie is 
de prijs toegekend aan het ontwerp, ingezonden onder 
het motto Aldcgrcver en een loffelijke vermelding aan 
de ontwerpen onder de motto's Fiintciisie decorative en 
cirkel in driehoek (teeken). 

De vervaardigers van bovengenoemde ontwerpen wor
den verzocht toestemming te geven tot het openen hun
ner naambrieven. 

Namens het Bestuur: 
De iste-Secretaris, 

G. A. Zeeman. 

' A R C H I T E C T U R A ET AMICITIA. 
Vergadering van Woensdag 23 Januari 1889. 

De Voorzitter opent de vergadering, waarna de no
tulen worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. 

De heeren J. G. van Gendt en B.C. Hamer, beide 
voorgesteld door de heeren J. C. D. di Gazar en G. 
A. Zeeman , worden als gewoon lid aangenomen. 

Naar aanleiding van een schrijven van een lid, dat 
beweert bedankt te hebben , zonder dat daarvan ooit 
iets is gebleken, ontstaan eenige discussion, waarna 
de Vergadering zich ten volle vereenigt met de hou
ding, door het Bestuur aangenomen. 

Onder de ingekomen stukken komt een schrijven 
voor van de Jury tot beoordeeling der antwoorden op de 
prijsvraag voor een D i p l o m a- qui tantic, waarbij 
zij den prijs toekent aan het ontwei)) A/degrcver en de 
ontwerpen Fautaisii decorative en cirkel in driehoek 
(teeken) een loffelijke vermelding waardig acht. 

De heer R. A. Heij krijgt daarna het woord. Spre
ker wenscht iets mede te deelen over zuivelfabrieken 
en begint zijn rede met duidelijk uiteen te zetten, hoe, 
door groote concurrentie op het gebied van zuivelbe
reiding, de behoefte aan fabrieken was ontstaan. Na, 

De Redactie van Arcliilerlura ui Amiciiia steil ziuli alleen vuiantwuun 

door teekeningen verduidelijkt, de inrichting en de be-
noodigde werktuigen daarvan te hebben verklaard, sluit 
spreker zijn boeiende rede met een kort woord over 
de thans in aanbouw zijnde leerhoeve te Oudshoorn. 

Spreker staat deze voordracht welwillend ter opname 
in het Orgaan af. 

De kunstbeschouwing bestaat uit Studicnblattcr für 
Decorations-Malerei en 1'Oeuvre dc Boucher, beide af
gestaan door den heer J. Herman. 

Niets meer aan de orde zijnde, werd de vergadering 
gesloten. 

(A. etA.) T W E E IERSCHE 
PROFESSOREN O V E R N E D E R L A N D . 

Onze lezers zullen waarschijnlijk voor eenige weken 
in het Nieuws van den Dag een artikel opgemerkt 
hebben, waarin een onlangs verschenen werk van 
twee Iersche professoren , getiteld : Sketches from a tour 
trough Holland and Germany, besproken werd. 

Beide geleerden lieten zich over het algemeen zeer 
gunstig uit over Nederlandsche toestanden en geraakten 
bij de bespreking van bouwwerken als het Museum 
en het Ccntraal-station te Amsterdam zelfs zoodanig 
in vervoering, dat zij Dr. Cuypers ook te Herlijn aan 
het werk wilden zetten om deze leeltjkste der nieuwere 
steden van Europa spoedig in eene der schoonste te 
herscheppen. 

Ook namen dc geleerde heeren, naar aanleiding van 
het hangende Dombouwvraagstuk, de vrijheid, den Ber-
lijners te doen weten, dat „indien zij niet een buiten-
landsch genie, als de heer Cuypers, te hulp riepen, 
het niet waarschijnlijk was dat zij in de Duitsche 
hoofdstad eene hoofdkerk zouden kunnen stichten, 
welke zich eenigszins in architectonische waarde boven 

I de omliggende gebouwen verhief." 
Een en ander kan bijzonder stichtelijk geweest zijn 

I voor het „Nieuws"-lezend publiek , het herinnert echter 
te veel aan de machtspreuken van den bekenden Duitschcn 

[ professor, die eenige jaren achtereen, door den heer 
I Alberdingk Thijm beurtelings naar het Rijksmuseum, 

het Haagsche Justitiepaleis en andere gebouwen van 
„de richting" werd getroond , en die steeds gereed was 

I om te verklaren „dat dit nu het schoonste gebouw 

lelijk voor dun iiihunrf van stukken, gewurnierkl mui dé Initialed A.etA. 

% I 

http://Stemi.hr
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was dat hij immer gezien had"! zoodat de vakmannen 
ten onzent dc prikkelbaarheid voor dergelijk geschrijf 
reeds eenigermate hadden verloren. 

In Duitschland schijnt men zich meer warm te maken 
voor deze zaak. Althans dc Deutsche Bauzcitung van 
23 Januari brengt het boek ter sprake, zij het ook 
niet in zeer waardcerende termen. 

Het Dombouwvraagstuk, zegt het blad, is na de 
beweging, die het plan Raschdorff in vakkringen heeft 
teweeggebracht, een stadium van rust ingetreden. 

De eenstemmige wensch naar een concours schijnt 
voorloopig het laatste woord in deze te zijn. 

Intusschen verneemt men van tijd tot tijd nog enkele 
stemmen uit het buitenland, die oplossingen aanbeve
len , van andere gezichtspunten uitgaande. 

Over de meest verrassende dezer uitingen, welke 
wij alreeds uit internationale hoffelijkheid den voorrang 
niet betwisten zullen, willen wij onze vakgenooten 
kortelijk berichten. 

Verrassend niet alleen, doch overbluffend om de 
gemakkelijkheid, waarmede lastige quaesties als situatie , 
programma, stijl enz. van het te stichten gebouw wor
den opzij geschoven, en eer. doodeenvoudige, zeker 
tot het doel voerende weg wordt aangewezen. Waarom 
toch zal men zich langer over al deze geschilpunten 
moeilijk maken , wanneer men weet, dat er een man 
leeft, de eenige die voor deze taak opgewassen is en 
aan wiens genie men met blind vertrouwen de oplos
sing dezer détailquacsties kan overlaten ? 

Onze lezers zullen wellicht meenen, zoo lezen wij 
verder, dat deze aanloop moet dienen om opnieuw de 
aandacht te vestigen op den meester, wien Kroonprins 
Friedrich Wilhelm en diens gemalin indertijd de jongste 
bewerking van het vraagstuk hadden opgedragen en 
die zich tegenwoordig nog met onderzoekingen bezig
houdt. Geheel misgeraden. Wij bezitten in Duitsch-
geen enkel architect, die tegen deze taak opgewassen 
is. In het buitenland, en wel te Amsterdam, troont 
de Messias, op wien onze hoop moet gevestigd zijn: 
Dr. P. J. H . Cuypers! 

Hierop citeert het blad de boven aangehaalde plaat
sen , met nog andere kostelijke bijdragen, o. a. de 
slotphrase der Icrsche heeren, luidende: wij willen 
slechts hopen dat deze merkwaardige man ook buiten 
Holland meer gewaardeerd moge worden en dat hij 
vooral den Duitschers eens moge leeren, welke edele 
bouwwerken, ook in onzen tijd nog, te scheppen zijn. 
Het blad zegt naar aanleiding daarvan: 

Het spreekt van zelf dat wij den beiden heeren, en 
eveneens den Nederlandschen dagbladschrijver, geen 
verwijt willen maken over hunne opinie. Óver smaak
verschil valt, gelijk bekend is, niet te twisten en de 
vrijheid van een zelfstandig oordeel moet ieder gevrij
waard blijven, ook al klinkt dit oordeel ons niet aan
genaam in de ooren. Wanneer de beide professoren 
het idee geopperd hadden dat het heil van Duitschland 
de benoeming van Prof. Alberdingk Thijm tot Rijks
kanselier eischte in de plaats van Prins Bismarck: wij 
zouden het ons even kalm moeten laten welgevallen. 
Het is ook verre van ons te vermoeden, dat Dr. 
Cuypers eenig deel heeft aan dergelijk geschrijf, of 
dat de aanduidingen betreffende het Dombouwvraag
stuk eenigermate met zijn persoonlijk gevoelen zouden 
overeenstemmen. 

Tot op zekere hoogte kan ons de opmerkzaamheid, 
die men in Amsterdam en Dublin aan het vraagstuk 
van den Dombouw wijdt, niet anders dan genoegen 
doen : wij kunnen eruit zien , dat de zaak van genoeg
zaam belang wordt geacht om ook buiten onze grenzen, 
in het overige Europa, de aandacht bezig te houden. 
Het kan ons Duitschers slechts een prikkel zijn tot 

nieuwe inspanning om — met terzijdestelling van alle 
persoonlijke overwegingen — behulpzaam te zijn aan 
het vinden van de beste oplossing. 

Echter zal noch deze laatste overweging noch de 
hoffelijkheid, waarmede men het oordeel van vreemden 
pleegt te ontvangen, de Duitsche architecten-wereld 
verhinderen om zich een oordeel te vormen over de 
zakelijke waarde van bovenbedoelde betoogen. Hoe 
dit luiden moet, kan niet twijfelachtig zijn: 

(Het slot geven wij onvertaald.) 
Hr. J. P. H. Cuypers, der sich durch eigene That-

kraft und die Unterstützung seiner Partei in Holland 
zu ciner so bedeutsamen Stellung aufgeschwungen hat, 
wird auch in Deutschland als ein tüchtiger Fachmann 
geschatzt, obgleich man hier über die Phantasielosigkeit 
seiner in mühseliger Verstandes-Thatigkeit aus rein 
ausscrlich aufgefassten Formen zusammen gesetzten 
Bauten keiner Tiiuschung sich hingiebt. Aberdiejener 
für ihn ins Werk gesetzten „blutigen" Reklame zu-
grunde liegende Vorstellung, dass es nur seiner „Los-
lassung" bedürfe, urn Rerlin in aller Schleunigkeit aus 
der hasslichsten zur schönsten neueren Stadt Europas 
umzuzaubern —jener mit wuchtigem Zaunpfahl ertheilte 
Wink, dass nur durch das Eingreifen seiner Meister-
hand die Frage unseres Dombaues einer würdigen und 
glücklichen Lösung entgegen geführt werden könne: 
sie werden in Deutschland einstimmigen Wiederhall 
hervor rufen — den Wiederhall unauslöschlichen Ge-
lachters! — 
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P R I J S V R A G E N . 

De Maatschappij tot bevordering der Houwkunst 
noodigt alle bouwkundigen , geboren of wonende in het 
Koninkrijk der Nederlanden of zijne bezittingen, ter 
mededinging uit naar de volgende prijsvragen: 
1". H E T ONTWERP VOOR EEN RECHTSGEUOUW TEN HEHOEVE 

VAN EEN ARRONIIISSEMENTS-RECHTHANK EN KANTON
GERECHT IN EENE STAD VAN ± 25,000 ZIELEN. 

Het bouwterrein, groot 75 bij 85 M . , is met de 
langste zijde gelegen aan den openbaren weg, volgens 
eene rechte rooilijn; het gebouw kan daarop geheel 
vrijstaand ontworpen worden. 

I. V o o r de rechtbank: 
a. een zittingszaal van 150 a 180 M ' oppervlakte; 
b. eer daaraangrenzende raadkamer, tevens biblio

theek, ± 55 M' groot; 
c. een nabij a gelegen getuigenkamer ± 35 M J 

groot, tevens als wachtkamer te gebruiken; 
d. een griffie groot ±: 40 M ' ; 
c. een aan d grenzend vertrek voor den griffier; 

/ . een vertrek voor den president; 
g. een vertrek voor den rechter-commissaris, gelegen 

bij de getuigenkamer, of anders een afzonderlijk klein 
getuigenvertrek in de nabijheid hiervan; 

//. een kamer voor den officier van justitie; 
/. een kamer voor den subst.-off. van justitie, gren

zende aan //; 
k. een advokatenkamer; 
/. een veldwachtcrsvcrtrek, liefst bij den ingang; 
m, een of twee cellen tot tijdelijke verwijdering van 

beschuldigden uit dc zittingen; 
n. een archief voor den burgerlijken stand, waarin 

ruimte tot berging van ± 750 str. M. registers, hoog 
0.36 M . , die]) 035 M . ; 

0. een archief voor berging van rechterlijke stukken, 
ruimte bevattende voor ± 400 str. M. registers, hoog 
0.36 M . , diep 0.35 M . ; 

p. een bergplaats voor overtuigingsstukken, groot 
± 35 M ' . 

II. V o o r het kantongerecht. 
q. een zittingszaal groot 50 a 60 M 2 ; 
r. een vertrek voor den kantonrechter, grenzende 

aan q\ 
s. een getuigenkamer, tevens wachtkamer, groot 

± 35 M 1 in de nabijheid van q\ 
t. een griffie groot ± 35 M''; 
u. een vertrek voor den ambtenaar van het Openbaar 

Ministerie; 
v. een archief voor het kantongerecht, ruimte bevat

tende tot berging van ± 1 5 0 str. M. registers, hoog 
0.36 M . , diep 0.35 M . ; 

tv. een bergplaats voor overtuigingsstukken , groot 
± 35 M». 

III. Voor t s moet het gebouw bevatten: 
x. een archief tot berging van ± 200 str. M. no-

tariëele stukken, hoog 0.36 M . , diep 0.35 M. 
ij. een woning voor den concierge, bestaande uit 

ruime keuken en 2 a 3 vertrekken. 
z. een kelder tot plaatsing van de toestellen voor 

de centrale verwarming , opslag van brandstoffen , enz. 
voorts de noodige privaten en urinoirs voor 

publiek en beambten, bergplaatsen en verdere gemakken. 
De archiefvertrekken en bergplaatsen voor overtui

gingsstukken moeten op den begane-grond gelegen 
zijn en steenen vloeren en zolderingen hebben. 

Wanneer men het gebouw ontwerpt met den voor
gevel aan den openbaren weg , mogen de zittingszalen , 
voor de meerdere rust, niet langs dien weg zijn gelegen. 

Behalve een begane grond, mag het gebouw slechts 
ééne verdieping hebben. 

De plaats voor de rechters in de zittingszalen moet 
een vloer hebben, die 1 a 2 treden hooger is gelegen 
dan het verdere gedeelte van die zalen. 

Het aan het andere uiteinde der zalen liggend ge
deelte, bestemd tot ruimte voor het publiek, moet met 
een vaste balustrade van het overige gedeelte van de 
zalen afgescheiden worden. 

Het gebouw moet zoowel uit- als inwendig een een
voudig, doch ernstig en waardig voorkomen hebben. 

Een groote vestibule, ingericht als een zoogenoemde 
salie des pas perdus, wordt b. v. niet gewenscht. 

Verlangd worden: 
dc beide plattegronden, vóór- en een der zijgevels, 

langs- en dwarsdoorsnede, beide genomen o. a. over de 
groote zittingszaal a, allen op een schaal van I a 100; 

voorts een travee van den voorgevel en een van de 
zittingszaal, op een schaal van 1 a 20, en een toe
lichtende memorie. 

De fundeeringen behoeven niet aangegeven te worden. 
De wijze van behandeling der teekeningen wordt 

aan de keuze van den ontwerper overgelaten. 
De vervaardiger van het bekroonde ontwerp, wiens 

teekeningen niet voor photolithographische reproductie 
vatbaar zijn , neemt bij de aanvaarding der prijzen de 
verplichting op zich, de door het Restuur aan te wijzen 
teekeningen van zijn ontwerp voor dergelijke reproductie 
geschikt te maken. 

Voor het ter bekroning waardig gekeurde ontwerp 
worden uitgeloofd de verguld-zilveren medaille en het 
getuigschrift der Maatschappij, benevens / 200 in geld. 

2U. H E T ONTWERF VOOR EEN DUBBELE VILLA. 

Het bouwterrein is gelegen in een villapark bij 
eene stad. 

De voorgevel is minstens 20 M. van den daarvoor 
gelegen parkweg verwijderd; het gebouw is overigens 
door tuin omgeven. 

De eene woning moet bevatten: een vestibule, een 
woonkamer , een eetkamer of salon, een kantoortje of 
studeervertrek, twee slaapkamers , een logeerkamer. 

De andere woning moet bevatten : een vestibule, een 

woonkamer tevens eetkamer, een salon, een spreek
kamertje , drie slaapkamers, waarvan een op den zolder 
mag gelegen zijn , een logeerkamer. 

Deze vertrekken moeten over twee verdiepingen ver
deeld worden. 

De vloer van dc verdieping, onmiddellijk boven het 
sousterrain gelegen, moet 1.50 M. hooger liggen, dan 
dc tuin om het huis. 

Aan een der vertrekken van elke woning mag een 
kleine serre grenzen. 

De zolder van elke woning, waarop genoegzame 
bergruimte moet aanwezig zijn, moet twee dienstboden-
kamertjes bevatten ; de logeerkamer kan ook op die 
zolders gelegen zijn. 

In een goed verlicht sousterrain moeten zich ten 
behoeve van elke woning bevinden: 

een ruime keuken, provisie-en wijnkelder, een berg
plaats voor brandstoffen en een voor bloemen gedu
rende den winter. 

De sousterrains moeten een eigen ingang van uit 
den tuin hebben. 

Alle verdiepingen moeten van al die gemakken wor
den voorzien, die bij een woning onmisbaar zijn, of 
het comfort kunnen bevorderen. 

Verlangd worden: de noodige plattegronden , twee 
der voornaamste gevels, een of meer doorsneden ter 
opheldering, al deze teekeningen op de schaal van 
1 a 100; een travee van den voornaamsten gevel op 
de schaal van 1 a 20 ; eene korte memorie van toe
lichting , benevens een globale raming van kosten van 
het gebouw, waarbij de fundeering niet in aanmerking 
behoeft te worden genomen. 

De kosten van deze dubbele villa mogen de som van 
ƒ40 ,000 niet overschrijden, waaruit volgt, dat het ge
bouw een eenvoudig en vriendelijk karakter moet hebben. 

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

De vervaardiger van het bekroonde ontwerp, wiens 
teekeningen niet voor photolithographische reproductie 
vatbaar zijn, neemt bij de aanvaarding der prijzen de 
verplichting op zich , de door het Bestuur aan te wijzen 
teekeningen van zijn ontwerp voor dergelijke reproductie 
geschikt te maken. 

Voor het ter bekroning waardig gekeurde ontwerp 
worden uitgeloofd de zilveren medaille en het getuig
schrift der Maatschappij, benevens ƒ 1 0 0 in geld. 

A l l 1EMKENE BEPALINGEN. 
Art. i . Alle stukken ter beantwoording van deze 

prijsvragen worden vóór of op primo December 18S9 
vrachtvrij ingewacht op het Bureau der Maatschappij, 
te Amsterdam, vergezeld van een adres , om zoo noodig 
met den inzender te kunnen correspondeeren, zonder 
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 worden bijgevoegd, waarop van buiten dat 
motto is herhaald, en van binnen vermeldende den 
naam, de betrekking cn woonplaats van den inzender. 
Alle stukken moeten aan de achterzijde gemerkt zijn 
met een geheim teeken, op te geven bij de terug
vordering. 

Art. 3. De teekeningen mogen niet op houten 
ramen gespannen worden. 

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

Bij het niet behoorlijk voldoen aan deze laatste 
bepaling, of bijaldien de vervaardiger zich vóór de 
uitspraak der Jury van beoordeeling bekendmaakt, 
blijft zijn ontwerp buiten aanmerking voor eenige on
derscheiding. 
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Art. 4. De ingezonden ontwerpen worden in handen 
gesteld van eene commissie van beoordceling, be
staande uit de leden: 

W. C. METZELAAR , lid van het Bestuur der M'. 
II. W V K T H , „ „ „ „ „ „ 

JACOB F KLINKHAMER , te Amsterdam, 
C. MUYSKEN , „ „ 

C. II PETERS, te 's-Gravenhage. 
De Jury heeft het recht, wanneer geen antwoord 

ter bekroning kan worden voorgedragen, aan het Be
stuur voor te stellen een premie in geld toe te ken
nen aan zulke antwoorden, die zij meent dat daarop 
aanspraak hebben. De premiën mogen het bedrag, 
voor- de prijzen gesteld, niet te boven gaan 

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

Art 6. De uitslag der beoordceling van dc ant
woorden op deze prijsvragen, wordt bekendgemaakt 
na de uitspraak der Jury; het uitreiken der bekroningen 
heeft plaats op de algcmeene vergadering in Mei 1890, 
waarop de ingekomen plannen worden tentoongesteld 

De niet bekroonde ontwerpen kunnen in Januari 
1891 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 en tegen overlegging van het geheime teeken, 
aan een op te geven adres terug gezonden. 

In bijzondere gevallen kunnen, op uitdrukkelijk ver
langen der inzenders, tcekeningen binnen dit tijdsbestek 

WATERTOREN VOOR EENE GEMEENTE VAN 16,000 ZIELEN. 

De Jury van beoordceling voor deze prijsvraag, uit
geschreven door de Vereeniging A r c h i t e c t u r a te 
's-Hage (*), bestaat uit de heeren Jan Springer, II. G. 
Jansen en C. B. Posthumus Meijjes, allen te Amsterdam. 

VEREENIGING „ARTI ET INDUSTRIAL" 
T E 'S -GRAVENHAGE. 

Vergadering van Zaterdag 19 Januari 1889. 
De Voorzitter opende de eerste vergadering van het 

jaar 1889 met eene hartelijke toespraak, waarin hij 
den wensch uitte, dat belangstelling en medewerking 
van de leden dit jaar verbetering mochten brengen in 
den toestand van de Vereeniging en van dc kunstnij
verheid in 't algemeen. 

Na lezing en goedkeuring der notulen, bleek uit 
het jaarverslag van 188S, door den Secretaris gelezen , 
dat in tegenstelling met het vorige jaar, dat met een 
tc kort van ± ƒ 200 begonnen was, de rekening thans 
op een batig saldo van ± ƒ 5 kon wijzen. Door den 
Voorzitter werd daarop medegedeeld, dat het Bestuur 
met het voorstel, in het tweede punt der agenda ge
noemd , de bedoeling had de leden uit te noodigen tot 
het inzenden van afbeeldingen van werken, door hen 
vervaardigd, cn deze met dc afbeeldingen der bekroonde 
prijsvragen als illustratie aan het jaarverslag toe te voe
gen. Na eenige discussie werd dit voorstel bij stem
ming aangenomen. 

De heeren G. H. Bauer Jr. en H . B. van Wijk, 
periodiek aftredende, werden als lid van het Bestuur 
herkozen; beiden namen de benoeming aan. 

In plaats van den heer A. J. Servaas van Rooijcn, 
die bedankt heeft voor zijne benoeming tot Bestuurs
lid , werd gekozen de heer P. A. Haaksman, die ech
ter evenmin de benoeming, om overwegende redenen, 
aannam. De zeer groote medewerking in alle zaken 
van genoemden heer ondervonden, deed dit besluit bc-

(*) Zie De Opmerker bi/. 4. 

treuren doch tevens eerbiedigen, omdat gegronde reden 
daarvan oorzaak kunnen zijn. Door den Voorzitter 
werd medegedeeld dat eenige missives waren ingeko
men , waaronder de bekende prijsvraag , uitgeschreven 
door de Vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap" te 
Rotterdam, en dat door den heer Lion als geschenk 
is aangeboden twee cliché's met het wapen der Ver
eeniging. 

De rekening en verantwoording van den Penning
meester werd door de heeren H. L. Boersma, S. Lank-

I horst cn F. Stoltefus nagezien en accoord bevonden. 
De kunstbeschouwing, door den heer Van Nieuker-

ken gegeven, bestond uit de Building News, jaargang 
1888 , en photographieën van oude gebouwen uit binnen-
cn buitenland. Door den heer Boersma werd den aan
wezigen zeer aanbevolen een bezoek te brengen aan de 
tentoonstelling van schilderijen cn Japansche kunstnij-
vcrhcidsproductcn, in de zaal van het schilderkundig 
genootschap Pulchri Studio. 

Hij stelde tevens de vraag of de Vereeniging „Arti 
et Industriae" , voor een dergelijke expositie niet meer 
het aangewezen lichaam was dan een schilderkundig 
genootschap. Door den Voorzitter werd dit gevoelen 
gedeeld, onder opmerking dat gebrek aan fondsen en 
het gemis van een eigen zaal voortdurend bezwaren 
zullen geven. Vervolgens werd voorgesteld een lijst 
ter teekening te leggen, waarop elk lid de gelegen
heid werd gegeven, zich bereid te verklaren mededee-
lingen tc doen uit het vak, waarin hij zich beweegt, 
om daardoor de samenkomsten van algemeen practisch 
nut tc doen zijn. Hierop werd de vergadering gesloten. 

VEREENIGING TOT BEVORDERING DER HOUWKUNST. 
TE GRONINGEN. 

Vergadering van 8 Januari 1888. 
Na afdoening der gewone huishoudelijke werkzaamheden en 

mededeeling van eenige ingekomen stukken, brengt de Voor
zitter in behandeling de in de vorige vergadering in handen 
van de commissie voor bouwkundige rechtskennis gestelde 
vraag: «Een architect wordt belast met het opmaken en uit
voeren van een bestek enz. en het zorgen voor dagelijksch op
zicht voor den tijd van pl. m. zes maanden; wanneer nu ten 
slotte het werk eens ƒ 13,000 moet kosten, zou dan 5 pet. of 
ƒ650 als loon voor bovenbedoelde diensten te veel zijn? In 
geval nu de lastgever eens zoo eerloos mocht zijn, te beweren 
dat, toen het werk reeds half voltooid was, hij met den archi
tect een mondeling accoord van /100 of /300 zoude zijn aan
gegaan en zulks voor den rechter bezwoer, zou dan de architect 
daarin moeten berusten? Zal een eed, in zulk geval, wel toe
gepast kunnen worden?" 

Op de vraag van den Voorzitter of een der leden van be
doelde commissie gereed is daarover te rapporteeren, deelde 
de heer Jager mede, dat de commissie die vraag wel had ver
wacht, maar dat zij niet bij haar was ingekomen en er dus 
geen samenspreking had plaats gehad. Hij geloofde evenwel 
dat die vraag wel zonder advies der commissie beantwoord kan 
worden; hij beschouwt haar als een axioma. Meent de last
gever, dat hij aan de verplichtingen van de overeenkomst heeft 
voldaan, dan legt men zich in den regel bij de eedsaflegging neer, 
omdat er weinig aan te doen is en het recht niet is verkracht. 

Nadat besloten was de vraag dadelijk tc behandelen, ontspon 
zich daarover eenige discussie, waarbij de heer Hoekzema aan
leiding vond tot de mededeel ing, dat hij eens voor een geval 
heeft gestaan als waarover de vraag loopt, maar dat hij den 
principaal toen heeft gesteld voor een aantal feiten en vraag
punten, die op de bouwonderneming betrekking hadden en die 
hij niet kon weerleggen, waarvan het gevolg was, dat hij niet 
alleen het meerdere honorarium maar de onkosten bovendien 
moest betalen. In de meeste gevallen zal de bouwondernemer 
zich «rel wachten den bewusten eed af te leggen. Verschillende 
opmerkingen en toelichtingen werden door sommige sprekers 
nog gemaakt, waarna de discussien eindigden met het alge
meen gevoelen, dat de vraag in bevestigenden zin beantwoord 
kan worden. 

Hierop stelde de Voorzitter aan de orde de in de vorige ver
gadering ingekomen ongetceker.de vraag: 

«Weet ook iemand een middel om tot een beteren toestand 
te geraken in zake de soliditeit van aannemers van openbare 
werken ? Wanneer zulk een middel mocht bestaan, kan het 
dan door dc Vereeniging openlijk worden aanbevolen en kun
nen de leden verplicht worden dat middel in toepassing te 
brengen ?" 
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De Voorzitter herinnert, dat de behandeling van deze vraag 
in de vorige vergadering aangehouden is om den onbekenden 
inzender in de gelegenheid te stellen haar toe te lichten, omdat 
de daarin bedoelde soliditeit opgevat kan worden in financicelen 
en materieelen zin. Op de vraag of de inzender nu aanwezig 
en bereid is daaraan gevolg te geven, ontving de Voorzitter 
echter geen antwoord. 

De vraag werd nu in behandeling genomen en lokte eene 
breedvoerige discussie uit, die vooral liep over de financieelc 
soliditeit van den aannemer en de verplichtingen der borgen. 
De heer Kruizinga meende, dat men een grooten stap verder zou 
komen, die zoowel in het belang van den uitbesteder als aan
nemer zou zijn, wanneer in de bestekken de bepaling werd 
opgenomen, dat de borgen verantwoordelijk zijn voor de be
taling van de verschillende leverantien, die voor de voltooiing 
van een in uitvoering zijnd werk noodig zijn, wanneer de aan
nemer daarin nalatig mocht wezen. 

Dit denkbeeld vond instemming. De Voorzitter merkte echter 
op, dat wanneer dit als een afdoend middel kan worden be
schouwd, de Vereeniging als lichaam daarvoor niet op den 
voorgrond kan worden gesteld. De Vereeniging kan wel eene 
speciale commissie daarvoor aanwijzen, die maatregelen kan 
nemen dit middel in toepassing te brengen, door bij missive 
de medewerking in tc roepen van alle aannemers en leveranciers 
in deze gemeente, en zoo noodig van die in de geheele provincie, 
om de werkgevers te bewegen de bestekken in den aangegeven 
zin in te richten. 

De heer Hoekzema zou in die commissie ook gaarne kunst
lievende leden zien opgenomen. 

De Voorzitter heeft daar niets tegen, maar meent dat dit 
aan de commissie kan worden overgelaten. 

Nadat dienovereenkomstig besloten was. vroeg de Voorzitter 
de heeren J. N. Kruizinga, H. Tjaden, J. H. de Vries enP.H. 
Dopheide, of zij die taak wilden aanvaarden, welke heeren 
daarop een bevestigend antwoord gaven. 

In de vorige vergadering is aangehouden het vraagpunt: Heeft 
het xylolyth, door den heer Tjaden. handelaar in bouwmate
rialen alhier, aanbevolen bij den heer Van Hoorn, Oosterstraat, 
voldaan aan de eischen, die men mag stellen naar de aanbeveling 
van genoemden heer Tjaden? — ten einde den heer Tjaden, 
die toen afwezig was, in de gelegenheid te stellen zich te 
verantwoorden tegenover de conclusie van het rapport der 
commissie, die daarin op grond van de haar verstrekte inlich
tingen , de meening uitspreekt, dat het xylolyth bij den heer 
Van Hoorn niet aan de gestelde eischen voldaan heeft. De 
Voorzitter geeft den heer Tjaden daartoe thans het woord. 

De heer Tjaden zegt, dat hij den heer Van Hoorn heeft vertaald 
de circulaire, waarbij het xylolyth wordt aanbevolen als overal 
goed voldoende; maar hij heeft niet gezegd dat het in het 
huis van den heer Van Hoorn ook goed zou voldoen ; dat moest 
later blijken; doch spr. twijfelde daaraan niet. Hij heeft dien 
vloer geleverd, die gelegd werd in portland-cement en die 
dus eenige rust moest hebben om tc drogen, evengoed als dit 
met mozaïek- of marmeren vloeren ook het geval is. Dat heeft 
men evenwel niet gedaan, men is er dadelijk overheen geloo-
pen, zoodat, toen ';. gedeelte gelegd was, de specie losliet, 
wat wel niet anders kon. Spr. heeft evenwel den vloer terug
genomen, ofschoon hij niet twijfelt, dat hij zou hebben vol
daan, evengoed als die bij den heer Prins is gelegd, die aan 
alle weer en wind is blootgesteld. 

De heer Hoekzema leverde nu eene bijdrage over het inlandsch 
tectorium en cocosdoek. Terwijl hij eenige monsters inlandsch 
tectorium ter bezichtiging ronddeelde en daaraan ook een mon
ster Engelsch fabrikaat toevoegde, las hij de missive der tirma 
Figee en De KruijtT te Amsterdam, waarin de voortreffelijke 
eigenschappen van het tectorium breedvoerig worden geschetst. 
Inzonderheid zou het tectorium — naar sprekers meening — 
ook uitstekend gebruikt kunnen worden voor ramen, die twee 
meter van een buurman moeten verwijderd blijven. 

De heer Schwitters had uit de missive gehoord, dat het tec
torium door zijne gladheid geen stof zou aantrekken; de kle
verigheid van het stuk, dat hij in de hand had, gaf hem even
wel de overtuiging, dat zich daarop juist een dikke laag stof 
moest samenpakken. Verder wees hij op het brandgevaar. 

De heer Huurman had de proef genomen met tectorium voor 
de nieuwe villa aan het Hcereplein, maar het was hem niet 
bevallen; zoo wel uit een oogpunt van brandgevaar als dat het 
dadelijk geschonden is wanneer er een brandende lucifer op valt. 

De heer Hoekzema antwoordde dat de kleverigheid vooral 
bij het Engelsch fabrikaat werd aangetroffen; bij het inlandsch 
fabrikaat is dat beter. De mededeeling in de vakbladen en de 
aanbeveling van den heer Verheul te Rotterdam in de Nieuwe 
Rotterdamse/ie Courant van den loden November jl. waren 
aanleiding, dat hij monsters had laten overkomen om de leden 
ermede in kennis te stellen, ten einde er dat gebruik van te 
maken wat ieder zou vermeencn te behooren. Al kan het 
alleen maar gebruikt worden voor ramen, die twee meter van 
eens anders eigendom moeten verwijderd blijven, dan is dit 
fabrikaat op zichzelf reeds eene uitredding, waardoor men 
gevrijwaard wordt met de wet in aanraking te komen. 

De heer Hoekzema toonde vervolgens een nieuw soort cocos

doek, waarvan hij eveneens in een der vakbladen van October 
had gelezen; hij had daarom een monster laten overkomen. 
Dit doek moet zeer geschikt zijn om het riet, dat bij het ma
ken van plafonds gebruikt wordt, te vervangen; het kost 60 
cent de M'. 

Onder dankbetuiging aan den heer Hoekzema, werd de ver
gadering gesloten. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 
AFDEELING ARNHEM. 

Vergadering van 23 Januari 1889. 
Na mededeeling van ingekomen stukken, werd het rapport 

van de Commissie tot beantwoording van eenige vragen omtrent 
metselspecie voorgelezen. Deze Commissie bestond uit de heeren 
Portheine, Smijtink. Hollenbach en Freem: de laatste als rap
porteur. De gestelde vragen waren als volgt: 

a. Wat leert de ondervinding omtrent het gebruik van berg-
zand in metselspeciën? en zijn de uitkomsten bij gelijke hoe
veelheden van berg- of rivierzand gelijk? 

b. Welke zijn de resultaten van de mortel, beschreven als 
volgt in het Vademecum der Bouwvakken van 2 Februari 18SS: 
»De Romeinen hadden bij hunne werken een mortel, die om 
hare sterke verbindingskracht en deugd ons cement bijna 
evenaarde Professor Titus zou volgens een der Duitschc vak
bladen hetzelfde resultaat bij mortel verkregen hebben. Gewone 
mortel, bestaande uit een deel goed geoluschte kalk, drie 
deelen fijn en scherp zand en */, deel gezuiverde fijne onge-
bluschte kalk, moet onder den tijd der werking spoedig ver
bruikt worden. Reeds 4 dagen later is de mortel zoo verhard, dat 
een puntig ijzer er niet meer in gedreven kan worden en na 
twee maanden is de massa als steen. In lucht en water is 
die mortel goed te passen." 

Het rapport der genoemde Commissie luidt als volgt: 
).0p het terrein van den heer Hollenbach werden een paar 

maanden geleden in tegenwoordigheid der genoemde Commis
sie met een mengsel van 1 deel gebluschte kalk. 3 deelen fijn 
rivierzand en 3/, deel ongebluschte kalk, verschillende vorm-
blokjes gemaakt om te dienen voor de te nemen trekproeven. 
Met dezelfde specie werden goede hardgrauwe steenen aan 
elkaar bevestigd, waarvan eenige in den droge, andere in het 
water werden gelegd. Van het overschot werd een bal gekneed. 
De specie werd verwerkt, toen men de warmte-ontwikkeling 
begon te bespeuren, hetgeen ongeveer S a 10 minuten na het 
mengen der specie plaatshad. 

«Voor vraag a werden de volgende mengsels gemaakt: 
1°. 2 doelen gebluschte kalk en 1 deel rivierzand; 
2°. 2 » » » » 1 » bergzand. 

en van beide ook proefsteencn gemetseld. 
«Alle stukken werden gedurende 3 weken aan de werking der 

lucht blootgesteld. De resultaten met de vormblokjes waren 
niet gelukkig, daar allen reeds met het stellen scheurden en 
weinig samenhang vertoonden. De globale beproeving der ge
metselde blokken gaf voor beide vragen geen voldoende resul
taten om daaruit met overtuiging eene gevolgtrekking te ma
ken. Het blijkt ook in het Bouwkundig Weekblad van 24 No
vember 1S8S uit proeven, door de districts-ingenieur Torp in 
Noorwegen en den architect Due te C'nristiania genomen, dat 
de resultaten zeer verschillend zijn. De einduitkomsten eener 
proefneming, door den stads architect te Stockholm genomen, 
zijn nog niet bekend. De commissie is, met het oog hierop, 
eenparig van oordeel dat een deugdelijk onderzoek omtrent 
het weerstands-vermogen van metselspeciën alleen met groote 
geldelijke opofferingen kan worden verkregen. Immers dan 
is men in staat, zooals nu reeds in Stockholm is geschied, 
waar S7 proefmuren zijn gemetseld, de zaak flink aan te pak
ken en heeft eene commissie den moed hare resultaten open
baar te maken. Op de wijze, waarop het mandaat aan deze 
commissie is uitgereikt, zijn echter proefnemingen hoogst ge
waagd voor de betrokken personen en besluiten zij dan ook 
geen oordeel hierover uit te spreken, doch het Bestuur aan 
te raden, de onderhanden zijnde proefnemingen in Stockholm 
af te wachten. 

»Ook geven zij met de meeste bescheidenheid het Bestuur 
in overweging om bij voorkomende vragen op dit gebied gcene 
commissien meer te benoemen, tenzij de Afdeeling, gesteund 
door de toetreding van velen, in staat mocht worden gesteld, 
dergelijke proeven op groote schaal te doen plaatshebben en 
niet meer terug te deinzen voor de daaraan verbonden gelde
lijke offers." 

Na het uitgebracht verslag van den Bibliothecaris en de 
mededeeling dat de Afdeeling in het bezit was gekomen van 
dc nieuwe boekenkast, werd besloten den heer Persijn dank 
tc zeggen voor de welwillende wijze, waarop hij steeds een kast 
in bruikleen aan de Afdeeling heeft afgestaan. 

Vervolgens werd met algemeenc stemmen de heer Korevaar 
tot lid van de Afdeeling aangenomen. 

Het woord werd nu gegeven aan den heer Berghuis, die eene 
causerie hield, luidende: filets over hedendaagsche toestanden 
vooral met het oog op den handwerksman en de Nijverheid." 

Spreker begon met te verklaren dat hij zijne beschouwingen 
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overdreven had, maar deze overdrijving had gezocht om de 
waarheid beter tot haar recht te laten komen. 

Wij beleven zegt spreker, een gelukkige eeuw; velen spreken 
van den goeden ouden tijd maar dat is dwaas. De menschen 
meenden toen het geluk in huis te zoeken, en jongelieden 
spraken in geen gezelschappen mede. De vader was de vraag
baak van het gezin; maar die tijden zijn nu voorbij. 

Een 12-jarig jongmensch is r.u minstens president, secretaris 
of zoo iets van een of andere club, leest notulen , leert reeds 
schipperen en weet zijne positie op te houden. in een woord 
is reeds een volmaakt net mensch. Thans begint men in de 
kinderschoenen reeds met examens, praat over alles mede, 
critiseert de ernstigste zaken en zoo gaat het verder in dc ge-
heele maatschappij Ik herinner mij nog den tijd van de tim
merbazen; hier en daar was slechts een architect. Later kreeg 
men een overgangstijdperk en noemden velen zich, bijwijze 
van vooruitgang, bouwkundigen. Ik, die ook tot het vak 
behoorde, wist niet hoe mij te noemen en nam mijn toe
vlucht tot de beschouwing van naam en persoon. Maar wat 
al verrassingen. Hier een, die zich zoo noemde, was knecht 
geweest en wilde hoogerop zonder theorie; daar een, die alleen 
theoriekennis bezat, beiden met wat kennis van teekenen. 
Doch lang behoefde ik niet over die woorden te zoeken; reeds 
was de meer weidsche titel van architect ontstaan, die ieder 
zich naar hartelust toeeigende. Leve de vrijheid op dat punt! 
Doch neen, ik kom_op verkeerde wegen en het is werkelijk 
pijnlijk om aan dezen toestand te denken. En waar is uit
komst? Door de examenmanie te vergrooten zou men er ten 
laatste toe komen dat de commission zichzelf moesten examinceren. 
Er is een andere weg en wel om bij het groote publiek den 
zin voor kunst en den smaak te ontwikkelen, — wat niet zoo 
spoedig gaat als de naamsverandering maar doeltreffender is. 
Daartoe moet het onderwijs verbeteren daar dit de spil is waar 
alles om draait. Zal het een land goed gaan, dan moet er al
gemeene welvaart heerschen; anders is op tijdelijkcn bloei niet 
te rekenen. 

Jarenlang hebben de suikerplantages schepen met goud naar 
Holland gezonden, cn speciaal naar onze stad. Een groote 
weelde heerschte onder alle standen, en overal was volop werk. 
Vele vakken sukkelen nu aan achteruitgang door het destijds 
te veel geleverde. En wat werd er geleverd.- De kunstindustrie 
was in totaal verval, maar toch was er handenvol werk. Doch 
de oplossing van het sociale vraagstuk is alleen in de toekomst 
mogelijk. Het is een dure plicht van de Maatschappij om 
verbeteringen aan te brengen, daar dit een landsbelang is 

Zal de industrie bloeien dan moet zij kunnen concurreeren 
tegen die in andere landen. A l wordt uit- en invoer nog 
zoo goed geregeld, als onze producten bij die van andere 
landen achterstaan, dan delven wij toch het onderspit. In 
de eerste plaats is het middel hiervoor verbetering van het 
teekenonderwijs. Het is niet genoeg om maar eenige uren op 
de leerprogramma's te plaatsen voor teekenen, maar men moet 
weten wat men wil. Beginselen zonder organisatie is een 
wegwijzer zonder weg. Men moet meer letten op de qua-
liteit dan op de quantiteit van het onderwijs. Met weemoed 
denk ik aan de groote portefeuilles met teekeningen, door velen 
gemaakt zonder nuttig effect. Ieder heeft bij zijne ontwikkeling 
teekenonderwijs noodig, maar goed gebaseerd. Men behandcle 
niet vluchtig de gronden van de perspectief en werke daarna 
dadelijk naar pleister: dit geeft niet het rechte resultaat. 

Hand- en rechtlijnig teeltenen moeten niet op zichzelf staan 
maar elkaar aanvullen. Men moet te rade gaan met hetgeen 
de leerlingen wenschen en bcoordeelcn wat in hun stand noodig 
is. Veelal teekenen zij dingen, waarvoor zij niet rijp zijn, waar
door hun de lust gaat ontbreken. Indien men de ambachts 
lieden natuur- en scheikunde leert, geve men hun geen dorre 
formules, maar leere hen practische toepassingen, waardoor 
de lust opgewekt wordt. Langzamerhand moet het onderwijs 
in vakonderwijs veranderen, waarbij het lijnteekenen van groot 
belang is. 

De cirkelgang in de wereld gaat voort en alles heeft zijn op
komst, bloeitijd en verval. Waar men nu mede dweept, wordt 
eenmaal bespot, en soms na jaren weer vereerd. Ik sprak het 
vorige jaar over de hedendaagsche lijnteekenaars, over den 
overgang van het nuchtere teekencn tot het meer artistieke 
werk van onze hedendaagsche kunstenaars. Maar zijn de 
zelfs door vakmannen dikwijls niet te begrijpen bouwkundige 
schetsen, die sommige architecten ons toonen, weer geen tee
kenen van verval van diezelfde teekenkunst, en misschien weer 
een schrede nader tot terugkeer naar de eenvoudige lijnen 
van weleer. En is de tegenwoordige impressionistische wijze van 
werken onzer schilders wellicht niet een begin van achter
uitgang? Kleur is hoofdzaak bij den schilder, maar toch moet 
hetgeen voorgesteld wordt juist zijn. 

Een groot meester heeft gezegd: lA l s een kunstenaar in kennis 
en wetenschap vooruitgaat, daalt hij als kunstenaar", maar 
daarmede vereenig ik mij niet. 

Bij de opmerking van fouten in eene schilderij, krijgt men 
soms ten antwoord dat dit anders niet artistiek is, maar der
gelijke diepvoelende beoordeelaars weten meestal geen reden 
daarvoor aan te geven. 

Door de tegenwoordige onderwijs-manicr krijgt men een we
reld met halve en driekwart geleerden, die niet rijp zijn voor 
den strijd des levens. Velen willen zich verheffen boven hun 
stand, die er niet rijp voor zijn. Er wordt Eransch geleerd 
omdat het zoo hoort, terwijl de eigen taal slechts ha'f bekend, 
is , en zoo ontstaat bij velen de waanwijsheid. 

Vele ouders laten hunne kinderen maar wat leeren zonder 
een vast plan; deze komen in de wereld en staan veelal als een 
kat in een vreemd pakhuis, zonder te weten wat zij willen 
worden. Van sommige zaken weten zij te veel, en voor eene 
betrekking, die hun stand past, zijn ze veelal te oud om daar
voor te leeren. 

Wij Hollanders zijn laks. Het grootste ideaal van velen is 
rentenieren of een vast baantje te hebben. Dan vullen de 
staande boordjes bij velen het ontbrekende aan. Velen praten 
dan met hunne halve geleerdheid over allerlei zaken, waarvan 
ze half verstand hebben en komen tot het opdisschen van non
sens. Zij klagen dan dat ze niet vooruitkomen in de wereld 
en wijten dit aan de slechte tijden; maar het gaat hen als 
iemand die stofwolken verwekt en jammert dat hij niet kan 
zien. Zij missen moed om te strijden, en strijd geeft kracht. 
Een groot aantal ontbreekt het vertrouwen in de toekomst; 
zij trouwen niet meer uit vrees voor zorgen cn deze leer ver
kondigt men aan het biljart of in het koffiehuis. 

Achter zulke theorieën verschuilen zich de egoïst en dc luiaard. 
De eene hand moet de andere wasschen en waar vele handen 
zijn is veel te wasschen. Menig ambachtsman heeft betere 
dagen dan de vele baantjesjagers, als heer gekleed. Uit die 
lauwheid ontstaat de meer en meer veldwinnende arbeidskracht, 
door de vrouw verstrekt. Wat zal hiervan het gevolg zijn. 
De geschiedenis gaf zoo iets nog nimmer te zien, en wat zij 
door volharding verkrijgen, kan men dagelijks zien. Op 
examens spannen zij de kroon , en als men volgens de theorie 
van Darwin door de teeltkeuze de veredeling van een menschen-
ras nagaat, dan ligt het wellicht in de toekomst dat de vrouw 
door verandering van haar lichaamsbouw eenmaal het sterke 
geslacht zal uitmaken en voor de mannen den kost verdienen. 

Daarom is het de plicht van de mannen het egoisme te beteu
gelen en te trachten door strijd sterker te worden. Zorgen 
maken den mensch niet rampzalig. Deze tijdgeest werkt doodend 
op de nijverheid en den ambachtsstand. Na het vervallen der 
gilden ontbrak den laatste elke band van samenwerking en vor
ming. Thans zijn vele vereenigingen bezig om een leerling
stelsel te vormen tot opleiding en daardoor zal men hun stand 
en aanzien verbeteren, zonder de rechten der patroons te 
verkorten. 

Tot heden is het verplicht teekenonderwijs nog op geen lagere 
scholen voorgeschreven. Voor de ambachtslieden is reeds de 
avondteekenschool opgericht, waar zij op hun 11de jaar kun
nen komen. Een groot bezwaar is het nog, dat enkele bazen 
hunne leerlingen niet toestaan de lessen te bezoeken; ik keur 
de opleiding op de winkels goed, mits den leerlingen tijdvoor 
onderricht worde gegeven. Het ligt toch zeer zeker op den 
weg van onze Vereeniging om door een beroep op de patroons 
meerderen de gelegenheid te openen em deze lessen te bezoeken. 

Nadat de Voorzitter spreker den dank der vergadering had 
gebracht voor zijne causerie, werd het woord gegeven aan den 
heer 15. Holsboer, die de volgende door de Maatschappij ge
stelde vraag behandelde: 

»In onzen tijd vindt de toepassing van bliksemafleiders op 
particuliere of andere gebouwen, die zich niet of slechts on
beduidend boven hunne omgeving verheffen, steeds in ruimer 
mate plaats. Verdient dit navolging of moet het niet zonder 
gevaar voor de aangrenzende bebouwing worden beschouwd." 

Wat is onweer? zoover wij weten eene verstoring van't even
wicht tusschen positieve en negatieve electriciteit, ontstaan door 
wrijving van wolken, hevigen wind, enz. Wanneer electriciteit 
in 't zwerk of de aarde wordt verstoord, beweegt 'tonweer 
zich naar de aarde of omgekeerd verheft 'tzich hemelwaarts; 
men merkt dan ook op dat metalen voorwerpen bij bewolkten 
hemel lichtgevende bezems vertoonen, hier St. Klmusvuur, in 
Italië St-Pietersvuur genaamd. Vroegtijdig werden dan ook 
reeds proeven genomen om den bliksem te doen ontladen op 
hoogc stangen, of zooals Eranklin deed op vliegers met nat 
henneptouw; de laatste kwam dan ook tot het resultaat dat 
een bliksemafleider geen opvanger is, maar dienst moet doen 
om 't onweer te voorkomen. De bliksemafleiders werden voor
heen veel gemaakt van strooken lood, zink, ijzer of roodkoper. 
Gebrekkige verbinding en snelle oxydatie waren echter de na
deden. Men gebruikt nu meestal rood koperdraad (liefst mas
sief en niet gevlochten) omdat koper '-/., meer geleidend ver
mogen bezit dan ijzer, gemakkelijk aan huizen is aan te bren
gen en in groote lengten zonder lasschen te verkrijgen is. 
Het is verder voor alle gebouwen wcnschelijk den afleider op 
een hoog punt te plaatsen. 

Omtrent de bescherming van naburige gebouwen bestaan 
nog verschillende theorieën. Gewoonlijk neemt men een be-
schermings-kegel aan, waarvan de middellijn van 't grondvlak 
gelijk is aan tweemaal dc hoogte. Gebouwen, met afleiders 
voorzien, worden niet gewaarborgd, maar wel beschermd voor 
'tinslaan. Van de 100 met afleiders voorziene gebouwen worden 
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er gewoonlijk 82 a 83 gespaard. De straal 
verdeelt of vertakt zich wel, maar de hoofd 
stroom gaat toch altijd door den afleider. 
Men meent, dat tegenwoordig de bliksem 
meer inslaat dan vroeger, maar misschien 
vindt dit zijn reden in de meerdere publi
citeit, die aan de ongevallen wordt gegeven, 
de meerdere telegraafdraden enz. 

Resumeerende kwam spreker tot de con
clusie, dat men hieromtrent nog steeds in 
't duister tast, en was hij genegen de vraag 
onbeantwoord te laten. Hij meende echter 
dat de bliksemafleiders, geplaatst zooals de 
vraag aangaf, niet gevaarlijk zijn voor de 
belendende gebouwen, maar het wel de
gelijk aan te raden was, ze ook van aflei
ders te voorzien. 

Na ook dezen spreker bedankt te heb
ben sloot de Voorzitter wegens het verge
vorderde uur 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. In de laatstgehouden zit

ting van den Gemeenteraad werd de vraag 
of aan gemeente-ambtenaren, belast met 
het toezicht op publieke werken, vergun
ning kan verleend worden tot bet verrichten 
van werkzaamheden voor particulieren, in 
bevestigenden zin beantwoord. Dc voor
dracht van het Dagelijksch Bestuur werd 
daarop aangenomen met deze toevoeging: 
dat van elke vergunning mededeeling moet 
worden gedaan aan den Raad. 

— Aflevering 1 van De Natuur (uitgave 
van J. G. Iiroese te Utrecht) bevat: 

Edelweiss (met fig.). — Detectiv-came-
ra's (met fig.). — Plant en dier. — De 
smaak (met fig.). - - Iets over de gele koorts 
en haar bacterie. —De Hudsonsbaai-com-
pagnie. — Het centrale telephoon-station 
te Stockholm (met fig.). — De wenteling 
der zon om hare as. — Sterrenkundige 
opgaven. — Korte mededeeling. — Cor
respondentie. 

(Zie voor verdere mededeel ingen 
het büvoegso l . ) 

P E R S O N A L I A . 
— Bij beschikking van den Minister van 

waterstaat, handel en nijverheid zijn met 
ingang van 1 Februari a. s. bevorderd: 

tot opzichter van den waterstaat ie 
klasse, P. W. Weehuizen, thans 2de k l . ; 
tot idem 2de k l . , P. J. M . van der Ven, 
thans 3de k l . ; tot idem 3de kl . , L . M . 
Brouwer, thans 4de klasse. 

— De adjunct-ingenieur bij den water
staat C. J. Vaillant is tijdelijk naar Hen-
geloo overgeplaatst en belast met het toe 
zicht op de vervaardiging van den boven
bouw van twee draaibruggen ten behoeve 
van het Merwede-kanaal (sectie Gori 
chem) in de machinefabriek van de Gcbrs 
Stork eSt C°. aldaar. 

— Tot adjunct-ingenieur bij den Ned. 
Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij 
is benoemd Jhr. H. Loudon, civiel-ingenieur. 

A A N B E S T E D I N G 
van het a fbreken van een bestaan-

den fllterbak en het maken van 
een gemetselden l i l t er bak op het 
t e r re in der Maatschappi j nabij 
het s tat ion Soest. 

Inschrijvingen worden ingewacht vóór of 
op O F e b r u a r i 1880. 

Inlichtingen te verkrijgen dageljjks tot S 
Februari van 10—12 uur aan het kantoor 
der Maatschappij te Utreeht, Viebrug C 22,'3 
en op het terrein te Soeit op Zaterdag 2 
F e b r u a r i 1889 des namiddags ten half twee 
ure of op andere dagen na aanvrage. 

Bestekken verkrijgbaar a 25 cents per stuk 
aan het kantoor der Maatschappij. 

De Directie der Utrechtsche 
Waterleiding-Maatschappij. 

BERICHT. 
Aan heeren geabonneerden wordt 

herinnering gebracht dat dc prijs van het 
weeklad ƒ2.25 per 3 maanden bedraagt en 
daarover in het midden van elk kwartaal 
wordt beschikt. 

De abonnementsprijs wordt tot Mts gul
den per jaar teruggebracht, als dit bedrag 
vóór den eersten Februari 18S9 vrachtvrij 
en zonder eenige korting hoegenaamd wordt 
toegezonden aan de Administratie van De 
Opmerker, te Arnhem. 

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

Openbare Aanbesteding. 
BURGEMEESTER EX WETHOUDERS der 

gemeent" UTRECHT zijn voornemens op Za
terdag den 2den Februari 1889. fles namiddags 
ten é é n ure, in het openbaar ten Raadhuize 
aan te besteden: 

1°. H e t bouwen van een Schoolge
b o u w met onderwi jzerswoning 
op een gedeelte van het t e r re in 
gelegen tusschen den L e i d s c h e n 
R i j n en de Vleu tensche W e t e 
r ing . 

2°. H e t ve rn ieuwen en verbroeden 
van de S tammetsbrug aan den 
Dr i f t . 

De bestekken met teekening liggen ter in
zage aan het bureau der Gemeentewerken 
Achter Klarenburg en zijn aldaar, zoomede 
ten Raadhuize (Afdeeling Financien) cn bji 
de Boekhandelaren VAX T E R V E E N & ZOON 
verkrijgbaar gesteld, voor eerstgenoemd werk 
tegen betaling van ƒ1.50 en voor laatstge
noemd werk voor ƒ 1 . — per exemplaar. 

Aanwjjzing in loco zal geschieden op Maan
dag den 28sten Januari e. k. des voormid
dags ten lO'/i ure, te beginnen op het ter
rein aan den Leidschen Rijn. 

Utrecht, 1» Januari 1889. 
De Secretaris tier Gemeente Utrecht, 

DG WATTEV1LLE. 

O P E N £ 3 A. JEl JEJ 

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

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 
ROTTERDAM zijn voornemens op Vrijdag 
den 8 Februari 1889, «les namiddags ten 1 
ure, ten Raadhuize aldaar aan te besteden: 

H e t ve r r i ch ten van Baggerwerken 
i n de R y n h a v o n en i n de r i v i e r 
de M a a s , met mjbehoorende 
w e r k e n . 

Bestek, voorwaarden en teekeningen liggen 
op de gewone dagen en uren ter kennisne
ming op de Plaatselijke Secretarie en het 
Stads-Ttmuierhuis te Rollen!am, en zyn ver
krijgbaar by Wed. P. V A N WAESBERGE 
en ZOON, boekdrukkers Houttuin n°. 73, 
tegen betaling van fl.'M. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan 
gemeld Timmerhuis, terwijl do aanwijzing in 
loco zal plaats hebben op Dinsdag den 29 
Januari 1SS9. des voormiddags ten 11 ure 
op den Katenilrechtschen Veerdam. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
(VOOR REKENING VAN DEN STAAT). 
Op Dinsdag den 5' » Februari 1889, des na

middags ten 2 ure, aan het C'entraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen by de Moreelse Laan te Utrecht, 
van: 

liestuk N". 492. 
He t maken van een hal tegebouw 

met los- en laadplaats met daar
mede i n verband staande wer
k e n op de stopplaats M A D E -
D R I M M E L E N . 

Begroot ing ƒ 5500. 
De besteding geschiedt volgens jj 07 van 

het bestek. 
Het bestek ligt van den 2-'""° Januari 1SS9 

ter lezing aan het L'entraalbureau bij de 
Moreelse Laan en aan het bureau van den 
Heer Sectie-Ingenieur W. 110EL'EFT te Rot
terdam en is op franco aanvraag (per brief) aan 
genoemd L'entraalbureau (Ara. Weg en Wer
ken) te bekomen, tegen betaling van/0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan hetCen-
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

De aanwijzing op het terrein zal geschie
den den:iO"'° Januari ISS'.I, ten l l u r c v . m . 

Utrecht, den 19J'» Januari 1SS9. 

Aanbesteding. 
V E R N I E U W I N G K R U I S B B U 6 . 

BURGEN EEST ER EX WETHOUDERS van 
HAARLEM zullen op Donderdag 14 Februari 
e. k. 's namiddags te twee uur ten Raadhuize 
der gemeente in het openbaar 

A A N B E S T E D E N : 
Het sloopen van den B o v e n b o u w 

van de K r u i s b r u g over de N i e u -
wegracht tot ongeveer aan de 
waterUjn of 80 c M . -• A F , het 
maken van een n ieuwen Boven
bouw op de bestaan bl i jvende 
metse lwerken met gemetselde 
landhoofden, p i j lers , v leugel 
m u r e n enz. 

De voorwaarden liggen ter lezing ter ge
meentesecretarie op alle werkdagen van des 
voormiddag! 10 tot '«namiddag» I ure en 
zijn aldaar in druk verkrijgbaar van af 21 
dezer tegen betaling van ƒ11.50. 

Plaatselijke aanwijzing op Vrijdag s Fe
bruari e. k. 's voormiddags 1(1 ure door den 
architect over de werken en getouwen der 
gemeente by wien tevens tusschen dien dag 
en den bestedingsdag 's morgens tusschen 10 
en 12 ure, inlichtingen zjjn te verkry'gen 
aan het bureau van gemeentewerken Koning
straat N°. 2. 

Haarlem, 17 Januari 1SS9. 
E. A. JORDENS. 

De Secretaris, 
A. A. LAND. 

" D E LIFT & C°. 
Ooitseedlfk S-iPt, Rotterdam. 

VLOER- en WANDTEGELS, 
TROTTOIR-, CEMENT- EN 1JZERSTEENTEGELS. 

Groote voorraden 

Z W E E D S C H G R A N I E T 
uit de groeven, Stoomslijporij en Polijst 
i n r i c h t i n g van de Firma 

KKSSEL & RÖHL, 
te Ber l i jn . 

Eenig Agent J . H . F . J A N S E , 
Prinsengracht 408, 

Amsterdam, 

LICHTDRUKTEEKENINGEN 
(witte lynen op blauwe grond) 

worden bij ieder getal binnen den kortst mogelijken tijd geleverd door 

T H . J . D 0 B B E & Z O O N , 
Magazijn van Teekenbehoeften voor Bouwkundigen, 

U T R E C H T . 
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B o u w t e r r e i n e n te K o o p 
zeer gunstig gelegen te ' s H a g e , aan Ka
naal on Spuorrreg, afstand per Stoomtram tot 
'tStrand te Sekneningen hen minuten, on-
noodig te heien. Koopprijs A C H T tot 
T W A A L F G u l d o n per V L E R K . M E 
T E R . 

Adres den Ingenieur V A N D E W A L L , 
Van Speijhlraat 146, 's Grarenhage. 

B o u w t e r r e i n t e V E N L O Q . 
Aan den Koerinondsehon weg zijn eenige 

goed gelegen B O U W T E R R E I N E N tc 
koop, zeer geschikt voor den bouw van hoe
renhuizen. 

Te bevragen bij den Mr. Timmerman 11. 
V A N (1ASSKI.T, te Ventoo. 

PnOTOLHIIOGRAPÜIE, PIlOTOZiWRArlllE 

en S léréo type- lnr ic l i l ing 

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

,>p zjjne inrichting voor IMml.liili.gi-aiihle, 
b|jzoiidor gosohikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen ens, van l i l t . Architecten 
en Houwkmiiligeii; op die voor PsMtwInc» 
Brapliif voor do reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgcvei B en op 
zijne «ilrreolMM'-liirl, IIIIIIJ: voor HH. Druk
kers, alles tot do minste prgsen. 

Prospectussen mot proeven van bewerking, 
worden op franco aanvragegratistoegezonden. 

JAN VAN DER POT, Scheepmakershaven N', 3, Rotterdam. 
"De eenigste Kyaniseerinrichting, waar ook des 

winters wordt doorgewerkt. 
Het kyaniseeren is hot eenigste afdoende middel tegen ver ro t t ing en zwam. De 

bewerking geschiedt geheel reuk- on k leur loos . Dosverlangd 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 togen coneurreerondo prjjzen. 

B e l g i s c h e k l u i t - e n h y d r a u l i s c h e k a l k . 
Ililljjke prjjzen en vrachten. 
Prospectussen 011 prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Ge l i eve op voornaam en ndres te let ten. 

ASPHALTE v a n V A L DE TRAVERS 
Z i n d e l i j k , V o c h t w e r e n d , O n d o o r d r i n g b a a r , G e r a a s w e r e n d , 

i n groote verscheidenheden, voor : R i j w e g e n . T r o t t o i r s , L a w n - T e n n i s -
C o u r t s , K e l d e r s , W i n k e l - en M a g a z i j n v l n e r e n , G a n g e n , M u u r - , 
B r u g - en 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 enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan T H E 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 d . , Holtwog 3, Amsterdam en voor Arnhem bjj den Heer 
H . G . 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 

BMMR & BlDIHMiH. -
K O N I N K L I J K E F A B R I E K 

J L A - I N ' H A M E R 
A M S T E R D A M . 

KANTOOR: Marnlxstraat 402 b h Leidscheplein. 
w i t t i : . * * I I I I I \ 

voor Stoom-, IIand- en W a t e r k r a c h t , 
voor Personen, lioedereu. Spijzen enz. 
W I T T E ' S Liften onderscheiden zioh door 

oeno deugdzame' constructie, zachton en ge-
lijkinatigen gang, grootste zekerheid tegen 
ongelukken, gemakkelijke behandeling, go
ring waterverbruik en zeer billijken prijs. 
Alle Liften worden onder garantie verkocht. 

Kon groot aantal Liften voor personen, 
goederen , spijzen enz., zoowel voor hand- als 
hydraulische kracht zijn hier te lande ge
plaatst. (1) 

Werktuigen voor verschillende industrieën. 
Te koop aangeboden. 

2 Stoomheimachincs 
2 Houts teokbanken 
1 C i r k e l en l intzaagmachine 
1 Ra i lzaag 

50 K i p w a g o n s i n h o u d 2 M . , luide 
24 „ „ 2 M V zjjden 
36 „ „ l ' . ' j M 1 . ' kippond 
Alles !I0 c.M. spoorwijdte. 
Aanvragen aan L. KALIS Kz. , Sliedrecht 

en W. DE .IOXG, lleeda. 

De Amer ikaansche 

„ N e w P a r a g o n ' ' S c h o o l b a n k e n 
en ANDREWS B A N K E N en S T O E L E N 
met opslaande Zittingen voor Scholen. Kerk
gebouwen on Schouwburgen, uitsluitend ver
krijgbaar bij 

F R E D . S T I E L T J E S & C°. 
Keizersgracht 7é5, 

AMSTERDAM. 
Duizenden in gebruik in Nederland, waar

van attesten ter inzage. 

ARNHEM. 

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

on andere 

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

Geê'mailleerd-ijzeren P E I L S C H A L E N 
W E E G W E R K T U I G E N . 

I J . H O L S B O E R . - A r n l i e m . 

l e v e r a n c i e r van Z. M. den Koning. 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten vcor wetenschappelijk gebruik, 
"^kroond voor Waterpas-, Hoekmeet- en andere instrumenten 

m e t Z i l v e r 1 8 6 8 , 1 8 8 1 , 1 8 8 3 ( I n t e r n a t . T e n t o o n s t . ) 
Hoogs te onde r sche id ing 1879. 

EQUERRES, MEETKETTINUEN, l i l i l E F - en P A K K E T B A L A N S K N , enz. enz. 
BAKENS. ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN, TELEGRAAF-APPARATEN, enz. enz. 

R o l l u i l t e n 
van Staal of Houl mot Staalband doortrok
ken of met verstelbare lichtopeningen, self" 
rollende, met drijfwerk enz. enz 

E. en P. ROTTSIÉPER, /Y«//;.»r/w/(/(Rjjnpruison). 

G e b L V l N M R V L I É T 7 
UUEMMMEUAB9 te AMSTERDAM. 

Slaaf-, IMasit , Band-, llocfc- On T - I . ' " ' i enz. 
Steeds v o o r h a n d e n : 

BALK-IJZER in verschillende profielen en lengten. 
tijhui en itrsotrii siaal uit de fabriek 

van Gebr. IViiil.KH& Co. te Weenen, alsmede 
l . l . i i l i i : lloefiiasrl» met afgewerkte pun

ten en onder guarantio tegen spljjten. 

RLOIIS & H\ I. 
B O T T E R D A M . 

A G E N T E N 
der S o c i é t é A n o n y m e des 

C a r r i è r e s de P o r p h y r e de Quenast" 
KS 

der „Société des Carrières de Lrssines." 
LEVERANCIERS van FAUCONVALKEIEN. 

Z U I D B L A A K N " . 8 . 

H . & J . S U Y V E R , 
FABUIKANTEN V A N 

STIIOMTELS o WnKlDGR, 
op do Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
E E E E - D I P L O M A (hoogste onderscheiding). 

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

A M S T E R D A M . 
Gedrukt hij 6. W. van der Wiel & C»., te Arnhem. 
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R C H I T E C T V R A e « M I C 1 T 1 A 

A.W.W. 
Redacteor-uitflevei F. W. V A N GENDT JClz. 

Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentiCn. 
Bureau van De Opmerker, Driekoningenstrnat 28, Arnhem, 

Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia TAN SPRINGER, 
H . G. JANSEN en A. RKIJDING. 

Stukken, deze Redactie betreffende, te adresseeren aan den lieer 
A. REIJDING, Stadhouderskade 4, te Amsterdam, 

en al, wat de Administratie van liet Genootschap betreft, aan den 
I»'*-Secretaris, American Hotel, te Amsterdam. 

$ gulden per jaar, bij 
r hut buitenland 

ABONNEMENT /2.25 per 3 maanden of ^ 
vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Y< 
/ 7.50 en Nederlandsen-In die f 9.—, beitien bij vooruitbetaling. 

AI>YERTENTIEN ad 20 cent vcor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen 

AKZOMIF.KI.IJKE NOMMBRS, bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van De Opmerker te 
Arnhem en bij den Hoofd-correspondent Jon. G. STKMI.KK C/,N., Boek
handelaar te Amsterdam. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T GENOOTSCHAP. 

ie. Vergadering van de Schetsclub op Maandag 4 
Februari, des avonds te halfnegen uren, in het Genoot
schapslokaal. 

De Secretaris der Schetsclub, 
J. C. D. di Gazar. 

2e. 912e Vergadering, te houden op Woensdag 6 
Februari, des avonds te 8 uren, in het Genootschaps
lokaal. 

De agenda voor deze vergadering luidt: 
a. Mededeelingen van het Bestuur. 
b. Installatie van gewone leden. 
c. Bijdrage van den heer G. van Arkel. 
d. Kunstbeschouwing, te geven door den heerH.J. 

Walle. 

3e. Als buitenlid is toegetreden de heer F. Soft", 
te Delft. 

4e. Als vervaardigers der ontwerpen van een D i-
p loma-qui tant ie , ingezonden onder de motto's 
Aldegrever en Cirkel in driehoek (teeken) hebben zich 
bekendgemaakt de heeren M. de Jongh te Schiedam 
en L. Smit te Arnhem. 

Namens het Bestuur: 
De iste-Secretaris, 

G. A . Zeeman. 

(A.etA.) H E T JUBILEUM V A N D E N 
VOORZITTER V A N „ARCHITECTURA 

E T AMICITIA". 
In het heldere, kalme weer van den vorigen Zon

dagavond rolde een fraai bespannen rijtuig langs de 
Nieuwe Achtergracht te Amsterdam. Plotseling hield 
het stil voor een ouderwetsch burgerwoonhuis, de wo
ning der familie Springer. De palfrenier steeg af, 
schelde aan — en weldra werden twee personen bin
nengelaten, die den heer Jan Springer uitnoodigden 
o m zich met hen naar het American-hotel te begeven, 
waar de Voorzitter van Architectura et Amicitia door 
de leden van het Genootschap werd verwacht, ten einde 
hem bij gelegenheid van zijn 12 '/2-jarig voorzitterschap 

te huldigen. Bereidwillig werd aan het verzoek der 
commissieleden voldaan , en weldra reed men in snelle 
vaart langs Amstel's straten het Leidscheplein over, om 
eindelijk in de Marnixstraat bij den hekier verlichten 
toegang tot het genootschapslokaal uit te stappen. 

Voorafgegaan en gevolgd door commissieleden, trad 
de Voorzitter nu de groote feestzaal van het American-
hotel binnen, onder fanfares der muziek en daverende 
toejuichingen der aanwezigen. Een fraai vergulde arm
stoel stond gereed voor den jubilaris; naast zijn zetel 
waren andere geplaatst voor zijn familieleden, den 
Eere-voorzitter en de feestcommissie. Overigens leverde 
de zaal met haar schitterende , feestelijke kleuren , het 
tal van lichten, honderdmaal weerkaatst in ettelijke 
spiegels, en het groot aantal leden van Architectura 
en vrienden van den jubilaris , een allergezelligsten aan
blik op. Met geestdrift werd het Bondslied dan ook 
spoedig aangeheven, en voor zoover de leden muziek 
en woorden van dit zangstuk machtig waren, in koor 
ten gehoore gebracht. 

Eensklaps stond de Voorzitter van het feest op, om 
de aanwezigen in korte woorden een hartelijk welkom 
toe te roepen en den heer A. C. Bleys, Vice voorzitter 
van het Genootschap, het woord te geven. De feest
redenaar sprak daarop het volgende: 

Geachte jubilaris, familiebetrekkingen en vrienden 
van den jubilaris. 

„U, geachte jubilaris, en velen onzer heugt voor
zeker nog de avond van den yim November jl . , toen 

I op de 907de vergadering van het Genootschap „Archi
tectura et Amicitia" de dag werd herdacht, waarop 
gij voor I2'/ S jaar tot Voorzitter werd gekozen. 

„Doordien de juiste datum van uw koperen feest 
slechts enkele dagen te voren bekend was, kon op ge
noemde vergadering een algemeen huldebetoon, vol
doende voorbereid, niet aan u gebracht worden. 

„Wij lieten echter niet na u op den dag van het 
feest zelve zooveel hulde te brengen, als de tijd ons 
toeliet; ons geacht eerelid, de heer Leliman, de Deken 
van Neêrland's architecten, bracht u lof en onze dank
bare hulde, door u ten zeerste verdiend als Voorzitte. 
van het Genootschap. > 

De Redactie van Architectura et Amicitia stelt zich alleen verantwoordelijk voor den inhoud van stukken, gewaarmerkt met de initialen A. etA. 
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„Er ontbrak echter iets aan die hulde; wat de geest 
kon bicden was wel daar, maar een stoffelijk huldeblijk 
ontbrak ons, u aan te bieden. Ook waren door onbe
kendheid met den feestdag, vele uwer vrienden niet 
aanwezig, die anders zeker gaarne tegenwoordig ge
weest waren. 

„Al aanstonds, staande die kleine, maar hartelijke 
feestviering, verhieven zich vele stemmen, die den 
wensch te kennen gaven, om den algemeen hoog-
geachten jubilaris, bij gelegenheid van dit feest een 
blijk van hulde en sympathie aan te bicden , als blij
vend bewijs van hoogachting en waardeering voor het 
vele goede, door u in een tijdsverloop van 12*/i j a a r 

voor het Genootschap „Architectura et Amicitia" gedaan. 
„ 11 iervoor vormde zich eene Commissie , bestaande 

uit de heeren: Th. G. Strengers, Prosper Delin, H. 
G. lansen, A. Reyding en G. A. Zeeman, waarbij 
zich later voegden de heeren Ed. Cuypers cn E. van 
den Bossche, die met een groot aantal uwer vrienden 
samenwerkten, om uw feest, dat ik ook het feest durf 
noemen van het Genootschap, een voor u waardig en 
blijvend karakter te geven. 

„Voorzeker waardig en blijvend moet die dag ge- j 
stenipeld worden; wat toch hebt gij, hooggeachte ju
bilaris, in dien korten tijd veel gedaan en tot stand 
gebracht voor het Genootschap. 

„Toen gij, nu 12'/2 jaar geleden, het voorzitterschap 
aanvaarddet, begon de Houwkunst in ons land even 
op te komen uit de dagen van verval en wansmaak; 
een zeer moeilijke taak dus om, met uwe jonge garde, 
in die nieuwe opvatting voort te werken en toch hoe 
luisterrijk hebt gij dit volbracht tot heden. 

„Tweemaal werd onder uw voorzitterschap dc Schets
club opgericht, welke nog steeds bloeit; ook werd 
de voor dc practijk zeer nuttige Vak- en vragencom-
missie in het leven geroepen. 

De verandering van de Vereeniging in die van Ge
nootschap „Architectura et Amicitia" en de met wijs
heid gestelde wetsherziening waren voorwaar groote en 
gewichtige feiten, waaruit dan ook weldra volgde, dat 
het Genootschap een eigen vergader- of sociëtcitslo-
kaal verkreeg, hetwelk artistiek en den bouwkunstena
ren waardig versierd, weldra feestelijk werd ingewijd. 

„Tot heden was altijd geofferd aan de eene helft van 
onzen genootschapsnaam, aan moeder Architectura 
(de Bouwkunst); ook dc andere helft, de dochter van 
ons Genootschap, Amicitia (de Vriendschap), moest 
haar aandeel hebben en het nooit te vergeten, in dc 
geschiedenis van het Genootschap met gulden letters aan-
geteekende groote feest van het jaar 1883 werd gevierd 
met luister, met kunst en met hartelijke vriendschap. 
Na de jaren van verval der Bouwkunst, nu reeds een 
weinig achter den rug, was het volgens uw inzien nut
tig en goed ook het publick, het volk in kennis te 
stellen met ons doen en laten, en met onzen vooruit
gang op het moeilijk en verheven pad der kunst. 

„In de militiezaal werd de meer dan goed geslaagde 
tentoonsteling geopend van de Bouwkunst en al hare 
aanverwante vakken en materialen. 

„Nog niet tevreden met dit succes, en niet alleen 
onze natie willende verkondigen en toonen, wat wij 
als bouwkunstenaren reeds vermochten, werd ook op 
dc tentoonstelling te Berlijn de standaard van Neer-
lands bouw- en zusterkunsten, door toedoen van het 
Genootschap, voorafgegaan door zijn Voorzitter, hoog 
gehouden. 

„Steeds voorwaarts was de leus van onze voorvade
ren , maar ook die van onzen Voorzitter; ook voor 
eigen oefening , kracht cn onderlinge waardeering moest 
gezorgd worden; de eerste uitgaaf van bekroonde ont
werpen van het Genootschap ontstond en werd op 

monumentale wijze bekroond door de uitgaaf van De 
Bouwmeester, een werk, hetwelk den naam van ons 
Genootschap hoog houdt en waarop met trots mag 
gewezen worden. 

„De Opmerker, vroeger een particulier weekblad, hoe 
loflijk ook geredigeerd, werd orgaan van Architectura 
et Amicitia en volhardt met taai geduld en nooit vol
prezen ijver en een schat van arbeid, om de kwade 
en afwijkende broeders in de kunst tot het goede te 
brengen en het goede te waardeeren cn te loven. 

„Dat het Genootschap bloeie en groeie was uw en 
ons aller wensch en dit geschiedde; het eerste socië
teitslokaal werd allengskens te klein cn naar een grooter 
lokaal werd uitgezien en dit werd onlangs feestelijk inge
wijd. De leescirkel, die mede bijdraagt tot versprei
ding van kunst en kennis onder de leden, beleefde 
reeds zijn 1500e circuleerende portefeuille. 

„Ja , geachte jubilaris, zulk een opsomming, ze moge 
misschien droog zijn, maar het doet ons toch allen 
goed, een kleinen terugblik in die 12'/, jaar van uw 
Voorzitterschap te mogen slaan. Gij moogt met een 
vergenoegden cn tevreden blik terugzien op den tijd, 
waarin het jaar 1879 het vijf-en-twintigjarigen in 1884 
het dertigjarig bestaan van het Genootschap werd ge
vierd; dat we, steeds voorwaarts strevende, ook een
maal het gouden feest met u mogen vieren, is ons 
aller wensch. 

„Het waren echter niet altijd rozen , die om u bloeiden 
in die 12'/j jaar; wat al moeite, tijd en zelfopoffering 
heb gij u moeten getroosten, om de zaak zoover te 
brengen en staande te houden; trouwens 't was u toe
vertrouwd, zoon eener geachte familie, waaruit sedert 
jaren reeds bouwkunstenaren cn kunstenaren zijn ge
sproten , waarvan dc om u geschaarde familie met eere 
en roem de getuigenis aflegt. 

„Immers de stad Amsterdam zal nog jaren en eeuwen 
getuigen in zijn monumenten van den stadsarchitect 
Springer en zijn waardige zonen. Dat gij nog vele 
jaren met elkander moogt leven en arbeiden voor 
de kunst. 

„Geachte jubilaris! Met moeder bouwkunst ("Architec
tura) zult gij het wel hebben kunnen stellen , dat was niet 
dc moeilijkste taak voor u, daarvoor zijt gij meester in 
het vak, maar wellicht baarde u de dochter, Amicitia 
(de Vriendschap), meer zorgen en onaangenaamheden. 
Die ten allen tijde in goede stemming te houden, vooral 
onder de beoefenaren der bouwkunst, is voorwaar een 
zware taak. Wat al stormen heeft dat scheepje niet 
doorleefd in die 12*/»-jarige vaart; zeilen hebt ge 
moeten reven, ja groote masten gekapt en over boord 
geworpen, om het schip van ons Genootschap te be
houden ; maar trots dat alles, dank den goeden stuur
man , onzen jubilaris, en het goedgezinde scheepsvolk, 
de leden van Architectura et Amicitia, is het nog 
steeds na iederen storm, in veilige haven binnenge
loodst, dat getuigt, zooals gij ziet, het feest van dezen 
avond; niet alleen door de groote opkomst der leden, 
uwe vrienden en vereerders , niet alleen door de woorden 
welke zij mij aan u verzochten te zeggen , maar ook 
door een stoffelijk blijk, hetwelk ik u namens allen 
aanbied." 

Na deze woorden werd een fraai bronzen beeld, 
een „Apollo" van Steiner, onthuld, geleverd door 
de firma Vecrhoff, te Amsterdam. Met de oogen 
omhoog gericht, steunende op het linkerbeen en dc 
rechterhand naar boven wijzende, staat Apollo op een 
soort van triomfwagen, geheel naakt, en in de linker
hand een lier houdende. Een gedeelte der composi
tie — een zon en enkele attributen — grijpt van voren 
over het roodmarmeren voetstuk van het beeld. liet 
geheel is geplaatst op een dof-zwarthouten pedestal 
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van eenvoudige, strenge vormen , die het keurige, ge-
kuischte modelé van 't slanke beeld in geenen dcelc 
schaden, zoo mogelijk nog releveercn. 

„Aangezien de bouwkunst der klassieken — aldus 
ging spreker voort — het fundament is van en het 
richtsnoer, waarnaar dc bouwkunst zich in haar geheel 
richt, hebben wij gemeend ook uit die klassieken u 
een beeld te mogen aanbieden, namelijk ,, Apollo", 
volgens de fabelleer dc God der Muzen, der kunsten 
in 't algemeen, bijzonder der poëzie, zonder welke het 
leven en dc kunst niets zijn. Ook bouwkunst verstond 
hij, want hij hielp de muren van Troje opbouwen. 
Moge die Apollo, als 't hoofd (dc God) der Muzen en 
der kunsten, bij u steeds aangename herinneringen 
opwekken, als 't hoofd, als Voorzitter van ons Genoot
schap; dat gij steeds met zuster Amicitia aan de hand, 
even als Apollo met zijne zuster Diana, de slang Py
thon en de Cyclopen moogt dooden, d. i. diegenen 
afweren. welke de bouwkunst en het Genootschap een 
kwaad hart toedragen. 

„Daarbij voegen wij een album , een product van den 
arbeid uwer vrienden, waarin gij den vooruitgang, den 
bloei en de geschiedenis van het Genootschap Archi
tectura et Amicitia in beeld en woord en dc namen 
uwer vrienden en vereerders zult terugvinden. 

„Dat beide geschenken door u mogen worden aan
vaard en steeds aangename herinneringen bij u op
wekken , is ons aller wensch. 

„En nu, geachte en hooggewaardeerde jubilaris, uit 
ik ten slotte een wensch, waarmede allen, hier tegen
woordig, zeer zeker van harte en luide zullen in
stemmen. 

„Ik hoop dat God, de Bouwmeester van het heelal, 
onzen Voorzitter, den bouwmeester Jan Springer, een 
ruimen en gelukkigen werkkring schenke en gezond
heid en krachten geve, om nog vele jaren met moed, 
lust en ijver de belangen van het Genootschap Archi
tectura et Amicitia te behartigen. Lang leve onze ju
bilaris !" 

In kernachtige bewoordingen werd deze rede door 
den Voorzitter beantwoord. Hij verklaarde ten zeerste 
getroffen te zijn door dc fraaie geschenken, die hij had 
ontvangen, doch wenschte een deel der hulde over te 
dragen aan bestuurderen en leden, die door hunne 
krachtige medewerking het den Voorzitter hadden mo
gelijk gemaakt datgene tot stand tc brengen, waarop 
zooeven gewezen was. Waar het de belangen van het 
Genootschap gold, wilde hij gaarne voortgaan, zooals 
tot nog toe, maar te dien einde deed hij een beroep 
op den steun van de leden. Wat evenwel ooit zou 
mogen gebeuren, meende hij dezen avond tot dc 
schoonste van zijn leven te moeten rekenen, dit feest 
zou voor hem onvergetelijk zijn. 

Een korte pauze stelde den Voorzitter in de gele
genheid het bronzen beeld nader in oogenschouw tc 
nemen en tegelijk het groot aantal aquarellen en pen-
teekeningen van het album te bezichtigen. Het album 
is gevat in een band van roomkleurig leder met gou
den ornementen en draagt de inscriptie: 

A. et A. 
Aan 

JAN SPRINGER. 
1876—1888. 

Het is ingericht bijwijze van portefeuille, en bevat 
bijdragen van de heeren Bauer, A . C. Bicijs, Bleijs Jr., 
A . C. Boerma, Ed. Jos. Bok, E. Cuypers, P. Delin, 
H . Evers, J. Goossens, Hendrickx, J. Herman, J. 
Ingenohl, H . G. Jansen, M. de Jongh, VV. Krom
hout, J. de Quack en A. Reijding. 

Weldra werden echter dc zitplaatsen weder ingeno

men , en de rij der sprekers werd heropend door den 
Eerc-voorzitter, den heer J. II. Leliman. In hartelijke 
bewoordingen drukte hij zijn sympathie uit voor den 
heer Jan Springer , niet alleen als Voorzitter van het 
Genootschap, maar ook als mensch. Hij meende, dat 
waar „.Architectura" wilde blijven bloeien, men „Ami
citia" niet mocht vergeten, maar haar veeleer moest 
koesteren en kweeken. De diepzinnige betcekenis van 
het woordje et werd nog te weinig algemeen gevat, 
en spreker gaf zich dus dc moeite die nader toe te 
lichten. I laar spreker de eerste schreden van den 
Voorzitter noch in 't leven , noch op kunstgebied had 
geleid, maar die toch had gadegeslagen , meende hij 
tot degenen te behooren, die den Voorzitter het langst 
kenden; hij wenschte het Genootschap geluk met zijn 
jubilaris en dezen laatste geluk met den dag van 27 
Januari , waarop hij tegelijk zijn jubileum en zijn ge
boortefeest vierde. Daverende toejuichingen vielen de
zen spreker ten deel. 

I lerhaalde malen kwamen andere sprekers bovendien 
nog op de woorden van den Eere-voorzitter terug in 
redevoeringen, die de betcekenis van 't woordje et ten 
nauwkeurigste toelichtten. 

Namens de oud-leden van het Bestuur werd het 
woord gevoerd door den heer Strengers, die den 
Voorzitter meer in 't bijzonder huldigde als dc kern 
van alle Commissie's in 't Genootschap en vooral wees 
op het krachtig initiatief van den Voorzitter in allerlei 
ondernemingen, die ten doel hadden den bloei van 
't Genootschap te bevorderen. Namens Bestuurderen 
van het Genootschap voerde de heer Zeeman 't woord, 
namens de buitenleden de heer Lagers uit Utrecht. 

Maar tal van sprekers, vrienden van den Voorzitter, 
leden of niet-Ieden van het Genootschap, lieten niet 
na op ernstige of humoristische wijze de verdiensten 
van den heer Jan Springer in allerlei vormen te hul
digen . zoodat reeds tegen 12 uur 's nachts de bijeen
komst een uiterst gezellig , weinig officieel karakter had 
verkregen. Toch waren nog tot ongeveer halftwee, 
circa veertig belangstellenden aanwezig. Gedurende 
een eenvoudig, maar hoogst gezellig souper legden 
enkele aanwezigen proeven af hunner declamatorische, 
dramatische , muzikale , ja zelfs choregrafische talenten. 
Dit deed natuurlijkerwijze de feestvreugde ten top stij
gen , en 't kan geen verwondering baren dat men tot 
zeer laat in den nacht in de vroolijkste stemming 
bijeen bleef. 

Een woord van hulde aan den heer Volmer, kunst
lievend lid en I Hrecteur van het American-hotel, voor 
de uitstekende orde, waarmede de bediening heeft 
plaats gehad, mag hier niet achterwege blijven. 

Zeer zeker zal de avond van 27 Januari bij velen 
langen tijd in aangename herinnering blijven. Geen 
wanklank werd vernomen, behalve van degenen , wier 
stemorganen de diensten weigerden ; geen incident ver
stoorde dit geanimeerde feest. Moge de goede har
monie ,} die daar geheerscht heeft, ook voor 't vervolg 
beschermend hare breede vleugelen over het Genoot
schap uitspreiden ! 

TENTOONSTELLING T E PARIJS—1889. 
De Commissie voor de Nederlandsche Afdeeling 

Bouwkunst op de Internationale Tentoonstelling te 
Parijs maakt bekend, dat de inzendingen voor die Af
deeling uiterlijk op i u Maart a. s. aanwezig moeten 
zijn in het gebouw der Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst, Marnixtraat 402 te Amsterdam. 

De Secretaris, 
C. T. J. Louis RIEBER. 
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(A. et A.) L . V A X 1IAEFTEX. 

Terwijl ieder nog vol was van het schitterend feest 
van Zondag 1.1., trof ons de treurige tijding van het 
overlijden van een onzer oudere leden , dien wij bij deze 
reünie slechts noode misten, dubbel smartelijk. 

De heer L. van Haeften was bij zijn leven aan het 
bureau van publieke werken geëmploieerd en bij al 
zijn collega's, om zijn prettigen omgang, zeer bemind. 

Ook in ons Genootschap, waar hij vele jaren lid was, 
behoorde hij tot de meest populaire figuren en zal zijn 
aandenken lang in herinnering blijven. Hij was in de 
laat>te jaren lijdende, zoodat vele jongeren hem niet 
geleend hebben; hij bereikte den leeftijd van 3; jaren. 
Hij ruste in vrede! 

E R R A Ï U M . 
In het artikel „Een Tentoonstelling van Kunstsmeed

werk" , in het nommer van 12 Januari opgenomen, is 
eene drukfout ingeslopen. De daarin op bladz. 18 ver
melde nagekomen inzending is het werk van den kunst
smid 1'. |. Keuter, in dienst bij de firma G. A. Hom 
te Amsterdam. Abusievelijk werd de naam van P. J. 
Kreuter vermeld. 

OPMERKINGEN OVER V A K O N D E R W I J S 
(A.etA.) DOOK E. F. KIINI.K. 

Voetdracht gehouden in de vergadering der Vereeniging 
„Architectura" te 's- Gravenhage, 

Zooals bekend is werd door de Vereeniging Arti et 
Industriae te 's-Gravenhage op 24 November j.1. eene 
openbare vergadering gehouden , in aansluiting met die 
van 21 April (*) en wel thans ter bespreking van het 
door genoemde Vereeniging opgemaakte ontwerp voor 
een leiddraad, voor wie aan meester en werkman de 
gelegenheid willen openstellen proeven van bekwaamheid 
af te leggen. 

Bedoeld ontwerp werd, behoudens enkele wijzigingen, 
met algcmeene stemmen aangenomen. 

Dat het doel, waarmede die beide vergaderingen wer
den belegd, alleszins belangstelling verdient, behoeft 
wel geen betoog, en toch is het moeilijk daarvoor eene 
lans te breken. 

Alvorens toch het vóór of tegen gemotiveerd te 
kunnen uitspreken, zou, wat betreft de zaak zelve, al
thans de proef eenige malen genomen moeten zijn; 
want wat is het geval? — Overal wordt geconstateerd, 
dat de toestand van de nijverheid en van hare beoefe
naars lang niet is wat hij wezen moest; en, of dc een 
het nu heeft over „proeven afleggen", en de ander over 
onderwijs „hierin" of „daarin", allen zijn het ten slotte 
daarover eens (al wordt het niet altijd uitgesproken) 
dat het hoofddoel niet anders is dan: verbetering te 
brengen in den bcstaanden toestand der nijverheid, 
vooral ook in dien der kunstnijverheid, en daarbij de 
belangen van hare beoefenaars, vooral van de hand
werkslieden, te bevorderen. 

Met deze taak voor oogen verdient, dunkt mij, elke 
welgemeende poging waardeering en belangstelling en 
al is het denkbeeld van „proeven afleggen" voor dezen 
tijd weder nieuw, zoo dient het juist daarom grondig 
onderzocht te worden. 

Daar ik op beide vergaderingen van A. et I. tegen
woordig ben geweest, zoo is mijne bedoeling de aldaar 
geuite meningen en kenbaar gemaakte gedachten eenigs-
zins nader te beschouwen. Daartoe is het noodig een 
blik terug te werpen. 

(*) Het is te betreuren dal aan deze vergaderingen (vooral aan de 
laatste' te weinig jiublieiteit is gegeven. 

Wat is de aanleiding tot al deze besprekingen geweest ? 
Wij weten het: de lezing van den heer J. J. van Nieu-
kerken, Voorzitter van Arti et Industriae, vóór ruim 
een jaar gehouden, waarin spreker eene beschouwing 
van het vroegere gildewezen ten beste gaf en betrek
king aantoonde tusschen de toestanden van dien tijd 
en den tcgenw oordigen, hoofdzakelijk met het oog op 
onze werklieden, hetgeen hem ertoe bracht om veel 
van het goede in het gildewezen (want lang niet alles 
daarvan valt te roemen) terug te wenschen. 

Het spreekt van zelf, dat deze voordracht de vrucht 
was van eene degelijke studie betreffende de geschiede
nis van het gildewezen; en de daaruit voortgevloeide 
resultaten hebben den heer Van Nieukcrken genoopt 
ook anderen op te wekken aan een goed doel mede 
te werken. Die geheele arbeid verdient, zonder op 
de toekomst te willen vooruit loopen, reeds daarom 
zooveel waardeering, omdat aan velen , wien de belan
gen der nijverheid en die van hare beoefenaars na aan 
het hart liggen, een nieuw gezichtspunt werd geopend 
om verder door te gaan. 

Toen nu het geopperde idee van „proeven afleggen" 
verspreid en in vele kringen besproken werd, — wat 
al vóór- en tegenstanders deden zich op! 

Velen grondden hunne afkeuring daarop, dat zij het 
plan onuitvoerbaar achtten, terwijl anderen zich in 't 
geheel geen heil ervan konden voorstellen. 

O]) de vergadering van 21 April werden die gedach
ten dan ook luide verkondigd, doch niettemin werd 
toen, en zeer terecht, op den voorgrond gesteld dat 
men eerst had uit te maken of het wenschelijk was, om 
daarna, gedachtig aan het: willen is kunnen nader on • 
derzoek naar de mogelijkheid te doen. 

Het gevolg was, dat de meerderheid tier vertegen
woordigde corporation aan de desbetreffende stemming 
deelnam en voorts de wenschclijkheid uitsprak , eene ge
legenheid tot het afleggen van proeven van bekwaam
heid, in den zin als door A. et I. bedoeld, te ope
nen. Voorts werd aan die Vereeniging opgedragen 
een voorloopig programma op te maken, ten einde de 
zaak nader voor te bereiden. Met dezen arbeid is 
A. et I. in zooverre gereed gekomen, dat zij aan de 
ten tweeden male samengekomen afgevaardigden op 
24 November j. 1. het voornoemde ontwerp kon aan
bieden , waarop, zooals reeds vermeld, de aanneming 
volgde. 

Hier zij opgemerkt dat velen, die in April opkwa
men , thans niet tegenwoordig waren; bij het Bestuur 
van A. et I. waren eenige brieven ingekomen, waar
onder die van tegenstanders, die geen nut zagen in 
het verder debat en zich daarom verontschuldigden; 
ook van halfovertuigden, die wel sympathie gevoel
den , doch liever niet verder medewerkten , enz. 

Van waar dan die sterk uiteenloopende inzichten, 
grootendeels als gevolgtrekkingen van het overigens 
zeer logisch argument, dat het proeven afleggen alleen 
kan plaats hebben na voldoende opleiding? 

Sommigen gaan verder en zeggen dat alleen aan het 
eind van de eene of andere opleidings-instelling een 
bewijs van bekwaamheid, als hier bedoeld, bestaan
baar is en waarde kan hebben, maar dan is het ook 
meer een diploma, bij het verlaten van eene dergelijke 
inrichting uitgereikt, dat het zegel drukt op goed vol
brachten leertijd. Wat men daarbuiten zou willen heb
ben , heeft geen waarde, wordt beweerd. 

Wat er van deze en andere argumenten zij, overal 
straalt door, dat men direct zijn aandacht schenkt aan 
dc opleiding. En geen wonder ook ! Opleiding is im
mers de sleutel tot alle bekwaamheid! Opleiding en 
zelf-oefening, hand-aan-hand, het is zoo natuurlijk mo
gelijk, leiden tot bekwaamheid! 
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Maar hoe wordt verder geredeneerd ? — Er bestaat 
geenc voldoende gelegenheid tot opleiding , dus van zelf 
geeft proeven afleggen weinig of niets en is het niet noodig 
daarover veel te praten. Voorzeker, niets is meer consequent 
dan deze gedachtengang en — geen beter middel om 
er af te komen ! Maar is de grondslag dezer redenee
ring juist? 

Ik zou dit niet gaarne bevestigen; men zou echter 
beter doen met uit te spreken, dat voldoende vakop
leiding nog niet algemeen genoeg verspreid is. — „Pre
cies ! daar zit 't hem juist; hoe zal men meer en 
betere gelegenheid tot opleiding krijgen ? — want 
de ambachtsscholen deugen daar niet voor" — en 
dan krijgt men eene reeks van klachten over die 
scholen, als: dat ze toch niet geven, want er komen 
geene bekwame werklieden van daan; dat ze eene on
geoorloofde concurrentie aandoen en dat bovendien een 
handwerk ook niet op eene school te leeren is, be
halve voor enkele vakken ten deele; maar dat men zoo
doende geraakt tot bevoorrechting van enkelen boven 
velen, hetgeen afkeuring verdient, enz. enz. en last 
not least, dat ze veel te duur zijn; al te zamen rede
nen , die reeds meermalen hebben gediend, nergens 
anders voor dan om niet verder te komen. Ook op 
deze vergaderingen bleven zij niet uit. Eenigen spra
ken ze openlijk uit, anderen wilden geen kwaad zeg
gen van de ambachtsscholen, doch ja, ziet u , geen 
kwaad — . . . . maar met die ontkenning doet men mis
schien meer kwaad dan men denkt of wil. Nu zal 
men verwachten, dat hier een uitgebreid pleidooi voor 
de ambachtsscholen zal volgen, hetgeen voor velen 
reeds eene ergernis is; ja, ik moet bekennen, al lag 
dit minder in mijn plan, zoo dient toch, waar het te 
pas komt, een en ander dienaangaande te worden be
handeld. 

Allereerst zij even opgemerkt dat eenige der bezwa
ren ter vergadering, met kennis van zaken, werden 
weerlegd. Eenige — dus er bleven dan toch gebre
ken over? — Natuurlijk! wat is er volmaakt? Het 
is altijd noodig zooveel mogelijk eene zaak van alle 
kanten te bezien en daarom is critiek aan te bevelen, 
mits die niet ten doel heeft af te breken, doch altijtl 
om beter te worden. Laten wij toch vóór alles eerlijk 
zijn, dat is allereerst gebiedend noodzakelijk. 

Hoogst verkeerd is het bijv. om van eene ambachts
school te eischen, dat zij volslagen werklieden afleve
ren zal; dat is eenvoudig onmogelijk en ook nooit 
bedoeld, evenmin noodig. Hoe zou dat ook kunnen 
in drie jaar tijds, (dat velen nog te lang vinden), te 
meer daar het handwerk gepaard gaat met het even
eens hoognoodige theoretisch onderwijs ? — Men 
spreke toch in vredesnaam niet zoo van tc hoog op
voeren van onderwijs, want als er quaes tic is van 
eene vergelijking tusschen te veel en te weinig, dan 
bestaat er geen twijfel of het laatstgenoemde brengt 
veel meer gevaren mede dan het eerste. Wij komen 
er alzoo toe dat de gulden middenweg alweder het 
meest gewenscht is. Maar die is maar niet zoo direct 
gebaand. Bovendien is het zeer aanbevelenswaardig 
iets verder te gaan dan strikt noodig is , want wie heeft 
in zijn leven niet ondervonden, dat eerst na het over
winnen van grootere moeilijkheden de voorgaande ge
heel wegvielen en het vroeger geleerde daardoor als 
't ware zijn eigendom werd? Daarom is het een geluk 
dat ten minste voor degenen, die een ambachtsschool 
bezoeken, nog wat meer van het zeer dikwijls ontoe
reikend genoten lager onderwijs terecht komt; dat 
schaadt niet aan zijn ambacht, neen, dat doet er juist 
veel goed aan; al beseft de leerling dat niet altijd, 
later zal hij het nuttig effect ondervinden. 

't Is volkomen waar dat de ambachtsschool totnog

toe in hoofdzaak alleen de bouu'-ambachten ten goede 
komt cn dan nog niet eens alle, maar dat mag geen 
reden tot afkeuring zijn , want het toevoegen van meer
dere vakken, van lieverlede, is slechts een quacstie 
van tijd tot inzicht, en natuurlijk ook van geld. Even
wel zijn er vakken, die bepaald niet op een school 
zijn te leeren, maai' die er ook geene behoefte aan heb
ben. En ook zijn er vakken, waarvan men zegt dat ze 
op geen school onderwezen kunnen worden, omdat 
alleen de dienende werkelijkheid daartoe de gelegen
heid biedt. En 't is aardig, als men met voorbeelden 
aankomt, dan betreffen ze meestal het bouwwezen, 
dit komt, omdat die vakken het meest in 't oog loopen ; 
iedereen praat er over. 

Men kan zich n.1. geen metselaar denken , die iets „aan 
den winkel" klaarmaakt; evenmin een stukadoor, afge
scheiden het gietwerk. Zonder te veel in détails tc treden 
— want dit laat het bestek , dat ik mij hierbij heb voorge
steld , niet toe —zou ik toch willen opmerken, dat ik het 
volstrekt niet te erg zou vinden als van dergelijke 
vakken en ook van het steenhouwen het technische 
gedeelte naar behooren onderricht werd. Er zijn ge
noeg werkstukken te bedenken, die daarvoor met 
vrucht zouden kunnen dienen. Van het opnoemen daar
van zal ik mij echter, om verschillende redenen, ont
houden. De leertijd zou desnoods niet zoo lang behoe
ven te zijn als bijv. voor het timmeren, en al moeten 
de werkstukken , althans van de beide eerstgenoemde 
vakken , altijd weer vernietigd worden, het meerendeel 
van het materiaal blijft goed om opnieuw te worden 
gebruikt. Men heeft, naar ik vernam, met een dezer 
vakken wel eens het schoolonderricht beproefd, doch 
het ook weder laten varen. Als niet het metselen en 
stukadooren zulk een groot deel der arbeiders bezig
hield , waaronder men de goede dikwijls met moeite 
moet zoeken, zou ik hier niet zoo op doorgaan. Maar 
ik zou het wenschelijk vinden om op die wijze gevrij
waard te zijn voor de knoeierige voordoenerij en dc 
ongelukkige navolging, die men van plotseling in de 
practijk komende jonge lieden te wachten heeft (om 
van erger nog te zwijgen), waardoor eindelijk dc een 
per gratie wat leert, en de ander dikwijls van zulk een 
vak tot veel minder vervalt — zulke voorbeelden zijn 
niet zeldzaam. Velen zouden op deze gronden onmid
dellijk het leerling-wezen als redmiddel aanwijzen, in 
de meening dat een jongmensen alsdan voor de be
doelde onheilen meer gewaarborgd is. 't Is zeker beter 
dan niets tot verband, maar het is veel mooier wan
neer ook voor die twee vakken toch de school begon 
en later het leerling-contract vervolgde, want welke 
lecr-patroon zou zich de kosten van voorbereidende 
werkstukken getroosten, al was het zelfs in een tijd 
dat de leerling geen gelegenheid zou vinden om mede 
te doen ? P̂ n die dagen komen er genoeg voor hem! — 
Neen, dan kan hij ronddolen en zich vervelen. Ik 
bedoel hier natuurlijk de eerstbeginnenden ; voor meer 
gevorderden kan dat alles minder kwaad. 

Men zal misschien vinden dat ik te ver ga; enfin, ik 
geef mijne meening gaarne voor beter, doch niet, dan 
na andere aannemelijke regelingen te hebben gehoord. 

Velen niet-denkenden komen wel eens voor den dag 
met de bewering, dat men zich eigenlijk zoo bespotte
lijk druk maakt, want hoe zijn dan zoovele werklieden 
(waaronder toch ook knappe) er wel gekomen ? — Zie 
dat is juist het ondoordachte niet willen medegaan 
met den tijd , dat nog lang niet genoeg is uitgeroeid. 
Als men tegenwoordig de goeden zoozeer opmerkt (en 
dat gebeurt!) dan is dit een bewijs dat er nog zoo ake
lig veel onbeholpen werklieden worden gevonden en 
het gros daarvan is zoo geworden door gebrek aan ge
legenheid om in hun jeugd goed te leeren. En al be-
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weert men clan wel eens dat wij aan die enkele goeden 
genoeg hebben om te doen wat er te doen is, dan is 
zoo iets niet anders dan eene uiting van de allertreu
rigste zelfzucht, welke onmogelijk steek kan houden. 

Het is evenmin voldoende te constateeren, dat 
de nijverheid knappe werklieden noodig heeft, maar 
men moet bedenken dat iedereen en , dus ook de 'werk
lieden, de nijverheid behoeven , doodeenvoudig voor hun 
bestaan. En zoodra men dat nu eens wat meer op den 
voorgrond plaatst, dan zijn we eene schrede nader; 
dan zal de bevordering van elk vak-wecen evenzeer 
daarbij winnen, en meer dan door het voortrekken van 
enkelen der bekwaamste vak-beoefenaars boven minder 
begaafden. Dit wil volstrekt niet zeggen, dat men den 
prikkel tot onderscheiding moet wegnemen; integen
deel, men trachte juist te bewerken dat iedereen in 
staat zij dien prikkel ten minste te gevoelen. 

Maar dat kan niet wanneer eene zekere dosis alge
meene kennis en eene voldoende hoeveelheid meer 
speciale vakkennis ontbreken. Er moet een goedge
vormde grond zijn, dan eerst komt de lust om zich 
met een ander te meten. En opdat die twee tekort
komingen niet zoo algemeen verspreid blijven, is het 
noodig de massa te bereiken, iets waaraan nog zoo 
weinig gedacht, nog minder naar gestreefd wordt. 

Te meer loffelijk is dus het streven, uitgaande van 
particulier initiatief, veelal gesteund door subsidien, 
hetgeen men ontwaart in industrie- en ambachtsscho
len , avond-teekenscholen en andere daarmede verwante 
instellingen. Maar al zou het gehalte van het daar 
verstrekte onderwijs ook volmaakt wezen, dan is het 
aantal dier scholen, ook wat aangaat de soorten, toch 
onvoldoende om allen te bevatten, die daar wel thuis 
behoorden. Hieromtrent geldt weer volkomen: „dank
baar, maar niet voldaan". Door wien is dan niet voldaan ? 

Het particulier initiatief heeft toch zijne grenzen ? — 
Zeer zeker! — Worden die scholen, voor zooverre zij 
subsidie ontvangen, niet voldoende gesubsidieerd, door 
Gemeente of Rijk? — Dat wil ik volstrekt niet uit
maken , maar wat is voldoende subsidie ? — Ik ben 
het volkomen eens dat die niet voortdurend voor uit
rekking vatbaar is. Neen, zoolang het geheele vak
onderwijs nog niet bij de wet geregeld is, zal het suk
kelen blijven, ondanks den geest van herleving, die ge
lukkig overal te voorschijn treedt. Maar daar moet 
het ook heen, dat men niet langer doof blijft voor den 
werkelijk bestaanden drang om die regeling zoo spoe
dig mogelijk voor te bereiden. Zonder daarop te veel 
vooruit te willen loopen, wenschte ik toch mijne ge
dachten omtrent een paar hoofdpunten van die rege
ling te uiten. 

Het zal voorzeker noodig zijn betere aansluiting te 
verkrijgen van het gewoon lager onderwijs met dat 
voor hen, die een der bouwambachten wenschen te lee
ren , terwijl voor vele andere vakken, evenals ter voor
bereiding voor de hoogere burgerscholen met vijf en 
drie-jarigen cursus, het meer uitgebreid lager onderwijs 
gewenscht zal blijven. Het ligt voor dc hand dat het 
vak-onderwijs tot het middelbaar onderwijs gerekend 
moet worden. 

Men verkrijgt alzoo twee categorieën, voor welke 
beiden het teekenonderwijs even noodzakelijk is; bij 
de tweede categorie zou men ook reeds een aanvang 
met lijnteekenen kunnen maken, waartoe de vormleer 
eene goede basis is (*). Dat ik mij deze twee groepen 
voorstel, is om tegemoet te komen aan hen, van 
wie reeds zoo spoedig eenige geldelijke verdiensten 
worden gevraagd ten behoeve hunner ouders, waardoor 

(*) Hel lecken-umlcrwijs <>]> cle lagere scholen worde toch niet be
schouwd als luxe; het komt er alleen up aan koever men moet gaan cn 
het lijnteekenen vinde spoedig eveneens aldaar behartiging. 

hun minder tijd tot schoolgaan wordt gelaten dan aan 
anderen, voor wie zulks geen bezwaar oplevert. De 
mogelijkheid blijft dan bestaan, dat de ambachts dag-
scholcn, door meer het practisch onderricht overwe
gend te maken, misschien een korteren cursus konden 
krijgen, daar de leerlingen , eenmaal bij een patroon 
werkzaam zijnde, toch nog gelegenheid hebben om in 
den winter op avond-vakscholen voort tc gaan met het 
vertier noodige. Maar dan moet ook voor dezulken 
bepaald verbod bestaan om 's avonds te werken voor 
hun patroon, want anders is daar niets van te ver
wachten dan voor tie enkelen die het verkeerde daar
van zelf inzien. Op zulke scholen kunnen evenzeer zij 
terecht, die zooevcn bij de andere groep zijn bedoeld ; 
maar juist omdat deze avondscholen, door hun uitge
breid programma, zich niet eigenen tot de beoetcning 
van een handwerk in zijne practische uiting, zoo blijft 
voor vele vakken de dagschool tot practische oefening 
aanbevelenswaardig. 

Dat al dat onderwijs te zamen heel veel geld kost, 
is onbetwistbaar, maar dat mag geen reden zijn om 
het daarom te laten verflauwen; het goede doel, dat 
ermee beoogd wordt, is het ten volle waard. Maar 
dan moet ook dc wettelijke regeling hoofdzakelijk me
debrengen dat het vak-onderwijs van rijkswege, en 
voorzoover daarvoor geëigend, door de gemeenten worde 
verstrekt, want op andere wijze is voldoend-algemeene 
verspreiding niet mogelijk. De moeilijkheid om het 
platteland te bereiken, erken ook ik gaarne, doch dit 
is voor liet lager onderwijs niet minder waar en men 
zou er toch, dunkt mij, niet aan willen denken, om 
dat op te geven! — Welnu, voor beide kan het, 
mag het niet onmogelijk worden geacht; het is slechts 
een quaestie van tijd. Want het spreekt van zelf dat 
slechts een deel van het thans opkomend geslacht de 
vruchten van algemeen vak-onderwijs, door de wet ge
regeld , zal ondervinden, en eerst een der nageslachten 
ten volle daarvan zal genieten. Dat kan wel niet an
ders , het is reeds te lang verzuimd; door bekwamen 
spoed kan echter nog veel worden teruggewonnen cn 
veel zegen worden verspreid. Ook make men zich 
vooral niet bezorgd voor overlading, in de meening 
dat bij het bevorderen en verspreiden van onder
wijs (dikwijls ten onrechte „hoog opvoeren" ge
noemd) het mindere werk ongedaan zou blijven; er 
zijn altijd achterblijvers geweest, en die zullen er ook 
wel immer gevonden worden; dat is wel heel treurig 
voor hcnzclven, doch niettemin waar. Evenzeer is het 
waar dat velen de voorkeur geven aan de allereen
voudigste bezigheden. 

Vraagt men mij nu of ik de bijzondere inrichtingen 
voor vak-onderwijs zou willen doen plaats maken voor 
staats- en gemeentescholen? Welzeker niet, dat zij 
verre. Dat is in de eerste plaats onnoodig en ten tweede 
hebben wij juist aan die scholen te danken dat zij der 
beweging den stoot hebben gegeven. Rovendien zien 
wij tegenwoordig evenzeer door den Staat, als langs 
particulieren weg, in andere takken van onderwijs het 
doel bereiken; er is dus geen reden om er naar te 
verlangen dat deze samenwerking zou wegvallen. De 
qualiteit kan gelijk zijn, als de quantiteit maar wordt 
omgekeerd. Overigens kan het gaan als bij de zoo
even bedoelde lagere en middelbare scholen, waarbij 
niemand cle bijzondere scholen zou willen ontberen. 

Wat nu aangaat het leerling-wezen of leerling-contract
stelsel , daarover heeft men, ook in den laatsten tijd, 
veel gezegd en het zeer aanbevolen om verschillende 
zeer begrijpelijke redenen. Het is zeker wenschelijk, 
ja noodig, dat er voor degenen, die, nog niets ken-
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nende van een vak, voor het eerst naar een patroon 
gaan — hetzij dat er geen vakschool voor hen is, of 
dat zij om deze of gene reden niet daarheen kunnen — 
dat er denzulken een zekere waarborg worde verschaft 
dat hun patroon tevens hun leermeester worde, niet 
alleen in naam, maar ook met de daad. Over de bij
zonderheden van zulk eene verbintenis wensch ik thans 
niet uit te weiden ; het schets-ontwerp van eene daartoe 
strekkende wet is zeker bij velen bekend en moge nog 
meer bekend worden evenals andere op dit onderwerp 
betrekking hebbende geschriften ('). 

Dat er echter gevonden worden, die dat stelsel voor 
alle gevallen aanbevelen, met terzijdestelling van an
dere middelen is op z'n minst genomen kortzichtig. 
Ook heb ik wel eens eene keuze hooien maken tusschen 
leerling-contract en ambachtsschool, doch ik vind dat 
zeer moeilijk te beslissen; nien kan daaromtrent niet 
in-eens-af eene keuze doen , want wij hebben beide hoog 
noodig, dat hangt af van het geval. Er zijn vakken 
die volstrekt niet onder den school-vorm kunnen wor
den gebracht, maar dien ook niet noodig hebben ; zoo 
ook heeft men bedrijven, waarbij de opleiding eigenlijk 
berust op het verkrijgen van routine ; in al die gevallen 
is het leerlingcontract volkomen op zijne plaats. Zeker 
niet minder is het van toepassing op fabrieken, waar 
voortdurend groote hoeveelheden van dezelfde soorten 
van artikelen worden vervaardigd; aldaar geschiedt de 
opname van jonge menschen tot vorming van eigen 
personeel. Hiervan bestaan wel voorbeelden , doch het 
zijn daardoor ook allerminst doorgangshuizen, zoodat 
er voor nieuwe leerlingen wel eens geen plaats is, tenzij 
andere weggaan of voldoende opschuiving plaatsheeft. 
Evenwel, komen zij er, dan zijn er, wat aangaat na
leving van het contract, wel maatregelen te nemen. 

Dat men het stelsel echter ook voor de bouw-am-
bachten aanbeveelt, begrijp ik slechts ten deele, om 
redenen, die ik daar straks reeds heb uitgelegd. Maar 
ik wil er nog iets bijvoegen Het tegenwoordige stel
sel van aannemen maakt sommige bazen tot bazen van 
alles, zoodat zij in geen enkel vak genoegzaam uit
munten , dat zij den naam van vakman daarin verdienen. 
Dat maakt het natuurlijk bezwaarlijk voor leerlingen , 
vooral voor eerstbeginnenden , cn al wordt, bij te weinig 
beschikbaren tijd van den patroon, aan den een of 
anderen knecht de zorg voor een leerling opgedragen, 
dan zal dit nooit zoo doeltreffend zijn als aan eene 
school kan geschieden ('). 

Ik betwijfel ook of men op die wijze allen geplaatst 
zou kunnen krijgen, ook al zoekt men bij de bazen , 
die één speciaal vak uitoefenen, want al voorziet eene 
nuttige regeling van het leerling-contract in het stellen 

O O O ïs 
en naleven van verplichtingen, dan is daarmede nog 
niet gewaarborgd de veelvuldige, laat staan eene alge
meene toepassing, om de eenvoudige reden dat de 
meeste werkbazen er te veel last en te weinig voor-
deel in zullen zien leerlingen aan te nemen, waarbij 
ook nog komt dat de werkelijk goede gelegenheden 
niet liggen opgeschept cn dat men ook zal ontmoeten 
de meening dat één of twee leerlingen nog te doen is, 
maar dat men voorts van zijn werkplaats geen school 
wil maken, enz. 

(') Men leve bijv. hel Verslag over de Opleiding van Leerlingen in 
Handwerk, Ambacht en Fabriek, door eene Commissie, benoemd door | 
vier Ned. Vereenigingen; in 1884 gedrukt bij Gebr. Melinfante, voor
heen A. I>. Schinkel, le 's-Gravenhage; nok hel „Rapport" van de 
Commissie uit de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst; en 
de beide slakken van Dr. J. Th. Moulon, getiteld: De opleiding van \ 
den handwerksman in Nederland en Schoolen Werkplaats, voorkomende 
in de Vragen des Tijds resp in jaargang 1881, blz. Sl.cn 1882. bil. 149 
en dc resp. volgende bladzijden. 

(*) Hel spreekt -van zelf, dat hier niet warden bedeeld de wèl-bckïuame 
aannemers, want zij vormen de gunstige ui/zonderingen die te meer den 
regel bevestigen. 

Over vorming van bouw-opzichters en over „hooger-op"-willemlen spreek 
ik thans niet. 

Velen zijn echter van gevoelen dat in afwachting 
van de zoo vurig gewenschte organisatie van het ge
heele vak-onderwijs, van regeeringswege, welke om 
de groote geldelijke bezwaren, wel langer dan men 
hoopt zal uitblijven, eene wet op het leerlingstelsel 
ten hoogste noodig is. En met dat gevoelen kan ik 
medegaan: het is zeker goed om eerst te vragen iets, 
wat spoediger af te doen is, als daardoor de groote 
organieke wet maar niet langer behoeft uit te blijven. 

Evenwel zal zeker een door de wet bekrachtigd 
leerling-contract van lieverlede instemming vinden; het 
sluiten daarvan zal meer algemeen worden; bovendien 
is alles welkom, wat in waarheid bevorderen kan ten 
goede. 

Laat intusschen het particulier initiatief doorgaan met 
zijne krachtige voorbeelden te vermeerderen, dan zal 
daardoor in menige leemte worden voorzien en die 
voorbeelden zijnen blijven flinke bondgenooten voorlater. 

Keercn wij thans nog even terug tot het in den aan
vang besproken onderwerp, het voor dezen tijd weder 
nieuwe denkbeeld van „proeven afleggen" , waarvan dc 
wenschelijkheid is uitgesproken en de mogelijkheid of 
liever de toepassing nog moet worden onderzocht, met 
behulp van den daartoe opgemaakten leiddraad. 

Wie bij de verschillende discussiën tegenwoordig is 
geweest, weet ook wat al afdwalingen daarbij plaats
hadden , hetgeen het hoofdpunt der bespreking aan
vankelijk schaadde; doch mijns inziens is het begrij
pelijk dat het eerst zoo toeging omdat, hoe goed 
en gewichtig het streven ook zij, het afleggen van 
proeven toch altijd meer zal moeten zijn het doel om 
te kunnen doen blijkgeven van vooruitgang in bekwaam
heid , dan wel het onttrekken aan dc massa van en
kelen , waardoor anderen nog meer terugzinken. 

Kan het dan kwaad om er nu reeds mede te begin
nen? Neen, al zal het succes mogelijk zeer gering zijn 
in den aanvang, het openstellen der gelegenheid zal 
de zelfoefening bevorderen en van het onderwijs beter 
doen prontecren. 

Nieuwsgierig zien wij dus tegemoet wat eene eerste 
proefneming moge uitwerken, zonder echter daaruit 
geheel te willen beslissen. 

Moge in afwachting daarvan nog velen hunne ge
dachten over al deze aangelegenheden ten beste geven, 
dan zal daarbij de algemeene belangstelling winnen 
cn dc uitkomst er te beter om zijn. 

's-Gravenkage, December 1888. 

V A R I A . 
Statistiek der schouwburgbranden in 188S. Blijkens 

tie aanteckeningen van de bekende brandweer-specia
liteit Gilardone hebben in de eerste elf maanden van 
1S88 15 zware schouwburgbranden plaatsgehad, als: 

1 Januari, het Alhambra-theatcr te Antwerpen; 
2 „ de koninklijke schouwburg te Bolton in 

Engeland. Deze brand was zeer opmerkelijk, daar in 
den schouwburg alle in den laatsten tijd aanbevolen 
zekerheids-maatregelen toegepast waren , wel een bewijs 
dat de beste voorzorgen falen, als de brandweer niet 
goed ingericht is. 

29 Januari, Theatre des Variétés te Madrid; 
12 Februari, de Schouwburg te Blyth (Pensylvanië); 
12 „ het Grangenberg-thcater te New-York, 
28 „ Square-theater te New-Vork ; 
29 Maart, Nationaal-theater tc Jassy; 
29 ,, Schouwburg te Steubenvillc, (Noord-

Anierika); 
3 1 Maart, Schouwburg te Oporto. Een der zwaarste 

tot heden plaatsgehad hebbende branden , waarbij 240 
menschen om het leven kwamen. 
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22 A p r i l , Theater R o y a l te Gran tham; 
4 J u l i , Theatre des BouiTes bordelais , Bo rdeaux ; 

10 September, Schouwburg te K i e w ; 
13 Olympia-theater te L o n d e n ; 
8 Oc tobe r , Theater R o y a l tc D u n d e e ; 

22 „ Theatre Casti te Char leroi . 
V a n deze branden hadden er dus 4 plaats in N o o r d -

A t n e r i k a , 4 in E n g e l a n d , 2 in Be lg ië en 2 op het 
Iberische schiereiland. 

Negen van deze branden ontstonden gedurende de 
voorstel l ing. 

V E R E E N I G I N G «ARCHITECTURA" T E ' S - G R A V E N H A G E , 
Vergadering van Woensdag den 30 Januari 1889. 

Na goedkeuring van de notulen der vorige bijeenkomst cn 
het afdoen van eenige huishoudelijke zaken, werd het woord 
gegeven aan den heer K. Stoffels, die, volgens vroeger gedane 
belofte, eene voortzetting gaf van zijne lezing van 31 October 
'88, betreffende het werk van J. 13. Kam, getiteld: De versie
ring van onze -woning. Was reeds de vorige maal in de be
handeling van dit voortreffelijk werk veel belangstelling betoond, 
thans was dit niet minder het geval. Het bevat dan ook zoo
vele goede wenken, op zulk een aangename wijze ten beste 
gegeven, dat men zich als van zelf aangetrokken gevoelt. 

Ditmaal werd eerst behandeld dat gedeelte, waarin gewezen 
wordt op de waarde, die de geschiedenis voor ons heeft, en 
op welke wijze wij daaruit nut kunnen trekken, om daarna 
over tc gaan tot de beschouwing van onze eigene, hedendaag. 
sche woning met al hare eigenaardigheden, met recht voort
vloeiende uit den tijd waarin wij leven, zoo geheel verschillende 
met die van vroegere dagen. Achtereenvolgens werden dc on
derscheidene eischen van wanden, vloer en plafond onzer 
vertrekken, bij versiering daarvan, nagegaan en er steeds op ge
wezen dat niet altijd versiering juist zooveel behoeft te kosten; 
dc hooldzaak is: goede smaak, en daarmede kan men vaak, 
ook met geringe middelen, goede effecten verkrijgen. 

Reeds vóór de opening der vergadering en in de pauze werd 
genoten van de kunstbeschouwing, bestaande in het werk van 
E . Baldus: Palais du Louvre et des Tuilcries, bereidwillig af
gestaan uit de bibliotheek van de Maatschappij tot bevordering 
der Nijverheid en berustende in het Museum te Haarlem. 

Ook was ter vergadering tentoongesteld een Chineesch doek. 
met Oost Indische inkt beteekend, een eigenaardig voorbeeld 
van de kunst in dit genre. Dit doek was afgestaan door den 
heer A. J. Sanders. 

Onder dankzegging aan den heer Stoffels voor zijne lezing 
en aan dc kunstgevers voor hunne bijdragen werd de vergade
ring gesloten. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'S GRAVENHAGE. Na eene langdurige ongesteldheid is de heer 

J. W. Witsen Elias, hoofdingenieur bij den aanleg van Staats
spoorwegen, Zaterdag 26 Januari overleden. 

— Burg. en Weth. hebben den Raad voorgesteld, aan het 
bestuur der Hollandsche Teekenmaatschappij. voor het houden 
der 14e tentoonstelling van teekeningen door gewone en eere
leden dier Maatschappij, van 1 Augustus tot en met 15 Sep
tember e. k., kosteloos de beschikking toe te staan over de 
eerste zaal in het gebouw der Academie van beeldende kunsten 
aan de 1'rinsessegracht. 

- - Aanstaanden Dinsdag, den jaardag van Mauve's overlijden, 
zal ter algcmeene begraafplaats des middags te 12 uren, de 
gedenksteen op diens graf worden onthuld. 

AMSTERDAM. Door den heer A. R. M . Kapteijn, ingenieur 
bij de Nlaatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen, is 
concessie aangevraagd voor den aanleg van een spoorweg Am
sterdam—Rotterdam. 

— De Commissie voor de koninklijke subsidicn aan jeugdige 
schilders maakt bekend, dat voor één jaar, namens Z. M.den 
Koning, subsidien zijn toegekend aan de heeren: Jan dc Jong 
te Kralingen, F, Deutmann te Zwolle, A . J. H . van Welie te 
Antwerpen, A . Briet te Parijs en L. Schaeken te Brussel. 

R( ITTERDAM. Dc Gemeenteraad heeft deze week verscheidene 
zittingen gehouden tot behandeling van het belangrijke vraag
stuk van afvoer der fecalien. Met groote meerderheid zijn de 
volgende zeven punten aangenomen, als: 

Punt a. »Uit te maken, dat, voor zoover ten aanzien van 
»eenig nieuw te bebouwen gedeelte der gemeente niet anders 
«mocht worden besloten, het bestaande stelsel van afvoer van 
«fecalien en menagewater zal worden bestendigd." 

Punt /'. »Te besluiten tot uitvoering van de uitbreiding en 
«verbetering van het westelijk stoomgemaal met de riolen in 
oden Westersingel en den Eendrachtsweg c. a., en de afvoer
b u i s naar de Maas, volgens de door den directeur der ge-

«mcer.tcwerken gemaakte plannen, en daarvoor toe te staan 
«eene som van ƒ 322.000." 

Punt 1. «Eene som van ƒ 10,000 toe te staan voor het in 
«verbinding brengen der wateren van den Muizenpolder, het 
»Park en Den Heuvel, met het westelijk stoomgemaal." 

Punt d. »Te besluiten tot spoedige uitbreiding en verbctc-
»ring van het oostelijk stoomgemaal en van zijne uitwatering, 
«behoudens goedkeuring ^an het plan en de begrooting. 

Punt e. «Te besluiten tot vergrooting van het stoomgemaal 
«van Oost-Blommersdijk en hetgeen daarmee samenhangt, tot 
«verbetering van den afvoer van rioolstoffen en polderwatcr 
«uit den polder, behoudens goedkeuring van het plan en de 
«begrooting." 

Punt ƒ . «Te besluiten tot het maken van een vcrzamelriool 
«tusschen het oostelijk stoomgemaal en de Boezemstraat, het 
«dempen der wetering over die lengte, het verleggen der straat 
«en den verkoop van bouwgrond langs den Boezemsingel, — 
«behoudens latere goedkeuring van het plan en de begrooting, 
«alsook van het tijdstip en de voorwaarde van verkoop." 

Punt g. «In beginsel te besluiten, dat de kosten voor al de 
«genoemde werken zullen worden bestreden uit buitengewone 
1 middelen." 

UTRECHT. De heer L. H. N . Dufour, adj. telegraaf-inspec-
teur bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, 
is door de gemeente uitgenoodigd haar voor te lichten inzake 
de clectrische verlichting der stad. 

ARNHEM. Door het hierterstede gevestigde Departement der 
Maatschappij van Nijverheid is aan eene commissie, bestaande 
uit de hh. L. C. baron Van der Feltz, Mr. H . A . Elias, D. 
Geijsbeek Molenaar, 11. P. de Waal en D. Baron van Asbeck, 
opgedragen de oprichting voor te bereiden van een museum 
van kunstnijverheid. Tot verschillende personen cn vereenigin
gen is door deze commissie de uitnoodiging gericht, met haar 
te willen samenwerken tot bereiking van het voorgestelde doel. 

TlEl . . Dc Gemeenteraad heeft de overeenkomst met den 
heer C. P. Metclerkamp, concessionaris voor den aanleg van 
eene waterleiding vastgesteld. Wanneer de voorwaarden, daarin 
gesteld, door den heer Metclerkamp worden aangenomen, zal 
de stad zich weldra in het bezit van eene door zeer velen ge-
wenschte inrichting mogen verheugen. 

KAMPEN. Onlangs was het 25 jaar geleden, dat de heer W. 
Koch alhier als gemeente-architect is werkzaam geweest. Ter 
gedachtenis aan die 25jarige ambtsvervulling werden hem, met 
van vriendschap cn waardeering getuigende toespraken, kost
bare en fraaie geschenken aangeboden vanwege ambtenaren 
aan de gemeentewerken en een aantal ingezetenen, die bij 
hunne geschenken een net album voegden met hunne namen. 

— Het oude slot Teilingen bij Sassenheim, dat uit het be-
I gin der X l l l e eeuw dagteekent, is cn uit een architectonisch 
j oogpunt cn wegens de daaraan verbonden geschiedkundige 
! herinneringen merkwaardig Het is vermoedelijk een der oudste 
j nog bestaande gebouwen, welke in gebakken steen zijn opge-
i trokken; de circelvormige plattegrond is die, welke in de X l e 

en Xl l e eeuwen voor de versterkte kasteelen algemeen werd 
aangenomen, zooals blijkt uit de drie in ons land alleen nog 

j behouden gebleven kasteden van Leiden, Batenburg en Kessel 
[ (in Limburg). Het slot van Teilingen werd gesticht door dc 

heeren van dien naam. Toen Willem van Teilingen aan den 
aanslag tegen Kloris V , Graaf van Holland, deelgenomen had, 
werd het kasteel in 1296 verbeurd verklaard, en sinds dien 
tijd behoorde het gedurende 500 jaren aan de domeinen der 
grafelijkheid van Holland. Het werd tot in het begin der X V l l e 
eeuw bewoond door den houtvester van Holland. Als zoodanig 
betrok Jacoba van Beijercn dit kasteel, alwaar in 1436 haar 
rampspoedig leven een einde nam. 

In 1S03 werd het slot door het domeinbestuur verkocht, met 
bepaling dat het als monument zou moeten behouden blijven, 
zoodat het den kooper niet vrijstond het verder af te breken. 
Later werd 't het eigendom van Jhr. van Teylingen. Bekend 
met den wensch der Regeering om eenige nóodige herstellin
gen aan te brengen, om het aloude slot voor ondergang te 
behoeden, heeft de tegenwoordige eigenaar, Jhr. M. W. van 
Teylingen van Kamerik te Utrecht, het kasteel Teilingen aan 
den Staat ten geschenke aangeboden. 

— De gasfabrieken te Tolen en te Steenbergen, bchoorende 
aan de firma Wolterbcek, Van Baggen & Co., te Amsterdam, 
zijn bij de eerste publieke veiling door den heer A. van der 
Burght, tc Tolen, ingezet voor /5000 en ƒ5800. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 
D e leden van A . et A . worden beleefdelijk verzocht 

hunne contributie niet aan de Adminis t ra t ie van De 
Opmerker te zenden; daarover zal door het Bestuur 
per quitantie worden beschikt. 

2 Februar i 1889. ü E O 1' M E R K E R . 4t 

Den heer J. G. L. te A. H e t arti
k e l is ontvangen; binnen een paar 
dagen zal u daaromtrent bericht wor
den gezonden. 

Den lieer N. te A. In de aan
staande week zal u proef geworden 
van het art ikel getiteld „ D u i t s c h e 
Bouwkuns t . " 

— Voor dc betrekking van polder-op
zichter te Dirksland hadden zich ruim 600 
sollicitanten aangemeld. Benoemd is de 
heer P. de Groot te Alblasserdam. 

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

PERSONALIA. 
— Bij koninklijk besluit is, met ingang 

van den istcn dezer: 
a. den hoofdingenieur der marine J. 

C. Jansen, thans belast met den algemcenen 
dienst, opgedragen de betrekking van 
chef der afdeeling Materieel bij het De
partement van Marine; 

b. de ingenieur der iste klasse P. I. 
Turk geplaatst bij 's Rijks werf te W i l - 1 

lemsoord, belast met diensten van alge
mcenen aard. 

— Mede, met ingang van den istcn 
dezer, zijn bevorderd bij 's Rijks werf te 
Willemsoord: tot eersten teekenaar de 
teekenaar der iste klasse J. Damman, 
tot teekenaar iste klasse die der 2de klasse 
C. H . Janszen en is benoemd tot teeke
naar der 3de klasse J. C. de Kok. 

— De minister van waterstaat heeft be
noemd tot buitengewoon opzichter a. bij 
de werken van de Maas, den civiel-inge-
nieur H . van der Minne te 's-Hertogen-
bosch; l>. bij het bouwen van — en het 
maken van een toeleidingskanaal voor de 
nieuw te stichten schutsluis te IJniuiden 
J. W . Weenink te Diemerbrug en c. bij 
het maken eener dubbele veerknechtswo-
ning te Kcizersvcer W. Grijm te 's-IIerto-
genbosch. 

— De adspirant-ingenieur der Marine J. 
't Hooft, dienende bij 's rijkswerf te Am
sterdam , wordt I Mei a. s. overgeplaatst 
naar die tc Willemsoord. 

— De heer J. W. Verloop, sedert 1 Fe
bruari 18SS belast met den dienst der afd. 
beweging. Bij de Ned. Centraalspoorweg-
maatschappij. wordt met 1 Februari a. s. 
definitief daarmede belast, onderden titel 
van ingenieur-werktuigkundige, chef van 
den loopenden dienst. 

— Door den Gouverneur-generaal van 
Ned.-Indid zijn de volgende beschikkingen 
genomen: I 

Ontslagen: eervol uit 's landsdienst, de 
opzichter 2c k l . bij den waterstaat I. J. P. 
C. Burchartz; eervol uit 's lands dienst, 
de chef der algemecne werkplaatsen van 
de Staatsspoorwegen op Java J. Ferwerda; 
op verzoek, eervol uit zijne betrekking, 
de tijdelijke werkmeester bij de Staats
spoorwegen op Java C. G. Seijbel; eervol 
uit zijne betrekking, wegens ziekte, de 
opz. 2de k l . bij de Staatsspoorwegen op 
Java H . A . Mcijboom. 

Benoemd: tot bouwkundig ambtenaar 
2de k l . bij den dienst der Staats-spoorwe-
gen ter Sumatra's Westkust, de ambte
naar op non act. A. Hessclink; tot chef 
van dc algcmeene werkplaatsen der exploi
tatie der Oosterlijnen van do Staats-spoor-
wegen op Java, de inspecteur 2de k l . M . 
van Winscn; voor het toezicht op de 
spoorwegdiensten en het stoomwezen: tot 
inspecteur 2e k l . de inspecteur 3e k l . J. 
J. R. Raat; tot inspecteur 3e k l . de werk
tuigkundig ingenieur N . de Vicq. 

— De adjunct ingenieur bij den water
staat P. A. Mclchior is van Helmond 
overgeplaatst naar Amsterdam, in verband 
met het aan hem opgedragen hoofdtoezicht 
op de werken voor het Merwedekanaal, 
gedeelte St. Anthoniedijk—Ilaarrijn. 

— Tot landbouwkundig opzichter te 
Kampen is benoemd K. I.eelfers Kzn., 
aldaar. 

B o u w k u n d i g e . 

A. C. BLEYS, Bouwmeester te Amsterdam, 
verzoekt beleefd den Bouwkundige, welken hij 
het eerste doel W A T E R B O U W K U N D E 
S T O R M B U Y S I N G tor loen verstrekte, 
dit terug te bezorgen. 

Utrechtsche Waterleiding-IVIaatschappij. 
A A N B E S T E D I N G 

van hot afbreken van eon bostaan-
den filterbak on hot makon van 
een gemetseldon fllterbak op hot 
torroin dor Maatschappij nabij 
het stat ion Soost. 

Inschrijvingen worden ingewacht vóór of 
op 9 F e b r u a r i 1889. 

Inlichtingen te verkrjjgen dageljjks tot S 
Februari van 10—12 uur aan het kantoor 
der Maatschappij te Ctreeht, Viebrug C 22 3 
en op het terrein te Sotit op Zaterdag 2 
F e b r u a r i 1889 des namiddags ten half twee 
ure of op andere dagen na aanvrage. 

Bestekken verkrijgbaar a 25 cents per stuk 
aan het kantoor der Maatschappij. 

De Directie der Utrechtsche 
Waterleiding-Maatschappij. 

T e K o o p : 

eene aanzienlijke partij, ruim 1000 bossen 
lijne W I L G E N T T E M E N , s I Centimeters 
in omtrek. Adres: LOPSF. HOCKE, felsen. 

B o u w t e r r e i n t e V E N L O Q . 
\nn den lioerniondsrhen weg zij nige 

goed golegon 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 hij den Mr. Timmerman H . 
V A N ( lASSKLT, te Venloo. 

Amerikaansche HydrauHsche Liften 
American Elevator Company, 

VOOf Hotel*, Ziekenhuizen. Kantoor- en 
l'ahrirkusrhoiiuen: 

m u n t e n u i t d o o r : 
Volkomen zekerheid, 

Eonvoud igho id van beweging , 
Weinig waterverbruik en onderhoudskosten. 

Ilrruischloozo gang, 
Onafgebroken goede werking. 

Yereimvhrn ./<•<•« Iioring in den grond, 
in werking te zien, 

I in het Nieuwe Ziekenhuis, aan den Coolsingel 
te Rotterdam, 

in het Diacoiiesseiihuis, Arnhem, 
in het Hotel du Passage, Amsterdam. 

(ieneraal Agenten: 
l-'KKIl. STIELTJES & €" . , 

Keizersgraoht 745, 
Jtiister'laui, 

Oproeping van Jongelingen, 
De aandacht wordt gevestigd op de 

voorwaarden tot opleiding van Jongelingen 
voor het Kader der Genietroepen in Ne-
derlandsch-lndie, omschreven i n de 
Xederhtndache. Stnat*ct>urant van 2C 
Januari 1889 , waarvan afdrukken kon-
teloos zijn te bekomen bij het Depar
tement van Koloniën. 

Maatschappij tot exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

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

IVF.HMKl WIMiSION'DS St.tatssp<K)rwi-iieii). 
Op Dinsdag den 19'" Februari 1889, des na

middags t.n 2 ure, aan liet Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bij de Moreelse Laan te Utrecht, 
van -. 

Bestek N". 129. 
Leve ren on inkopon van eiken

houten dwarsl iggors ten be
hoeve van het vern ieuwings
fonds der Staatsspoorwegen. 

Bestek N". 182. 
L e v e r i n g van oiken wissolhout en 

oikon brugliggors ton bohoeve 
van hot vernieuwingsfonds dor 
Staatsspoorwogon. 

De besteding geschiedt volgens art. IS 
resp. art. 12 van de- bestekken. 

De bestekken liggen van den a»"™ Januari 
1SS9 ter lezing aan het Centraalbureau bij 
de Moreelse Laan en aan de bureaux van 
de Heeren Sectie-Ingenieurs W. .1. ELERK 
DE KEUS te Meppel en H. E. BF.I 'NKE te 
lireda en zijn op//«//co aanvraag aan genoemd 
Centraalbureau ( \i<l. Weg "ii Werken) te 
bekomen, tegen betaling van ƒ 0.50 per stuk. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen-
tninlbureau (Aid. Weg ,.„ Werken). 

Utrecht, den 21)"" Januari 1SS9. 

Te koop aangeboden. 
2 Stoomheimaehinos 
2 Houts tookbankcn 
1 C i r k e l en l ü i t z a a g m a c h i n o 
1 Ra i lzaag 

50 Kipwagons inhoud 2 M . i Beide 
24 „ „ 2 M : l . • zijden 
36 „ „ 1' - M : ' . kippend 
Alles 90 c.M. spoorwndte. 
Aanvragen min L. KALIS Kz. , Sliedrerht 

en W. PK JONG . lireda, 

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

STOOMKETELS e\ \VEKkTLlGE.\. 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

18814 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 . 

ASPHALTE v a n 7 A L DE TRAVERS 
Z i n d e l i j k , V o c h t w e r e n d , O n d o o r d r i n g b a a r , G e r a a s v v e r e n d , 

in groote verscheidenheden, voor : B i j w e g e n , T r o t t o i r s , Lawn-Teniiis-
Couits, K e l d e r s , Winkel- en Magazijn vloeien, G a n g e n , Muur-, 
Hrnir- en D a k b e d e k k i n g e n , B e t o n f d n d e e r i n g e n em 

; Voor inlichting-., gelieve men zich te adresseeren aan T H E N E U C H A T E L AS
P H A L T E C O M P A N Y L d . , fjeltweg 8, Amsterdam en voor Arnhem ün (Mn lieer 
H . G. KNOOPS C.Ozn., Beekstraat F «2 te Arnhem. W A T <Arl 

De Directeur, W . P A T O N W A L o H . 
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H a n d e l i n T e g e l s v o o r V l o e r e n e n W a n d e n . 

H O U T E N P A U Q U E T V L O E R E N . 

Deze vloeren zyn 
s t i c h t i n g , te 'sl/ac/e, 

BECKER & BUDDINGH. 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K 

W A T 

'cuf 

- - - Caiii&tibfiücl. 

T . v k e n i n g e n ^X^^ Z i e k e n h u i s ' C ^ ' ^ de L o u i s a -

1 1 E \ B I H l I X C H & A I I X . I M H O F E , B o t t e r d a m . 

ARNHEM. 
VAX 

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 , 
INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEEKENAARS, enz. 

Geëmailleerd-ijzeren P E I L S C H A L E N 
W E E G W E R K T U I G E N . 

J A M I I A T l E I I 
A M S T E R D A M . 

KANTOOR: Marnixstraat 402 b h Leidscheplein. 
B o y l e ' s L u c h t p o m p - v e n t i l a t o r s . 

B o y l e ' s K a p p e n , 
voor slechttrekkende Schoorsteenen. 

BOYLE'S SCHOORSTEENKAPPEN, 
tegen va lwinden enz. enz. 

Vereischen geen toezicht, hebben geen be
weegbare deelen, voorkomen terugslag in den 
koker, werken met dc meeste gelijkmatig
heid in ieder jaargetijde, hebben eene veel 
grootere capaciteit dan ieder andere ventilator. 

Deze toestellen zijn op verschillende RIJKS-, 
GEMEENTE- en PARTICULIERE gebouwen h i e r 
te lande geplaatst. (2) 

Werktuigen voor verschillende industrieën. 

Z W E E D S C H G R A N I E T 
uit de groeven, Stoom slijperij en Pol i j s t 
i n r i c h t i n g van de Firma 

KESSEL & RÖHL, 
te Ber l i j n . 

Eenig Agent J . H . P . J A N S E , 
Prinsengracht 40S, 

Jtiisterilam. 

DE LINT & ft 
Ooatxeedijts 2 - C S , Hotterdam 

VLOER- en WANDTEGELS, 

TROTTOIR-, CE1EXT- EN IJZERSTEEMEGELS. 
Groote voor raden 

PHOTOLITIIOGRAPHIE. PH0T0Z1.\C0GR4PRIE 
en Stéréotype-Inrichting 

vanG. J. T H I E M E , te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zijne inrichting' voor Ph*t»lltti*gra,,hlr 
bjjzonder geschikt voor de reproductie van 
Plan», Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Phataiinr»-
K»phie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne stérèatrpe-lnrlchtlng voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvragegratis toegezonden. 

O . J . T H I E M E . 
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Bekroond : 
F r a n k f o r t a l l 1881. 

Amsterdam 1882. 

DusseidoTp 1880. Gouden Medaille 

Weenen 1880. 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 e n T e r r a z z o - v l o e r e n , G l a s m o z a ï e k , 

Kunstmarmer en Cementuitvoeringen. 
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 ( j c i i < i i < I W : M > . 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 
F E E D . E N O E R S , A m s t e r d a m , 

H e e r e n g r a c l t t , b i j d e O n d e S p i e g e l s t r a a t n . 3 3 5 . 

van Staal of Hout met Staalband doortrok
ken of met verstelbare lichtopeningen, zelf-
rollende, met drjjfwerk enz. enz. 

E. en P. ROTTSIEPER, tf«n«A»irf(Rynpruien). 

Gedrukt tuj G. W. vanlwWio) & C0., te Arnhem. 

VIER-EN-TWINTIGSTE J A A R G A N G N". 6. Z A T E R D A G 9 FEBRUARI 1SH9, 

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

Redacteur-uitgever F. \V. VAN CKXDT JC.z. 
Adres voor Redactie cn Administratie van het Weekblad en ad verten tien: 

Bureau van De Opmerker, Driekoningcnstraat 2<S. Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia JAN SPRINGER. 

II. G. JANSEN en A. REIJDING. 
Stukken, deze Redactie betreflende, te adresseeren aan den heer 

A. REIJDING, Stadhouderskade 4, te Amsterdam, 
en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den 

li,e-Secretaris, American Hotel, te Amsterdam. 

A.W.W., 
ABONNEMENT ƒ2.25 I , er 3 maanden of wel zesgulden per jaar, bit 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
/ 7.50 en Nederlandsch-Indie/9.—, beiden bij vooruitbetaling* 

AOVEKTENTIEN 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 
en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van De Opmerker te 
Arnhem en bij den Hoofd-correspondent JOH, G. STEMEER CZN., Boek
handelaar te Amsterdam. 

(A. et A.) JUBILEUM 
V A N D E N VOORZITTER. 

De Commissie voor het huldeblijk , den Voorzitter 
aangeboden, verzoekt den deelnemers, die nog niet in 
de gelegenheid waren hunne handteekening in het al
bum te plaatsen, op Zaterdag 16 Februari a. s. des 
avonds tusschen 8 en 10 uren op het sociëteitslokaal 
te komen , alwaar het album zal ter teekening liggen. 

Zij, die op genoemden datum verhinderd mochten 
zijn, worden verzocht den ondergeteekende schriftelijk 
te berichten op welken dag van de volgende week, 
hetzij tusschen 10 en I21/, uur of tusschen 5 en 5'/» 
uur n.m., zij in de gelegenheid zijn, terzelfder plaats, 
hunne handteekening in het album te plaatsen. 

Namens de Commissie, 
H. G. JANSEN. 

Overtoom 25. 

BEVORDERING DER BOUWKUNST. 
De negentiende eeuw, en vooral de laatste helft daar

van , heeft tal van vereenigingen zien verrijzen, die 
zich ten doel stellen samenkomsten te beleggen om op 
het gebied van schoone kunsten of technische weten
schappen voordrachten te houden ofwel uitvoeringen 
en kunstbeschouwingen te geven. Ook de beoefenaars 
der bouwkunst lieten zich niet onbetuigd en in ver
schillende steden werden vereenigingen opgericht om 
de bouwkunst te bevorderen. Met nut moet tot zekere 
hoogte, maar niet onvoorwaardelijk, worden toegestemd, 
want het valt niet te ontkennen, dat er soms vreemde 
onderwerpen behandeld worden, die met de bevorde
ring der bouwkunst niets te maken hebben. 

Zoo werden in de op 2 dezer gehouden maandelijksche 
vergadering van de Vereeniging tot Bevordering der 
Bouwkunst te Groningen eenige vragen aan de orde 
gesteld, die terecht de aandacht der vakgenootcn trek
ken , niet zoo zeer om de belangrijkheid van het onder
werp als wel om het vreemdsoortige van onderwerp en 
inkleeding. Te dier zake lezen wij in de Nieuwe Gro
ninger Courant van Maandag 4 Februari het volgende: 

„Na dc pauze werd het woord gegeven aan den heer 
K. Hoekzema , ter inleiding van de vraag: Is specula-
tiebouw al dan niet wenschelijk ? Spreker splitste die 

vraag in twee hoofdpunten: speculatie in algemeenen 
en in meer bijzonderen zin en stelde naar aanleiding 
daarvan een zevental vragen , waarover hij de mecning 
der Vergadering wenschte te vernemen, om daaraan 
een antwoord op de hoofdvraag tc ontleenen. Die 
zeven vragen zijn de volgende: 

1) Is het niet in meerdere of mindere mate onmo
gelijk om met voldoende zekerheid te bepalen of een 
gebouw, nog niet eens voltooid en in de wintermaan
den gebouwd, solied is? 

2) Hoe kan men nagaan, of er bij zoo'n gebouw, 
nog niet eens voltooid , wanneer het in gebruik wordt 
genomen en belast, al of niet verzakkingen zullen 
ontstaan ? 

3) Hoe, of er ook een gedeelte van het metselwerk 
is stukgevroren ? 

4) Hoe, of het metselwerk soms ook verkeerd 
(achterover) is gemetseld? 

5) Wie weet het geheim om goedkooper dan ande
ren en toch soliede te bouwen ? 

6) Is er iemand, die tegen solieden speculatiebouw, 
naar gewone wijze van bouwen , bezwaar heeft ? 

7) Is er ook iets, waarom men zich tegen specu
latiebouw verklaart, wanneer het naar de gewone wijze 
van bouwen gaat en voor eene vereeniging bij wijze 
van geldbelegging? 

„Nadat na eenige discussie een voorstel van den heer 
Wibbelink, om bovengenoemde vragen den leden ge
drukt te zenden en haar in de volgende vergadering 
te behandelen, verworpen was, werd een aanvang ge
maakt met de bespreking en na eene zeer langdurige 
en geanimeerde discussie, waarbij verschillende andere 
zaken werden gehaald, werd op de eerste vraag ge
antwoord , dat het onmogelijk is, met zekerheid te 
bepalen, of een gebouw, nog niet eens voltooid en in 
de wintermaanden gebouwd, soliede is." 

Wij nemen het bovenstaande uit de Nieuwe Gronin
ger Courant woordelijk over, om reden in diezelfde 
courant over dit onderwerp een polemiek wordt ge
noemd tusschen de heeren Wegerif en I loekzema, die 
beiden zich van aanmerkingen op dit verslag onthou
den. Wij mogen derhalve aannemen, dat het verhan
delde naar waarheid is teruggegeven. 

Se Redaclie van Architectura et Amicitia stelt zich alleen verantwoordelijk vuur den inliuud van stukken, gewaarmerkt met de initialen A. et A. 
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Dezelfde courant neemt in het nommcr van 6 dezer 
het onderstaande ingezonden stuk op: 

Den heer redacteur der Nieuwe Gron. Courant. 
Geachte lieer! 

Hoewel een vijand zijnde van het behandelen eener 
personeele quaestie in uw geacht blad, moet ik 11 
echter om eenige ruimte verzoeken naar aanleiding 
van het in uw blad van Maandag opgenomen verslag 
der vergadering van de Vereeniging tot Bevordering 
van Bouwkunst. U zult mij dus verplichten met plaat
sing van onderstaande regelen. 

EEN VASTENAVONDGRAP, 

In het verslag van bovengenoemde vergadering komen 
7 vragen voor, ingeleid door K. Hoekzema (architect), 
welke zoo kluchtig, zoo naïef zijn , zoo pertinent op 
ondergetekende wijzen, dat ik dan ook de vrijheid 
neem hierop te antu oorden en wel, dat deze vragen 
klaarblijkelijk slechts gesteld zijn om te trachten de 
door mij gebouwde, werkelijk so li ede, niet 
s tukgevroren huizen in discrediet te brengen, en 
om, zoo zulks mogelijk ware, mij mijn crediet te 
ontnemen. 

Waren deze vragen niet, ik herhaal het, zoo ver
regaande grappig en naïef (zij hebben mij een lachbui 
bezorgd, waaraan eerst geen einde wilde komen), dan 
zoude ik bijna durven beweren, dat zij verregaande 
laag, vui . . ., doch neen, dit geloof ik nooit van 
K. Hoekzema. Het was bepaald niet uw bedoeling 
een aantal vragen in tc leiden met het doel alleen een 
eerlijken concurrent op zoo'n wijze te bcnadeelcn; neen, 
beste, royale kerel, daartoe ben jij niet in staat! 

JOH. C. WEGERIF. 

1 )en volgenden dag werd hierop als volgt geantwoord: 
DEN HEER JOH. C. WEGERIF. 

Ter uwer geruststelling diene dat de vraag, 1.1. 
Zaterdag door mij ingeleid: „Is s pec u 1 a t i e bo u w 
al 0 f n i e t wen sc he 1 ijk" in overleg met het bestuur 
reeds door mij was aangenomen om in te leiden, voor 
dat u voor eigen rekening als bouwondernemer 
waart opgetreden. 

Het blijkt dus dat u er iets in zoekt wat er niet in 
is ; een s o 1 i e d e b o u w o n d e r n e m e r zal dat 
er ook niet in vinden. 

Zooals uit het verslag , 1.1. Maandag in de courant 
vermeld, blijkt, is de bespreking der vraag nog niet 
ten einde; wil echter hiermede rekening houden, dat, 
wanneer cr eene conclusie op de door mij ingeleide 
vraag wordt aangenomen , zij niet van mij persoonlijk 
is, maar van de meerderheid der tegenwoordig zijnde 
leden der bouwkundige vereeniging. 

U, mijnheer de redacteur, mijn oprechten dank voor 
de plaatsing dezer regelen betuigende, heb ik de eer 
te zijn. 

uw. dv. dr.: 
K. HOEKZEMA. 

Wat dunkt den lezer van zulk een dierbare bijeen
komst ? Zouden de belangen der bouwkunst werkelijk 
bevorderd worden door het stellen van dwaze vragen 
als de bovenstaande ? 

P R I J S V R A G E N . 

GESMEED*IJZEREN STANDAARD EN GEGOTEN-KOPEREN 
KANDELAAR. 

In verband met de tentoonstelling van metaalwerken 
voor decoratieve doeleinden, schreef de Maatschappij 
tot bevordering der Bouwkunst het voorgaande jaar 
twee prijsvragen uit, waarvan de programma's werden 
Opgenomen in ons nommer van 11 Augustus jl. bladz. 
259. De Jury, bestaande uit de heeren Dr. P. J. H. 

Cuijpers, J. R. de Kruijff, Th. Sanders, J. Kluis, 
Th. G. Schill, W. C. Metzelaar, H . Cramer, H . W. 
Veth en F. J. Nieuwenhuia heeft de volgende bekro
ningen toegekend: 

Voor den gesmeed-ijzeren standaard voor een sierplant: 
zilveren medaille aan J. T. van Vuuren, kunst- en 

grofsmid, te Amsterdam ; 
bronzen medaille aan G. J. Vincent & C°., fabri

kanten van kunstsmeedwerk te Schiedam; 
getuigschrift aan C. I'. Gilde, fabrikant van kunst

smeedwerk te Middelburg en H. F. Winthouwer, idem 
te Amsterdam. 

Voor den gegoten-koperen drie-armigcu kandelaar: 
bronzen medaille aan B. van Wijk, metaalgieter te 

's-Gravenhage. 

ONTWERP VAN EEN GEDENKTEEKEN VOOR KEIZER 
WILHELM I . 

Eindelijk is het programma van de prijsvraag voor 
een gedenkteeken voor Keizer Wilhelm I, dat door de 
Duitsche kunstenaars met ongeduld verwacht werd, 
verschenen. Den 30,,c" Januari j.1. is het door den 
Staats-secretaris Von Boettichcr, namens den Rijks
kanselier, uitgevaardigd. 

Door dc Deutsche Bauzeitung wordt aan de samen
stelling van dit programma groote lof toegezwaaid. 
Wij ontleenen daaraan het volgende: 

De prijsvraag betreft zoowel de plaats al den vorm 
van het gedenkteeken; de medewerkers zullen dus niet 
alleen hunne krachten moeten wijden aan het ontwerp 
zelf, maar ook de plaats daarvan moeten aanwijzen, 
waar het opgericht zal worden. De Jury zal met 
beide rekening houden en de mogelijkheid is dus niet 
uitgesloten dat de prijsvraag niet dadelijk tot eene be
vredigende oplossing leidt. 

De antwoorden op de prijsvraag kunnen uit teeke
ningen of modellen, ofwel uit beide tegelijk bestaan. 
Voor architectonische ontwerpen zijn teekeningen en 
voor ontwerpen van beeldhouwers modellen voorgeschre
ven. De ontwerpen moeten uiterlijk den 4en Septem
ber a. s. ingezonden worden en alle Duitsche onderdanen, 
in binnen- of buitenland verblijf houdende, kunnen er
aan medewerken. 

De Jury bestaat uit 7 leden van den Bondsraad en 
7 deskundigen. Er worden 2 prijzen, elk van 10,000 
mark en 4 van 3000 mark uitgeloofd. Er wordt dus 
voorloopig van het toegestane crediet van 100,000 
mark slechts eene som van 32,000 mark gebruikt. 
Stelt men daarbij de onkosten op 8000 mark, dan 
blijft voor eene eventueele tweede prijsvraag altijd nog 
eene som van 60,000 mark beschikbaar. 

(A. et A.) UITBREIDING DER RESIDENTIE. 
De Vereeniging A r c h i t e c t u r a te 's-Graven

hage heeft zich in zake het Ooievaar-Laakkanaal tot 
den Gemeenteraad gewend met een adres, waarbij het 
verzoek wordt gedaan eene prijsvraag te willen uit
schrijven voor het aanleggen der nieuwe wijk aan de 
tc verbeteren vaart. Dit adres is van den volgenden 
inhoud: 

Aan den Gemeenteraad van 's-Gravcnhage. 
Eilelachthare I'leeren I 

Het Bestuur der vereeniging „ A r c h i t e c t u r a " 
alhier, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 11 No
vember 1887 n". 25 , geeft bij deze met verschuldig-
den eerbied te kennen dat de Vereeniging, volgens 
besluit van de gewone vergadering d.d. 16 Januari 
1889 , het navolgende onder dc aandacht van Uedel-
achtb. wenscht te brengen , naar aanleiding van het 
raadsbesluit d.d. 15 Januari 1889, waarbij is vastge-
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steld het graven van een kanaal strekkende tot vaart-
verbetering. 

Overwegende dat het bedoelde kanaal is geprojec
teerd door terreinen binnen deze gemeente, welke thans 
nog niet zijn bebouwd, maar waarop spoedig het oog 
van bouwspeculanten zal worden gevestigd om , met 
de , aan dezen tijd eigene , voortvarendheid die gron
den weder zoodanig vol tc bouwen , dat de eischen 
van een nieuw te vormen wijk wellicht worden over 
't hoofd gezien ; 

dat in andere groote steden het belang van zulke 
gewichtige uitbreidingen dermate werd ingezien, dat 
men het advies van specialiteiten daartoe inwon, of be
ter nog , overging tot het uitschrijven eener prijsvraag, 
als in Berlijn , Weenen , Keulen , Utrecht en andere ; 

dat het hier ook wenschelijk, ja noodzakelijk is te 
achten, dat de nieuw te vormen wijk worde aange
legd volgens een vooraf daartoe vast te stellen plan ; 

geeft dc Vereeniging Architectura uwen Raad met 
alle bescheidenheid in overweging, naar het voorbeeld 
van bovengemelde steden, om die tijdige maatregelen 
te nemen, welke tot eene alleszins bevredigende op
lossing van deze belangrijke aangelegenheid kunnen 
leiden, waarbij zij meent in de eerste plaats tc kunnen 
aanbevelen het uitschrijven van een prijsvraag tot ver
krijgen van eene goede verdeeling van het terrein in 
straten , pleinen, enz. 

't Welk doende, 
's-Gravenhage, 28 Januari 1889. 

Het Bestuur der Vereeniging 
Architectura te 's-Gravenhage. 

Namens het Bestuur voornoemd , 
(get.) H. W. A. CROISET VAN UCHELEN, PlCS. 
(get.) E . i'. E H N L E , ie Sect: 

DUITSCHE BOUWKUNST. 
[Ingezonden.) 

De negentiende eeuw biedt het eigenaardig verschijn
sel aan, dat de Nederlandsche dichters bij voorkeur 
Fransche en Engelsche voorbeelden hebben pogen te 
volgen , dat de schaarsche beeldhouwers en onderschei
dene der talrijke schilders hunne idealen eveneens over 
de zuidergrens zochten , doch dat onze toonkunstenaars 
en bouwmeesters steeds den blik op het groote Duitsche 
vaderland gevestigd hielden. Waren voorheen Victor 
Hugo, DeLamartine, Walter Scott of Byron de helden 
van hen, die de lier tokkelden, thans zijn het Zola, 
Richepin, Keats of Shelley; onze beeldhouwers achten 
thans zoomin als vroeger hunne kunstopvoeding vol
tooid , als zij niet in een Parijsch atelier gewerkt heb
ben; voor onze schilders hebben Corot, Millet, Diaz 
en hunne genooten de Fransche romantieken als voor
beelden vervangen; Wagner wenkt verleidelijk tegen 
onze toonzetters, die voorheen de Duitsche klassieken 
als hunne eenige goden aanbaden; onze bouwmeesters 
zien niet meer eerbiedig tegen Schinkel en Gartner 
op, doch staren zich blind op de platen, waarmede 
de reizigers der Duitsche boekverkoopers niet moede 
worden het land tusschen den Dollart en de Schelde 
te overstroomen. 

Wij Nederlanders hebben als waterbouwkundigen een 
goeden naam, doch de man moet nog komen, die 
tegen deze overstrooming een dijk opwerpt en het 
overtollig nat weet uit te pompen. Wel heeft een 
enkel bouwmeester om zijn kunstkasteel een dijkje 
geworpen, om zijn terrein van de Germaan sche wate
ren vrij te houden, doch de golven beuken cr steeds 
tegenaan en hier cn daar ontstaan reeds bedenkelijke 
kwellen. 

Gaan wij na, wat wel de oorzaak mag zijn van deze 
germanisatie onzer bouwkunst. Vragen wij ons dan 

in de eerste plaats af, wat wel het leidende beginsel 
in de bouwkunst onzer naburen geweest is. Een lei
dend beginsel is in die architectuur echter, helaas, 
niet te ontdekken; zelfs kan men er met den besten 
wil niets nationaals, niets echt Gcrmaansch in zien. 
Schinkel zocht zijne motieven bij de Grieken en trachtte 
een zuidelijke plant op den noordelijken bodem te 
doen tieren. Wie te Berlijn geweest is, heeft zich 
kunnen overtuigen, hoeveel kwaad Boreas aan het 
fijne gewas berokkende, en alle gelegenheid gehad om 
vergelijkingen te maken tusschen de stad van Pericles 
en het „Spree-Athen" met zijn „Weiszbier" en „Spiesz-
bürgerlichkeit". 

Gartner koos München tot het veld van zijn werk
zaamheid; Romaansch wilde hij zijn tot eiken prijs; 
rondboogfriezen en teerlingkapitelen, hij bracht ze aan 
waar hij kon. Vindt iemand de Ludwigskirche, de 
Bibliotheek, de Universiteit, dc Feldherrnhalle soms 
mooi ? Thans niet, doch vroeger wel, en even als b. v. 
de Beurs te Amsterdam een uitvloeisel was van bewon
dering voor Schinkel, zoo is de eigenaardige Neder
landsche waterstaatsstijl, die aan zoo menig stations
gebouw triomfen vierde, een uitvloeisel van bewonde
ring voor Gartner. 

Öp Grieksch en Romaansch, soms tot de wonder
lijkste combinaties versmolten, heeft de Duitsche bouw
kunst jarenlang geteerd; de Nederlandsche architecten 
smulden aan de kruimkens , die van haar tafel vielen. 
Ten laatste begon men echter naar afwisseling te ver
langen, en die werd geboden. Men kwam bij onze 
oostelijke naburen tot de ontdekking , dat het schoone 
Italië vol was van de heerlijkste bouwgewrochten. 
Een heir van teekenaars trok erheen ; ieder bouwwerk 
werd opgemeten, in tekening gebracht, gereprodu
ceerd , en weldra zag men naast dc Grieksche tempels 
van Schinkel, naast dc pseudo-Romaansche scheppin
gen van Gartner, de gebouwen van Italië verrijzen. 
De zware bossages van het Palazzo P i t t i , de kroonlijst 
van het Palazzo Strozzi, de vensteromlijstingen van het 
Palazzo Pandolfini, alles in portlandcement-specie uit
gevoerd, maakten onder den noordelijken hemel een 
vreemd effect; van dc met «grafitto versierde gevels 
werd het ornement al spoedig door regen en vorst 
weggevaagd. 

Opmerkelijk is het, dat de Italiaansche kost slechts 
weinig in den smaak onzer bouwkundigen gevallen is. 
Slechts een enkel volgeling der Delftsche school heeft 
er den mond aan gezet; de meeste architecten hielden 
zich aan het gerecht van vroeger, een enkele proefde 
zelfs van het Neo-Grec, dat in den laatsten tijd van 
het tweede Keizerrijk te Parijs in de mode was. 

Daar kwam de oorlog van 1870; de Erbfeind werd 
geslagen, het Duitsche Rijk gesticht en nu moest er 
ook een Duitsche kunst zijn. Hadden de teekenaars 
zich vroeger naar Italië begeven, nu bespeurden zij 
plotseling dat er in der tijd een stijl had bestaan, de 
Duitsche Renaissance geheeten, en zij begonnen ieder 
gebouw, waaraan ook maar een spoor van dien stijl 
te vinden was, met evenveel ijver op te meten als 
vroeger de Italiaansche monumenten. Het duurde niet 
lang, of gebouwen met hooge daken, erkers, torens, 
windvanen, topgevels, dakvensters enz. kwamen naast 
de Grieksche, Romaanschc en Italiaansche tc staan, 
ja sommige nieuwe stadsgedeelten werden bijna geheel 
met dergelijke bouwwerken bedacht. Zelfs gebouwen 
van vroeger werden, door ze te vullen met „oud-Duitsch" 
ameublement, zoo goed het ging naar den nieuwen smaak 
ingericht. 

Waren onze bouwmeesters tegenover den Dui t sch-
Italiaanschcn stijl zeer terughoudend geweest, de Duit
sche Renaissance werd met open armen ontvangen. 
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Onbekend als de meesten hunner waren met de zeer 
eigenaardige eri uit een artistiek oogpunt veel hooger 
staande voortbrengselen der Renaissance op Nederland-
schen bodem, zagen zij de voortbrengselen van de 
Duitsche ateliers in allen ernst voor „oud-I Iollandsch" 
aan, en meenden zij zich zeer verdienstelijk te maken , 
door, waar zij maar konden, erkers aan tc brengen, 
hoewel geen enkel Nederlandsen gebouw der zestiende 
of zeventiende eeuw ooit een dergelijk bouwdeel bezeten 
heeft. De „oud-Duitsche stijl" werd bij onze naburen 
een ware manie; spotbladen gaven zelfs te zien , hoede 
vogels niet meer vliegen durfden, uit vrees van aan 
het bosch van windvanen, dat zich boven iedere stad 
bevond, gespietst te worden. Op het laatst begon echter 
de stijl te vervelen; een nieuwe ontdekking werd ge
daan ; men bespeurde dat er i,i de achttiende eeuw 
door Fransche kunstenaars tal van vorstelijke verblijven 
in Barok- en Rococo-stijl waren opgetrokken. Deze 
gebouwen op te nieten was voor de teekenaars haast 
niet te doen; de rijke ornementen spotten met de kunst
vaardigste teekenstift. Doch geen nood; de lichtdruk-
was inmiddels uitgevonden, en weldra was er schier 
geen monument meer dat niet „aufgenommen" was. 
En zoo trok de „Spat-Renaissance" Duitschland 
binnen; men kan aan de Kaiser-Wilhelmstrasse te 
Herlijn reeds gebouwen in dien trant zien staan, en 
het is te voorzien dat die stijl weldra het geheele 
Duitsche vaderland zal beheer schen. Hoe lang? 

' )nze bouwmeesters zijn tot den nieuwen stijl nog 
niet genaderd; de tentoonstellingen van antwoorden op 
prijsvragen, die als het ware de barometers der bouw
kunst zijn, wijzen nog steeds op „Duitsche Renaissance" 
cn het is te voorzien, dat zij daarop nog wel eenigen 
tijd staan zullen blijven. 

In liet bovenstaande meenen wij aangetoond te heb
ben , dat van een leidend beginsel bij de bouwkunst 
onzer oostelijke naburen volstrekt geen sprake is geweest, j 

Waarom volgen dan dc Hollanders bij voorkeur de 
Duitschers na? Omdat de Germanen specialiteiten zijn 
in het uitgeven van talrijke en goedkoope boekwerken. 
Hier zit het geheim; menigeen vult zijn kast liever 
met eene geheele collectie middelmatige boeken, over 
onze oostelijke grenzen gekomen, dan dat hij zich 
slechts een paar der duurdere Fransche of Engelsche 
boekwerken zou aanschaffen. En de boekenkast is toch 
de bron, waaruit de inspiratie geput wordt. De vele 
Duitsche werken, in ieders bezit, geven de verklaring 
van de voorkeur, die men tijdelijk door onze bouw
meesters aan een en hetzelfde bouwwerk ziet geven; 
zoo was en is nog de top van het Wohnhaus Faber 
in de Friedrichstrasse te Herlijn een motief, dat bij 
elke prijsvraag van belang te pas of te onpas aange
bracht werd. 

Gelukkig loopen niet al onze architecten aan den 
leiband der Duitschers; daar is er een, die hoe on
gunstig er ook over hem geoordeeld werd, met ijze
ren consequentie de theorieën van een Franschman, 
van Viollet-le-Duc, heeft pogen tc verwezenlijken. Zijn 
werk is niet zonder gebreken, doch is in ieder geval 
de vrucht van ernstig nadenken, cn toont, dat de 
bouwmeester niet op afgetreden [iaden wenscht te 
wandelen, doch, uit het oude puttende, het nieuwe 
zoekt. Iets dergelijks is in Duitschland nog niet be
proefd ; wel heeft men telkens aan een of anderen bouw
stijl nieuw leven pogen in te blazen, maar naar het 
scheppen van wat nieuws heeft men niet gestreefd. 
Het is daarom gemakkelijk voor de Duitschers om, 
zooals wij in het door Dc Opmerker gereproduceerde 
artikel van de Deutsche Bauseilung lazen, bij het aan
schouwen dezer pogingen in een „unauslöschliches G e 
lachter" uit te barsten. Wij behooren geenszins tot 

de onvoorwaardelijke bewonderaars van den heer Cuy
pers , maar achten hem toch wel in staat, om, vooral 
waar het een kerk betreft, als de „Dombau" tc Ber
lijn , een ontwerp te leveren, dat de vergelijking met 
wat thans in Duitschland op het gebied van den kerk
bouw voortgebracht wordt, glansrijk kan doorstaan. 
Onmogelijk zouden wij het zelfs niet achten, dat een 
dergelijk ontwerp dat der meeste Duitsche mededingers 
nog overtrof. 

Het komt ons voor, dat de zeer eenzijdige opvat
ting, die het uitsluitend raadplegen van Duitsche boek
werken bij onze bouwmeesters teweegbrengt, op den 
duur voor de kunst van ons vaderland zeer verderf-
lijk wordt. Mogen wij den architecten eens in her
innering brengen, dat onze eigen Renaissance, vooral 
die der zestiende eeuw, een schat van de fraaiste mo
tieven oplevert? Dank zij den Duitschen onder
nemingsgeest (welk een schande voor Nederland!) is 
een goedkoope uitgave van het schoonste wat zij aan
biedt , te verkrijgen (*). 

NB. Indachtig aan de gulden woorden hoor en we
derhoor heeft de Redactie gemeend het bovenstaande 
artikel te moeten opnemen. De Redactie. 

WATERLEIDINGEN. 
In verschillende steden van ons vaderland zijn wa

terleidingen aangelegd cn op vele plaatsen wordt het 
maken daarvan voorbereid. Veelal doet zich daarbij 

j de vraag op of een aanleg van gemeentewege de voor
keur verdient boven het verleenen eener concessie en 

J als gelet wordt op dc omstandigheid , dat de gemeente 
voor verschillende doeleinden over meer water moet 
beschikken dan elk ander afnemer, kan de keuze niet 
moeilijk vallen, vooral als ook de financiëele zijde 
goede uitkomsten waarborgt. Dat dit het geval is, 
leert ons de circulaire , dezer dagen verspreid voor het 
aangaan eener leening van / 500,000 voor de Utrccht-
sche waterleiding, waaruit wij onderstaande mededee
ling putten. 

In de vergadering van 30 November 1888 werd door 
den Raad van beheer besloten tot het aangaan eener 
4 pets. leening groot / 500,000, door uitloting vóór 
'933 (datum waarop de concessie, door de gemeente 
Utrecht gegeven , vervalt). De Maatschappij is gerech
tigd na 1898 de aflossing te vergrooten ofwel tot ge
heele amortisatie over tc gaan. De opbrengst van het 
thans uitgegeven bedrag dezer leening moet strekken tot 
afbetaling der kosten van den aanleg der leidingen 
naar Hilversum en Baarn, en die der uitbreidingen 
te Utrecht, en eindelijk tot betaling van den aanleg 
eener waterleiding te Tiel. De concessie dezer water
leiding is bij besluit van den Gemeenteraad van Tiel 
dd. 24 Januari jl. verleend, en, behoudens goedkeuring 
van het gemeentebestuur, door den concessionaris aan 
de Maatschappij overgedragen. 

De kosten der waterwerken te Soest en de aanleg 
te Utrecht en De Bilt werden geheel gedekt door het 
maatschappelijk kapitaal. 

Sedert de oprichting der Maatschappij in 1881 zijn 
de volgende resultaten verkregen: 

Saldo exploitatie. Netto winst. 
1884. . . / 13,616 ƒ 11,337 
1885. . . „ 39,164 „ 36,046 
1886 48,081 „ 42,031 
1887. . . „ 73,921 „ 62,306 

waaronder in de jaren 1885 en 1886 Baarn en in 
1887 Baarn en Hilversum begrepen zijn, zoodat reeds 

(*) Die Renaissance in Belgien unit Holland von F. Ewerbeck, 
Aachen. 
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nu de inkomsten de jaarlijkschc annuïteit dezer lee
ning ad / 24,545 bijna driemaal overtreffen. 

De leidingen van Utrecht, Baarn en Hilversum en 
omstreken, Utrecht (De Bilt enz.) werden uiteenzelfde 
prise d'eau te Soest gevoed. 

De gemeente Utrecht heeft het recht tot naasting 
op 31 December 1932. Artikel 4 der concessie zegt 
daaromtrent: 

Na verloop van den duur der concessie is de ge
meente bevoegd om alle terreinen, gebouwen, inrich
tingen, machinerieën, pompen, filters, buizen, dienst
huizen en in het algemeen al wat tot de waterleiding 
behoort, tot zich te nemen tegen eene vergoeding — 
wanneer daaromtrent niet mocht worden overeengeko
men — bij taxatie te bepalen door drie deskundigen , 
van wie één door Burgemeester en Wethouders, één 
door den concessionaris en één door den kantonrechter 
te Utrecht zal worden benoemd. Bij deze taxatie wordt 
als grondslag aangenomen de waarde, welke de water
leiding wordt geacht te hebben als industrieele onder
neming. 

V A R I A . 
Voor een toestel, waardoor op schepen het ondiepe 

vaarwater automatisch wordt aangeduid , is door twee 
Mexicanen patent genomen. Het bestaat uit een me
talen cilinder, waarin eene half met kwik gevulde gla
zen buis besloten is. In het binnenste van de beide 
uiteinden der glazen buis komen geleiddraden uit, welke 
door een kabel in verbinding staan met eene batterij 
en eene electrische schel op het schip. Zoo lang nu 
de metalen cilinder onder het schip verticaal hangt, 
vult het kwik slechts de onderste helft van de glazen 
buis, cn is dit dus alleen met den ondersten geleid-
draad in verbinding. Zoodra echter de metalen buis 
op eene ondiepte stoot, neemt zij een schuinen stand 
aan , waardoor het kwik ook den bovensten geleiddraad 
raakt. De stroom wordt dan gesloten en brengt de 
electrische schel in werking. 

MAATSCHAPPIJ TOT B E V O R D E R I N G D E R HOUWKUNST. 
AIDEELINO LEIDEN EN OMSTREKEN. 

Vergadering van 31 Januari 1S89. 
De eerste vergadering in het nieuwe jaar, door den Voorzitter, 

den heer W. Kok, met een gelukwensen, geopend, werd voor
afgegaan door de bezichtiging van de ingekomen antwoorden 
op de prijsvraag der Afdeeling cn door eene tentoonstelling van 
het plaatwerk Études de Varchitecture moderne en Allemaeyte, 
dat welwillend door den heer 1'. de Wilde beschikbaar gesteld 
was. Nadat de notulen der Decembervergadering waren ge
lezen en goedgekeurd, deelde de Voorzitter mede dat de heer 
G. van Dricl het secretariaat had aanvaard en dc heer D. E. C. 
Knuttel de benoeming tot Vice-voorzitter had aangenomen. 
Beide heeren werden door den Voorzitter, met eenige harte
lijke woorden aan de bestuurstafel welkom geheetcn. 

De heer Knuttel dankte de vergadering voor het in hem ge
stelde vertrouwen, en hoopte, ook namens den heer Van Driel, 
dat zij hunne voorgangers zouden kunnen evenaren en dat de
zelfde tevredenheid over de toewijding dier afgetredenen, ook 
hun, bij uittreding uit het Bestuur, mocht ten deel vallen. 

Alsnu werd het rapport der Jury van de op de prijsvraag 
ingekomen antwoorden voorgelezen. De goede eigenschappen 
en de gebreken werden uitvoerig behandeld en ten slotte ge
resumeerd, dat de drie ingekomen antwoorden zooveel verdienste 
bezaten, dat aan de heeren W. Fontein, G. van Ocrle en L. 
Couvée elk een getuigschrift kan uitgereikt worden, terwijl de 
geldelijke belooning aan beide eerstgenoemde heeren bepaald 
werd op /15 en aan laatstgenoemde op ƒ5. 

Dit belangrijke jury-rapport van de heeren W. C. Muideren 
C. R. van Ruyven kon de algemeene goedkeuring wegdragen, 
waarna de uitreiking der bekroningen met een toepasselijk 
woord van den Voorzitter plaatsvond. 

Vervolgens deed de heer 1'. G. Lancel mededeelingen over 
eenige bouwmaterialen, welke den leden tevens getoond werden. 
Achtereenvolgens werden besproken: Carbolincum, Inlandsen 
Tcctorium en rrotector Petri. Van beide eerstgenoemde ar
tikelen werd het voor en tegen besproken en aangetoond dat 
bij ondervinding gebleken was, dat over carbolineum nimmer 

kan geverfd worden. Een proef dienaangaande, voor een jaar 
genomen, heeft bewezen dat dc verf, na eenigen tijd, loslaat. 
Het inlandsch tcctorium is van beter kwaliteit dan het En-
gelscb fabrikaat. 

Omtrent het prelector pclri kon de heer Lancel, alleen op 
gezag van den heer Keunc tc Arnhem, vermelden dat het 
dienstig is om buitenmuren tegen inwatering te beveiligen. 
Door een paar monsters steen werd het bewijs geleverd dat 
het water, gesprenkeld op een steen bestreken met «protector 
petri ' , eraf loopt, terwijl dit op een niet bestreken steen erin 
trekt. Aangezien dit behoedmiddel alleen van Mei tot Novem
ber geleverd wordt, kan vooralsnog geen afdoend oordeel wor
den uitgesproken. 

Nadat vervolgens de heer de Vries eenige monsters van te
gels van inlandsch fabrikaat, voor bekleeding van muren liet 
zien en de voordeden daarvan opgaf en omtrent verschillende 
waterkranen met zelfwerkende sluiting een en ander medege
deeld was, werd aan de orde gesteld de in dc bus gevonden 
vraag, omtrent de kostenberekening voor het aanleggen van 
bliksemafleiders Nadat het onbestemde dier vraag aangetoond 
was, verzocht dc Voorzitter den steller, zoo die aanwezig mocht 
zijn, de vraag nader toe te lichten. Was de vrager tevreden 
met cijfers, dan zou daaraan wel voldaan kunnen worden. 

Daar niemand zich tot verdere toelichting der vraag aan
meldde, ging, op verzoek der vergadering, de beer Knuttel over 
tot het geven van eenige cijfers wat betreft de kosten van 
bandkoper, kabel, spitsen, aardplaten enz., waarbij menige 
nuttige wenk niet achterwege bleef. 

In de brievenbus werd de vraag gevonden: iWat is de oorzaak, 
dat van dubbele kastdeuren de linkschc deur van onderen en 
de rechtsche deur van boven naar buiten trekt? Hoe is dat 
te verhelpen?" 

De heeren Groen en De Koning namen op zich, in de vol
gende vergadering dienaangaande rapport uit te brengen. 

Nadat die leden met het programma van de prijsvraag der 
afdeeling Amsterdam in kennis waren gesteld en enkele huis
houdelijke zaken afgedaan waren, deelde dc heer Groen mede 
in eene volgende vergadering een voordracht te zullen houden, 
waarop de Voorzitter, onder dankzegging voor de trouwe op
komst, de bijeenkomst sloot. 

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

Vergadering van Zaterdag 2 Februari 1SS9. 
Na goedkeuring der notulen werd door den Voorzitter mede

gedeeld, dat de heer Jager dezen avond verhinderd was de 
beloofde proeven over menie-vervalsching te nemen, maar de 
toezegging had gedaan in Maart eene voordracht over dit 
onderwerp in ruimeren zin te houden. Het progamma eener 
door A r c h i t e c t u r a te's-Gravenhage uitgeschreven prijsvraag 
voor een waterleidingtoren voor een gemeente van circa 16000 
zielen werd ter tafel gebracht en de uitnoodiging tot deelne
ming aan die prijsvraag voor kennisgeving aangenomen. 

Nadat de heer Joh. Holsbergen met algemeene stemmen als 
lid aangenomen was, stelde het Bestuur voor eene nieuwe 
prijsvraag uit te schrijven, en wel een schild van een kalender 
voor de gewone en kunstlievende leden der Vereeniging. Dit 
voorstel verwierf de goedkeuring der Vergadering, die, na 
bespreking van dc wijze van uitvoering, tot het uitschrijven 
dier prijsvraag besloot. 

De commissie voor het onderzoek van het xyloliet van dea 
heer Tjaden werd diligent verklaard, op grond 'van eenige me
dedeelingen van den heer Hendriks. 

Alsnu werd aan de orde gesteld de beantwoording der in de 
vorige vergadering gedane vraag, waarbij den leden in over
weging werd gegeven de leden der commissie voor stijl en 
ornementleer te vervangen door anderen, omdat zij indertijd 
niet bekwaam genoeg geacht werden, om zitting te nemen in 
de Jury ter beoordeeling van de prijsvraag eener kamerbe
timmering. 

Het Bestuur rapporteerde, dat het de leden der commissie 
voor stijl en ornementleer te verheven achtte, dan dat zij zich 
gekrenkt zouden gevoelen , omdat zij niet gekozen zijn tot leden 
der Jury. Bovendien was het Bestuur van meening, dat het 
de vraag is , of de commissieleden zich werkelijk gekrenkt 
achten, daar men niet mag veronderstellen, dat de vraag van 
een der commissieleden afkomstig is. 

De heeren W. Bos en K. Hoekzema verklaarden bij het be
noemen der Jury geenszins de bedoeling te hebben gehad de 
commissie te kwetsen. De heer Nijhuis wees erop, dat de 
heer Huurman, lid van meergenoemde commissie, in de vorige 
vergadering partij getrokken heeft voor de vraag, en gaf in 
overweging, de commissie persoonlijk te vragen, of zij zich 
gekrenkt gevoelt. Zijn denkbeeld vond geen steun; de Verga
dering besloot op voorstel van den heer W. Bos de vraag voor 
kennisgeving aan te nemen. 

Na de pauze, waarin eene kunstbeschouwing van het plaat
werk Cölncr Xcubautcii gegeven werd, leidde de heer K. Hoek
zema de vraag in : Is speculatiebouw al dan niet wenschelijk? 
Spreker splitste die vraag in twee hoofdpunten en stelde een 
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zevental vragen, waarvan de eerste langdurig en geanimeerd 
besproken werd. 

De verdere behandeling van dit onderwerp werd tot eene 
volgende vergadering uitgesteld. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'S-GRAVEXHAGE. Het bestuur der Vereeniging Architectura 

heeft een adres aan den Gemeenteraad ingediend met verzoek 
om eene prijsvraag te willen uitschrijven voor het aanleggen 
der nieuwe wijk aan de te verbeteren vaart. 

— Omtrent de onthulling van het gedenkteeken op het graf 
van den schilder Mauve, die Dinsdagjl. plaatsvond, ontleencn 
wij het onderstaande bericht aan de Nieuwe Rotterdamse/ie 
Courant: 

Heden, den verjaardag der begrafenis van Anton Mauve, 
werd op diens graf het gedenkteeken onthuld, dat door zijne 
vrienden en vereerders werd gesticht. Op de algemeene be
graafplaats te 's Gravenhagc is de groote kunstenaar ter ruste 
gelegd, gelijk men weet. Maar om die rustplaats zooveel mo
gelijk te doen overeenstemmen met zijnen aard. werd hij over
gebracht naar het westelijk gedeelte, op een duin, waar eenige 
denneboomen staan. Daar liet zijne weduwe uit Laren over
brengen een volwassen berk, een dier boomen, welke hij zoo 
lief had en door zijn penseel zoo menigmalen heeft verheerlijkt. 
Onder dien berk staat het monument, eenvoudig cn dichterlijk 
als de kunstenaar was. 

Ken breede kring van kunstschilders, vrienden en bewonde
raars, onder wie de besturen van de vereenigingen Pnlchri 
Studio, Arti et Amicitiae dn At Hollandsche Teekenmaatschappij 
werden opgemerkt, schaarden zich om den lijkstcen, waar dc 
echtgenoote van den overledene, hare kinderen en familieleden 
reeds vertoefden. Ken kort treffend woord werd toen door 
den Secretaris van Pulehri, den heer Termeulen, gesproken. 
Na eerst dank betuigd te hebben aan allen, die meegewerkt 
hadden om den gedenksteen op te richten velen had de 
Commissie buiten hare schuld zelfs niet kunnen uitnoodigen — 
en vooral aan de verschillende vereenigingen, in het bijzonder 
aan dc Hollandsche Teekenmaatschappij, verklaarde hij dat 
een gevoel van liefde en waardeering voor den ontslapen kunst
broeder geleid had tot dit huldeblijk, eenvoudig van vorm, ge
heel in den geest van Mauve. Diens kunst toch was van een 
geheel bijzonderen aard. Zooals een vriend na zijn overlijden j 
die juist beschreef, wist zij ons de woelige stadsdrukte te doen 
ontvlieden en te voeren in de vrije natuur, die Mauve met J 
zijn gansche kunstenaarsziel lief had. Hij schilderde hoogst 
gewone tafereelen, maar wist er eene waarheid in te leggen, | 
die ieder, die zijn werken zag, deed uitroepen: >dat heb ik 
zoo gezien." Vooral in dezen tijd, die zich kenmerkt door een 
zucht naar schittering, opsmuk en overlading hadden daarom 
juist de voortbrengselen van Mauve's pensee! zooveel bijzon
dere waarde, door hun waarheidszin en onopgesmukten een
voud. De natuur, waarnaar elk menschenhart verlangt, die 
alle schepselen zoeken. bracht hij in beeld met dichterlijk ta
lent. Het Po/sie is overat, van De Genestet, was zijn devies. 
In dit poëtisch h< ekje nu was zijn laatste rustplaats gekozen, 
en daar hadden vriendschap en waardeering een gedenksteen 
opgericht. 

De steen, die daarop werd onthuld, is een eenvoudig recht
opstaand, onbehakt stuk graniet, aan de voorzijde slechts ge
slepen , waarop onder een vergulde ster de naam »Anton Mauve" 
en de jaarcijfers «1838—1S8S" zijn gebeiteld met het onderschrift: 
»Zijne vrienden en vereerders." 

Met eenige hartelijke en diepgevoelde woorden droeg de heer 
Termeulen dit huldeblijk over aan Mauve's weduwe, die jaren
lang de trouwe gade van den overLdene was geweest, die in 
zijn wezen en in zijne kunst was opgegaan, die met zijne opvat
tingen en gevoelens zoo geheel vertrouwd was geweest. Hoe 
zwaar de slag ook was geweest, die haar cn hare familie had 
getroffen, troost mocht zij vinden in het bewustzijn dat Mauve's 
naam niet zou vergaan, dat zijne werken te allen tijde zouden 
spreken tot de harten van hen, die eenvoud en natuur beminnen. 

Een broeder van den overledene, de heer K. Mauve uit 
Arnhem, dankte namens de echtgenoote en familie geroerd 
voor dit bewijs van waardeering en liefde van de kunstbroeders, 
dat hen goed had gedaan, terwijl verscheidene bloemen op 
het graf werden gestrooid en kransen door de nabestaanden 
neergelegd. 

Een van Mauve's warmste vrienden uit Den Haag, de kunst 
handelaar Terstecg (firma lioussod, Valadon et Cie.), bracht 
hem heden nog eene eigenaardige hulde. Voor zijn midden
raam had hij onder een immortellenkrans tentoongesteld een 
zeer fraai schilderij van den overledene, het landschap dat deze 
zag uit dc woning, waar hij jarenlang in Den Haag was ge
huisvest, in avondtoon, als de zon op het punt is om onder 
te gaan en de maan reeds boven de kimmen staat; eene schil
derij , waaraan de kunstenaar zelf zeer gehecht was geweest. 
Voor dc glazen waren verder tentoongesteld Zilckcn's etsen 
naar Mauve en de reproducties van diens werken in Nos Con
temporains, terwijl de expositiezaal pronkte met nog een 

magistraal doek van den overledene, een niet afgewerkte heide
weg met koeien op zomeravond, grootsch van opvatting, door 
cn door waar en hoogst poëtisch, als ook met eenige van zijne 
fraaiste aquarellen. 

— De te llrussel verschijnende Cote Libre bevat het volgende 
bericht uit Montevideo: 

De heer Waldorp, directeur der havenwerken van Ensenada 
heeft een plan ingediend voor eene haven te Montevideo, het
welk zeer groote kans heeft van aangenomen te worden. Vol
gens dat plan zouden de kosten van aanleg dier haven voor 
het grootste gedeelte worden gedekt door de opbrengst der op 
de rivier te winnen gronden. Bij het plan behoort tevens het 
bouwen van een douane-kantoor, pakhuizen, enz. 

( A e t A . ) AMSTERDAM. Bij Scheltema en Holkema (K. Grocs-
beek) is eene brochure verschenen, getiteld: «Eerlijkheid in de 
Kunst. Gothiek of Renaissance?" door iemand die ze van 
nabij kent. 

Wij komen in een volgend nommer op deze brochure terug. 
—• De heer E. F. W. Thon Sr. heeft een memorie verspreid 

tot toelichting van het denkbeeld om het Paleis voor Volks
vlijt in te richten tot markthal. De heer Thon, Nederlander 
van geboorte, is twaalf jaren in het buitenland bij overdekte 
markten werkzaam geweest en bekleedt nu te Dusseldorf bij 
de Markthalle de betrekking van directeur. Hij meent, dat 
geen beter gebouw ware te bedenken dan het Paleis voor 
Volksvlijt, dat geheel van glas en ijzer opgetrokken alle waar
borgen van zuiverheid biedt; in zijn koepel kan een uitnemende 
inrichting voor ventilatie aangebracht worden en in de kelders 
zijn tlinke bergplaatsen. 

Naast het abattoir moet Amsterdam, meent de heer Thon, 
een markt hebben waar vleesch, visch, groenten, te koop 
worden gehouden, cn hij verwacht van de oprichting daarvan 
vermeerdering van toevoer en vermindering in prijzen, omdat 
de huisvrouw, die nu zelf naar een goed ingerichte marktplaats 
kan gaan evenals dit in het buitenland gebeurt, niet meer 
afhankelijk is van de rondventers of de dure winkels. 

Naar wij mede vernemen, hoopt de heer Thon op een sub
sidie van gemeentewege en heeft hij in dien geest een adres 
bij Burgemeester en Wethouders ingediend. 

GRONINGEN. Vanwege het genootschap Pictura zal van 8 
Mei—17 Juni eene groote tentoonstelling van schilderijen van 
levende Nederlandsche meesters, in Nederland of buiten het 
rijk woonachtig, gehouden worden. 

UTRECHT. De Utrechtsche Trammaatschappij heeft de con
cessie van den heer J. R. H . de Jong overgenomen, en daarop 
de goedkeuring van het dagelijksch bestuur verkregen. 

ZUTFKN. Burgemeester en Wethouders hebben den Raad 
een plan aangeboden tot verbouwing van het gemeentehuis. 
De kosten zijn begroot op ongeveer ƒ 50,000. 

DORDRECHT. Het oudste cn schoonste gebouwtje hierterstcde 
staat op het punt te verdwijnen. Men is nl. bezig het huis 
Dc Handboogschutter, dagteekenend uit 1447, af te breken. 
Met zijn sierlijk nisje met gebeeldhouwden naam en jaarsteen, 
en met zijne fraaie boogvensters gelijkt het thans, nu het van 
zijn trapgevel ontdaan is, op eene schoone ruïne , die door 
zuivere verhoudingen en eene kleur, welke alleen 4 eeuwen 
in staat zijn aan een bouwwerk te geven, bewondering afdwingt. 
Wel jammer, dat het spoedig verdwenen zal zijn! 

ZAANDAM. De Raad besloot de quaestie over de exploitatie 
der gasfabriek, na 1 October 1890, te behandelen op 14 Maart 
e. k., cn zulks naar aanleiding van een nader ingekomen schrij
ven van de tegenwoordige exploitante en eigenaresse der gas
fabriek, dc firma W. H . de Heus & Zn. te Rotterdam. Ook 
van den heer W. de Liefde, directeur der stedelijke gasfabriek 
te Hoorn, eigenaar der gasfabrieken te Sliedrecht cn Kuilen
burg was een aanbod tot gaslevering ingekomen. Het voorstel 
van Burg. en Wcth., concludeerende tot exploitatie voor ge-
meenterekening na overname der bestaande fabriek c. a., is 
in onderzoek bij eene speciale raadscommissie. 

WAGBNINGEN. Het voorbeeld tot vermindering der gasprij-
zen vindt navolging. Ingaande 1 Mei a. s. wordt de prijs van 
het lichtgas alhier verlaagd tot 9 cent per M*. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— Sollicitanten voor de betrekking van inspecteur aan de 

stedelijke gasfabriek te Leiden, ingaande 1 Apri l e. k., opeen 
minimum jaarwedde van ƒ1200.—, met vrije woning, vuur 
cn licht, worden uitgenoodigd zich in persoon met hunne 
stukken te vervoegen bij den Directeur I). van der Horst, 
ten kantore dier fabriek, 's Zaterdags of 's Woendags vóór 
12 uur. Vcreischten zijn: Diploma M. O. en kennis van de 
gastechnick. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 
Den //cere J. tc A. In den loop der volgende weck worden 

de gevraagde proeven toegezonden. 
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P E R S O N A L I A . 
— Bij Zijner Majesteits besluit zijn, met 

ingang van den loden dezer maand, be
vorderd: tot hoofdingenieur der marine, 
de ingenieur iste klasse C L. Loder; tot 
ingenieur iste klasse, de ingenieur 2de 
klasse F. S. C. M . Wijs; tot ingenieur iste 
klasse de ingenieur 2de klasse H. Cop, 
hoogleeraar aan de polytechnische school 
te Delft, met bepaling dat hij bij het 
korps ingenieurs der marine pro memorie 
zal gevoerd blijven. 

— Bij beschikking van den minister 
van waterstaat, handel en nijverheid is 
met ingang van 1 Maart aanstaande be
noemd tot opzichter van den waterstaat 
der 4de klasse II. Dijkstra te Nieuwolda. 

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

Oproeping van Jongelingen. 
Dn aandacht wordt gevestigd op de 

voorwaarden tot opleiding van Jongelingen 
voor het Kader der Genietroepen in Ne-
derlandsch-lndië, omschreven in de 
Nederlandsche Staatscourant vim 26 
Januari 1889 , waarvan afdrukken kos
teloos zijn te bekomen hij het Depar
tement van Koloniën. 

M i n i s t e r i e v a n J u s t i t i e . 

Den 23sten Februari 1889, des namiddags 
ten 2 ure, zal in een der lokalen van het 
Departement van Justitie te 's-Grasenkagt 
in het openbaar worden aanbesteed: 

H e t bouwon van eene ce l lu la i re 
K e r k bij de Strafgevangenis te 
B R E D A . 

(Raming f 18000. -.) 
Bestek en teekeningen zijn van af 11 De

cember a. s. op franco aanvrage tegen over
making van / L I U verkrijgbaar bij de GE
BROEDERS V A N C L E E F , Boekhandelaars, 
Spui N". 2Sa te ' sdi ratenhage, en liggen met 
11 dctailtcekeningeii in bovengenoemde Straf
gevangenis ter visie. 

Aanwijzing op het terrein zal geschieden 
den lfiden Februari 1SS9, des middags ten 
12 ure. 

Inlichtingen zijn te bekomen bjj don In
genieur-Architect voor do gevangenissen en 
rechtsgebouwon, Departement van Justitie te 
' j - Qravenhage, 

's Gracenhage, den (i Februari 1889. 
De Minister von Justitie, 

Voor den Minister, 
De Secretaris- Generaal: 
P. ,1. VAN BEIJ.MA. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 

'S-11ERTUGEX'BOSCH, zullen op Donderdag 
21 Februari 1889. des voormiddags ten In ure, 
ten Raadhuize aldaar, by enkele inschrijving, 

aanbCMttMlcn: 
H e t maken v a n Gebouwen en In

r i ch t ingen ten behoeve der Ste
deli jke Gasfabriek. 

Het bestek en de teekeningen liggen tor 
inzage op het Raadhuis te 's-Ilertogeuhosch 
en zijn verkrijgbaar bij den Gemeente-Architect 
i, M . NABIJE aldaar, tegen betaling van 
ƒ2.50. 

Aanwijzing in loco (terrein der fabriek 
buiten den Vucliteruitgang) zal plaats heb
ben op Zaterdag 10 Februari e. k., voormid
dag Kl ure. 

De inschrijvingsbiljetteii moeten vóór 3 ure 
des namiddags van den dag, dien der aan
besteding voorafgaande, in de ten Raadhuize 
daartoe gestelde bus gestoken zijn. 

's-llertugeiilioscli, 7 Febr. 1889. 
burgemeester en Wethouders voornoemd, 

De Burgemeester, 
v. D. DOLS DE W1LLKB01S. 

De Secretaris, 
J . N . G. SASSEN. 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van 
AMSTERDAM zullen op Maandag 18 Februari 
1889. des middags te 12 uur. op liet Raad
huis, in het openbaar aanbesteden: 

He t leveren van diverse M E T A 
L E N V O O R W E R P E N . 

Do voorwaarden dezer aanbesteding zijn 
uitsluitend te verkrijgen tor Stadsdrukkerij . 
togen betaling van ƒ0.1.5. 

Inlichtingen worden gegeven ten kantore 
van den Stads-Ingenieur, op het Raadhuis, 
kamer No. 93, des voormiddags van 10 tot 
12 uur 

ISurqemeetler en Wethouder* voornoemd: 
V A N T I E N H O V E X , 

Ik Secretaris, 
L E J O L L E . 

Amsterdam, 1 Februari ISS'J. 

O r e b r . V A N D E R V L I E T , 
IJ/.I:KIIAMII:L\AKS to Amsterdam. 

Mn i i - IMmil-. lliuul-. Iluek- en T " I J " ' r • nz 
Steeds v o o r h a n d e n : 

6ALK-IJZER in verschillende profielen en lengten. 
VUIeti en gegalm Staal uit de fabriek 

van Gebr. BÖIH.KK & Co. te Weenen, alsmede 
I.I.OISI: lliieliiiieol» met afgewerkte pun

ten en onder guarantie tegen splijten. 

DE LINT & C°. 
Ooëtmeedy* 3tn, Uotterdam 

VLOER- en WANDTEGELS. 

TROTTOIR-, C H E X T - B UBISTELMEMtS. 
Groote voorraden 

M a a t s c h a p p i j t o t E x p l o i t a t i e v a n 
S t a a t s s p o o r w e g e n . 

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

(VF.RXIKL'WIMiSITIXUS Staatsspoorwegen). 
Op Donderdag den 21"• Februari 1889, des na

middags ten 2 ure, aan het Centraal bureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bij do .Moreelse Laan te Utrecht, 
van: 

Bestek N°. 124. 
L e v e r e n v a n stalen tandplaten 

mot k l emwiggon ten bohoeve 
van het vernieuwingsfonds der 
Staatsspoorwegen, i n twee per-
eeelen. 

Bestek N°. 128. 
L e v e r i n g van stalen dwars l iggers 

met bevestigingsdoelen ten be
hoeve v a n het vern ieuwings
fonds dor Staatsspoorwegen. 

Bestek N " . 180. 
L e v e r e n van omwondbaro punt-

s t u k k o n en k r u i s s t u k k e n v a n 
gogoten s t aa l , v a n bevostigde 
contrarai ls en van s teunklossen 
ten behoeve van do Staatsspoor
wegen. 

Bestek N" . 181. 
L o v e r o n van stalon schroofbouten 

en ijzoren haakbouten ten be-
hoevo van het vern iouwingfonds 
der Staatsspoorwegen, i n v i e r 
pereeelen. 

Bestek N " . 133. 
L e v e r e n van stalen tongbewegin

gen met toobehooren ten be
hoeve van do Staatsspoorwegen. 

De besteding geschiedt volgens art. 13 
resp. 22, 18, 1? en 17 van de bestekken. 

Do bestekken liggen van den ¥ " Februari 
1SS9 tor lezing aan hot Centraalbureau bi) 
de Moreelse Laan on aan de bureaux van 
de Heeren Sectie-Ingenieurs W. .1. K L E R K 
DE REUS to Meppel 011 H. E. B E C X K E te 
Breda en zijn op franco aanvraag aan genoemd 
Centraalbureau (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, don 30""1 Januari 1889. 

n . o l l v i i l x . © n 
van Staal of Hout met Staalband doortrok
ken of met verstelbare lichtopeningen, zelf-
rollendo, met drijfwerk onz. enz. 

E. enP. ROTTSIEPER, Rem scheid(R jj n pr u ise n). 

& BlDMXtill. -
KONINKLIJKE FABRIEK 

Z W E E D S C H G R A N I E T 
uit de groeven, Stoornslijperij en Pol i j s t 
i n r i c h t i n g van de Firma 

KESSEL & RÖHL, 
te Ber l i jn . 

Eenig Agent J . H . P . J A N S E , 
Prinsengracht M S , 

Amsterdam, 

ARNHEM. 

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. 

GeëmaïHeerd-ijzeren P E I L S C H A L E N 

W E E G W E R K T U I G E N . 
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PllflTOLiniOI,Il.lPI!!E. PIIOTOnVÜCIArRII 

en S té réo type- In r ich t ing 

v a n G . J . T H I E M E , t e A r n h e m . 
De ondergetekende vestigt dc aandicht 

op zjjne inrichting voor riiouiithograplile. 
bjjzondor geschikt voor de reproductie van 
Plans. Tcekeningen enz. van lllï. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l-holoilnr»-
Krapliir voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Tcekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
sjjne NtiTéotype-ltirlehiing voor HH. Druk-
kers, alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
Worden op /rit co aanvrage gratis toegezonden. 

O . J . T H I E M E . 

J A N H A M E R 
A M S T E R D A M . 

KANTOOR: Marnixstraat 402 bh Leidscheplein. 
Installeerde hier te lande met veel succes 

g e h e e l e W a t e r l e i d i n g e n 
in gehouwen, volgens het systeem CARRÉ. 

M I L D É ' S 
Telephonen, Eleetr iscie Schellen enz. 
Voor de telephonisehe genieensehap in Werk
plaatsen, Fabrieken, Kantoren, Villa's enz. 

I'eze toestellen zijn bjj zeer lagen prijs, 
gevoelig, duurzaam en élégant. 

Werktuigen voor verschillende industrieën. 
(8) CORRESPONDENTIE GEVRAAGD. 

Te koop aangeboden. 
2 Stoomheimachinos 
2 Houts teekbanken 
1 C i r k e l on l intzaagmachine 
1 Rai lzaag 

50 K i p w a g o n s i n h o u d 2 M• ' . / Heide 
24 „ „ 2 M 3 . zijden 
36 „ ,, !•/, M 3 . 1 kippend 
Alles !)u c..\f. spoorwndte. 
Aanvragen aan L. KALIS Kz., Sliedrerht 

en VV. DE JONG, lireda. 

ASPHALTE van VAL DE TRAVEES 
Z i n d e l i j k , V o c h t w e r e n d , O n d o o r d r i n g b a a r , G e r a a s w e r e n d , 

i n groote verscheidenheden. voor: R i j w e p e n . T r o t t o i r s , L a w n - T e n n i s -
C o u r t s , K e l d e r s , W i n k e l - en M a j r a z i j n v l o e r e n , G a n g e n , M u u r - , 
B r u g - en D a k b e d e k k i n g e n , B e t o i i i ' u i i d e t T i n g e u enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan T H E N E U C I I A T E L A S 
P H A L T E C O M P A N Y L d . , Keltweg 3. Amsterdam en voor Arnhem bjj den Heer 
H . G . K N O O P S C.Ozn. , Beekstraat F 02 te Arnhem. 

De liirr-cteur. W . P A T O N W A L S H . 

JAN VAN DER POT, Scheepmakershaven N 3, Rotterdam. 
De eenigste Kyaniseerinrichting, waar ook des 

winters wordt doorgewerkt. 
Het kyaniseeron 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 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 k e n d " 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurrecrende prjjzen. 

B e l g i s c h e k l u i t - c n h y d r a u l i s c h e k a l k . 
Ritljjke prjjzen en vrachten. 
Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag tranco toegezonden. 
Gel ieve op voornaam en adres te letten. 

Do Amer ikaansche 
„ N e w P a r a g o n ' ' S c h o o l b a n k e n 

jen ANDBEW'S B A N K E N en S T O E L E N 
met opslaande Zittingen voor Scholen, Kerk
gebouwen en Schouwburgen, uitsluitend ver
krijgbaar bij 

F R E D . S T I E L T J E S & C°. 
Keizersgracht 715, 

AMSTERDAM. 
Duizenden in gebruik in Nederland, waar

van attesten ter inzage. 

Zelfdragend 

en 

Actiën Geselïschaft für Verzlnkerei H T L G E R S ' 

E i s e n c o n s t r u c t i o n \ D A K P A N N E N 
VORMALS [.- N 

vlak gegolfd ijzer, JACOB M f D A K R A M E N 

gewoon 

en gebombeerd 

worden in 

vele verschillende 

profielen 

en 

afmetingen vervaar

digd. 

R h e i n b r o h l . 

Galvaniseer inr icht ing 
VAN 

uitmuntende 
c o n s t r u c t i e , 

geschikt 
voor alle soorten van 

Fabriek van gegalvaniseerde 
B o u w c o n s t r u c t i ë n . 

G e ï l l u s t r e e r d e P r o s p e c t i n A l , p r n r i ^ i w r 
B e f e r e n t i ë n en B e g r o o t i n g e n ; D A K B E D E K K I N G ' 

steeds verkrijgbaar. ook voor 
Vertegenwoordiger voor Nederland en \ D A K E N 

Koloniën 
met zeer geringe F E R D . K . V G K B I , 

AMSTERDAM, 
Heerengracht 336. 

helling. 

W . W E I M E R , 
.Ui War inocs s l r an i , Amsterdam. 
A T E L I E R tot het vervaardigen van in 

lood gezet glas voor kerkramen en apparte-
mentwerk. 

Kenig etablissement in Amsterdam. Con
currecrende prjjzen met het Buitenland. Eene 
nieuwe sorteering monsters en teekeningen 
steeds voorhanden. 

Magazijn van Spiegel- en Vensterglas, 
en daarmede in verband staande artikelen. 

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

STOOMKETELS ex WERKTCIGEIV, 
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, 
Bickeratraat 

A M S T E R D A M . 

3 3 . H O L S B O E R - A r n l i o m . 
L e v e r a n c i e r v a n Z . M . d e n K o n i n g . 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik, 

B e k r o o n d v o o r W a t e r p a s - , Hoekmee t - en andere i n s t r u m e n t e n 
m e t Z i l v e r 1 8 6 8 , 1 8 8 1 , 1 8 8 3 ( I n t e r n a t . T e n t o o n s t . ) 

Hoogs t e onde r sche id ing 1879. 
EQUERRES, MEETKETTINf .EN, 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. 

KLWIS & Vl\ LUIM 
B O T T E R D A M . 

A G E N T E N 
der S o c i é t é A n o n y m e des 

C a r r i è r e s de P o r p h y r e de Quonas t" 
EN 

der „Sociétë des Carrières de Lessines." 
LEVERANCIERS van FAUCONVALKEIEN. 

Z U I D B L A A K N " . 8 . 

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 I N 

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 

L U I D K L O K K E N , 
op 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 . 

Gedrukt hij G. W. van der Wie) & C 0 . , te Arnhem. 
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Redacteur-uitgever K. W. VAN GKNDT JGz. 

Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentiê : 
.Bureau van De Of merker, I>riekoningenstraat 2S, Arnhem. 

Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia JAN' SPRINGER, 
H. O. JANSEN en A. REIJDING. 

Stukken, deze Redactie betreflende, te adresseeren aan den heer 
A. RKIJDIKG, Stadhouderskade 4, te Amsterdam, 

en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den 
l5le-Secretaris, American Hotel, 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 Nederlandsch-Indie ƒ 9.—, beitien bij vooruitbetaling. 

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

AFZI INUKKIJJKK NUMMERS, bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van De Of merker te 
Arnhem en bij den Hoofd-correspondent JOH. ü. STEMI.ER CZN., Boek-
handelaar te Amsterdam. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T GENOOTSCHAP. 

a. 91 3'IL- vergadering, te houden op Woensdag 
20 Februari 1889, des avonds te 8 uren, in het Genoot
schapslokaal. 

De agenda voor deze vergadering luidt: 
l°. Mededeelingen van het Bestuur. 
2". Ballotage van gewone leden. 
3". Bijdrage van den heer J. E. van der Pek. 
4". Kunstbeschouwing, te geven door den heer 

Prosper Delin. 

b. De programma's der prijsvragen, door het Genoot
schap voor 1889 uitgeschreven, zijn in dit nommer 
opgenomen. 

Namens liet Bestuur: 
De 1 ste-Secretaris, 

G. A . Zeeman. 

A R C H I T E C T U R A ET AMICITIA. 
Vergadering van 6 Februari 1889. 

Na opening der vergadering door den Voorzitter 
werden de notulen gelezen en goedgekeurd. 

De Voorzitter installeerde vervolgens de nieuwe 
leden, de heeren Van Gendt en Hamer. 

Door verhindering van den aangekondigden spreker, 
gaf de heer H. J. Walle zijne toegezegde kunstbeschou
wing, bestaande uit de plaatwerken: Deutsche Renais
sance van Ortwein, Moderne Kunst in Meister Holzschnit-
ten, 3eafl., 1889 en Architectonische Studienbldtter van 
H . Eude. 

Als gewone leden werden voorgesteld de heeren 
E . H . Klamer, J. Koffieberg, J. F. W. Stom, door 
de heeren G. van Arkel en Jan L. Springer; de heer 
E . J. van Dijk, door de heeren J. A. van Voorthuyzen 
en Jan L. Springer; en de heer J. E. van Niftrik, 
door de heeren Th. G. Strengers en A. C. Boerma. 

Na dankzegging aan den heer Walle voor zijne kunst
beschouwing en eenige huishoudelijke besprekingen 
werd de vergadering gesloten. 

KUNSTSMEEDWERK. 

[Bij dc plaat.) 

De bloeiperioden der verschillende stijlrichtingen heb
ben steeds schoone kunstvoorwerpen voortgebracht, 
die , hoe ver ook van elkander verwijderd en hoe groot 
hun verschil in vorm en opvatting ook zijn moge, toch 
altijd éénzelfden trek gemeen schijnen te hebben. Hoe 
is het anders te verklaren dat men bij voorwerpen van 
de meest uiteenloopende stijlen en voor geheel ver
schillende doeleinden vervaardigd , dezelfde indrukken 
ontvangt ? 

Geven niet die sierlijk krullende lijnen, dat in gra-
cieuse vormen omgebogen ijzer met bloemen en bla
deren versierd, die rijke compositie, waarin zich zoo 
geheel en al de weelderige tijden der 18c eeuw af
spiegelen , een even grooten indruk als het fraaie vuur
scherm met al zijn rijkdom van lijnen en uiterst fijne 
verdeeling en vormen, waartoe de Gothiek zich zoo bij 
uitstek leent? 

Werkelijk, daar waar iets schoons gemaakt is, wor
den wij gedwongen te bewonderen , daar is alleen quaes-
tie van gevoel, en wordt het verstand niet zijn dik
wijls koude redeneeringen het zwijgen opgelegd. 

De verdere schetsen van smeedwerk, een drietal 
vensterafsluitingen, aanwezig in het „Musée des arts 
décoratifs" te Parijs, zijn, vooral wat de beide eerste 
betreft, door hare eenvoudige teekening en degelijke 
uitvoering, zeker merkwaardig. Het afsluithek in het 
Gcrmaansch museum te Neurenberg is, met zijn natu
ralistische compositie, een pronkstuk van smeedwerk, 
dat vooral in de details meesterlijk is behandeld. Dit 
is een stuk werk uit de smederij, iets wat men, bij 
het aanschouwen der details van het vuurscherm uit 
het „Musée du Louvre", bezwaarlijk kan zeggen; dit 
laatsle is atelier-werk, dat niettemin, om zijn verbazende 
fijne uitvoering, even groote bewondering verdient. 

W. C. BAUER. 

De Redactie van Architectura et Amicitia stelt zich alleen verantwoordelijk vuor den inhoud van stukken, gewaarmerkt met de initialen A. et A. 
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Redacteur-uitgever F. W. VAN GENDT JGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van hel Weekblad en advertentien: 

Bureau van De Of merker, Driekoningenstraat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architecture! et Amicitia JAN SPRINGER,' 

II. O. JANSEN en A. REIJDING. 
Stukken, deze Redactie betreflende, te adresseeren aan den heer 

A. RKIJDIKG, Stadhouderskade 4, te Amsterdam, 
en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den 

I,,e-Secretaris, American Hotel, 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 
f 7.50 en Nederlandsch-Indië ƒ 9.—-, beiden bij vooruitbetaling. 

ADYERTENTIEN ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnommer, worden tot Wijdagavond aangenomen 

AFZUNDERLIJKE NUMMERS, bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
en 25 cent por plaat, te bekomen aan het Bureau van De Opmerker te 
Arnhem en bij den Hoofd-correspondent Jon. 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. Na dankzegging 

a. gi3''f vergadering, te houden op Woensdag 
20 Februari 1889, des avonds te 8 uren, in het Genoot
schapslokaal. 

De agenda voor deze vergadering luidt: 
l°. Mededeelingen van het Bestuur. 
2". Ballotage van gewone leden. 
3". Bijdrage van den heer J. E . van der Pek. 
4". Kunstbeschouwing, te geven door den heer 

Prosper Delin. 

b. De programma's der prijsvragen, door het Genoot
schap voor 1889 uitgeschreven, zijn in dit nommer 
opgenomen. 

Namens liet Bestuur: 
De iste-Secretaris, 

G. A. Zeeman. 

A R C H I T E C T U R A ET AMICITIA. 
Vergadering van 6 Februari 1889. 

Na opening der vergadering door den Voorzitter 
werden de notulen gelezen en goedgekeurd. 

De Voorzitter installeerde vervolgens de nieuwe 
leden, de heeren Van Gendt en Hamer. 

Door verhindering van den aangekondigden spreker, 
gaf de heer H. J. Walle zijne toegezegde kunstbeschou
wing, bestaande uit de plaatwerken: Deutsche Renais
sance van Ortwein, Moderne Kunst in Meister Holzschnit-
ten, 3eafl., 1889 en Architectonische Studienbliitter van 
H . Eude. 

Als gewone leden werden voorgesteld de heeren 
E. H . Klamer, J. Koffieberg, J. F. W. Stom, door 
de heeren G. van Arkel cn Jan L. Springer; de heer 
E. J. van Dijk, door de heeren J. A. van Voorthuyzen 
en Jan L . Springer; en de heer J. E. van Niftrik, 
door de heeren Th. G. Strengers en A. C. Boerma. 

aan den heer Walle voor zijne kunst
beschouwing en eenige huishoudelijke besprekingen 
werd de vergadering gesloten. 

KUNSTSMEEDWERK. 

(Bij de plaat.) 

De bloeiperioden der verschillende stijlrichtingen heb
ben steeds schoone kunstvoorwerpen voortgebracht, 
die, hoe ver ook van elkander verwijderd en hoe groot 
hun verschil in vorm en opvatting ook zijn moge, toch 
altijd éénzelfden trek gemeen schijnen te hebben. Hoe 
is het anders te verklaren dat men bij voorwerpen van 
de meest uitecnloopende stijlen en voor geheel ver
schillende doeleinden vervaardigd , dezelfde indrukken 
ontvangt ? 

Geven niet die sierlijk krullende lijnen, dat in gra-
cieuse vormen omgebogen ijzer met bloemen en bla
deren versierd, die rijke compositie , waarin zich zoo 
geheel en al de weelderige tijden der 18e eeuw af
spiegelen , een even grooten indruk als het fraaie vuur
scherm met al zijn rijkdom van lijnen en uiterst fijne 
verdeeling en vormen, waartoe de Gothiek zich zoo bij 
uitstek leent? 

Werkelijk, daar waar iets schoons gemaakt is, wor
den wij gedwongen te bewonderen , daar is alleen quaes-
tie van gevoel, en wordt het verstand met zijn dik
wijls koude redeneeringen het zwijgen opgelegd. 

De verdere schetsen van smeedwerk, een drietal 
vensterafsluitingen, aanwezig in het „Musée des arts 
décoratifs" te Parijs , zijn, vooral wat tie beide eerste 
betreft, door hare eenvoudige teekening en degelijke 
uitvoering, zeker merkwaardig. Het afsluithek in het 
Gcrmaansch museum te Neurenberg is, met zijn natu
ralistische compositie, een pronkstuk van smeedwerk, 
dat vooral in de details meesterlijk is behandeld. Dit 
is een stuk werk uit de smederij, iets wat men, bij 
het aanschouwen der details van het vuurscherm uit 
het „Musée du Louvre", bezwaarlijk kan zeggen; dit 
laatste is atelier-werk, dat niettemin, om zijn verbazende 
fijne uitvoering, even groote bewondering verdient. 

W. C. BAUER. 

De Redactie van Architectura et Amicitia stelt zich alleen verantwoordelijk voor den inhoud van stukken, gewaarmerkt met de initialen A. et A. 
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(A.etA.) E E N RAADHUIS VOOR 
NIEUWER A M S T E L . 

Er zal te Nieuweramstel een nieuw raadhuis ge
bouwd worden. 

Wij vernamen onlangs uit de bladen, dat de Raad 
dier gemeente, na langdurige overweging en nadat uit 
meerdere adressen van ingezetenen de publieke belang
stelling voor de situatie-quaestie was gebleken, het 
besluit nam om het nieuwe gebouw ongeveer op 
dezelfde plaats te doen verrijzen, waar thans het veel 
te kleine gebouw, dat de gemeente-administratie her
bergt, gelegen is. 

Het heeft ons zeer verwonderd tot heden niets naders 
betreffende deze zaak te hooien. De heftige strijd, die 
zoowel in den Gemeenteraad als daarbuiten over de 
terreinkeuze gevoerd is, wettigde liet vermoeden, dat 
de gemeentenaren zich bijzonder voor den raadhuis-
bouw interesseerden. Nadat evenwel de partij, die den 
Amsteklijk als de aangewezen bouwplaats beschouwde , 
dc overwinning behaalde, heeft het den schijn, alsof 
men zich over het verdere verloop der zaak, dat is 
dus den eigenlijken bouw, niet meer warm denkt tc 
maken. 

Wat mag hiervan de reden zijn? 
Is het stichten van een openbaar gebouw van dien 

omvang, voor Nieuweramstel eene zoo gewone zaak, 
dat men zulks, alsof dit van zelf spreekt, maar aan 
den gemeente-bouwkundige overlaat? 

Indien wij juist zijn ingelicht, zou werkelijk reeds 
een plan bij bedoelden ambtenaar in bewerking zijn en 
zou den Amstelbewoners dus een pendant te wachten 
staan van den reusachtigen watertoren, die door zijn 
nuchter silhouet de geheele fraaie omgeving ontsiert. 

Wij hopen voor Nieuweramstel dat dit nieuws niet 
bewaardheid moge worden. Het is geen persoonlijke 
antipathie, die ons deze waarschuwing in de pen geeft. 
Wij willen gaarne aannemen dat de bouwkundige, die 
op het oogenblik de gemeentelijke bouwwerken beheert, 
voldoende berekend is voor zijn taak, wat de gewone 
dagelijksche werkzaamheden betreft. Ook zullen wij 
niets afdingen op de waardeering , die hem ten deel viel 
wegens den aanleg van de omvangrijke werken der 
waterleiding, al blijven wij het betreuren dat de uiter
lijke verschijning van den watertoren van een zoo 
totaal gemis aan kunstzin blijkgeeft. 

Het stichten van een raadhuis, ook voor kleinere 
gemeenten, behoort echter iets meer te zijn dan een 
zuivere utiliteitsbouw. Dit is steeds aldus opgevat, 
getuige de vele sierlijke bouwwerken van dien aard, 
die ons vaderland heeft aan te wijzen en waarop de 
respectieve gemeenten, zeer terecht, nog heden roem 
dragen. 

Hoeveel eer past daarom aan eene welvarende cn 
aanzienlijke gemeente als Nieuweramstel, wier burgerij 
in den jongsten tijd hare homogeniteit met hand en 
tand verdedigde, om de voorgenomen stichting de uit
drukking te doen zijn van een opgewekt gemeente
leven , van een gepasten burgertrots. 

Wij vertrouwen dat Nieuweramstel's gemeentebe
stuur het groote gewicht van de zaak niet zal onder
schatten ; dat de Raad zal beseffen, hoe dit gebouw 
bestemd is om in volgende ecuwen de burgerschap 
getuigenis te geven van den bloei der gemeente en 
van den kunstzin van het tegenwoordige geslacht. 

De eenige weg, die, naar ons gevoelen, leiden kan 
tot eenen goeden uitslag, is een goed georganiseerde 
wedstrijd onder de Nederlandsche bouwkunstenaars. 
In de grootste steden, hiertelande zoowel als in den 
vreemde, worden voor belangrijke bouwwerken prijs
vragen uitgeschreven, en ook in kleinere plaatsen komt 
dit stelsel gelukkig meer en meer in zwang. Hebben 

niet alle prijsvragen tot even schitterende resultaten 
geleid, dit moest veelal geweten worden aan een ge
brekkig of weinig vertrouwen inboezemend programma, 
Voor gevallen als het hier bedoelde zijn echter de 
bestaande bouwkunstige corporation aangewezen en zeer 
zeker ook bereid om voor het organiseeren van den 
wedstrijd alle gewenschte hulp en voorlichting te ver
strekken en wij twijfelen in dat geval geen oogenblik 
aan het welslagen ervan 

Mogen deze regelen de aandacht van belanghebben
den niet ontgaan, opdat het nieuwe raadhuis van Nieuwer
amstel zoowel een sieraad voor die gemeente, als een 
triomf voor de architectuur, zal worden. 

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

P R I J S V R A G E N . 
Door het Genootschap Architectura et Amicitia 

worden voor het jaar 1889 de volgende prijsvragen uit
geschreven. 

A. Algemeene prijsvraag-. Een concertgebouw; prijs 
/100, premie ƒ 2 5 , tijd van inlevering 16 September. 

B. Algemeene prijsvraag. Een deftig woonhuis; prijs 
ƒ 7 5 , premie ƒ 2 5 , tijd van inlevering 15 Augustus. 

C. Algemeene prijsvraag. Een brug in een park; 
prijs ƒ 5 0 , premie ƒ 2 5 , tijd van inlevering I Juli. 

D. Gewone prijsvraag. Een zitbank in een park; 
prijs ƒ 2 5 , tijd van inlevering 25 Mei. 

E. Gewone prijsvraag. Een titelvignet voor den ka
lender; prijs ƒ 2 5 , tijd van inlevering 15 April. 

ALGEMEENE BEPALINGEN'. 

De deelneming aan de algemeene prijsvragen staat 
voor alle leden van het Genootschap open. 

De deelneming aan de gewone prijsvragen is uit
sluitend voor gewone leden bestemd (art. 64 der Wet). 

Alle ingezonden ontwerpen moeten zijn vergezeld 
van een verzegelden naambrief met vermelding van 
het motto en voorzien van een geheim teeken (als
mede van een correspondentie-adres (art. 71 der Wet). 

De ontwerpen moeten vóór of op den datum van in
levering, voor de verschillende prijsvragen hierboven ge
noemd, vrachtvrij bezorgd zijn aan het adres van den 
te-Secretaris G. A. Zeeman, American Hotel te Am
sterdam. 

Wanneer aan deze bepalingen niet is voldaan, wor
den dc ontwerpen onvoorwaardelijk terzijde gelegd. De 
beoordecling der prijsvragen geschiedt in verband met 
art. 69 der Wet na inlevering van de antwoorden op 
alle prijsvragen. 

De behandeling der teekeningen voor alle prijsvra
gen, uitgenomen die van „Een titelvignet voor den ka
lender", welke in • zwarte-inktlijncn moeten geteekend 
zijn, wordt den ontwerpers vrijgelaten met dien ver
stande, dat de bekroonde of gepremieerde ontwerpen 
voor photolithographische reproductie geschikt gemaakt 
moeten worden; eerst daarna zullen de geldelijke be
looningen kunnen worden uitgekeerd. 

De vorm der teekeningen zooveel mogelijk te ver
vaardigen in de verhouding van 3 : 4. 

PROGRAMMA VOOR EEN CONCERTGEBOUW. 

Het gebouw wordt verondersteld geplaatst te worden 
op een vrij terrein groot ± 50 bij 90 M. 

Het moet bevatten: 
1*. Een ruime entree met overdekte doorrit. 
2*. Groote tochtvrije vestibule benevens meerdere 

uitgangen. 
3'. Kamer voor de cassa en het bureau. 
4*. Bestuurskamer. 
5°. Voldoend getal garderoben voor het publiek. 
&. Garderobe voor muzikanten. 

16 Februari 1889. D E O P M E R K E R . 53 

Garderobe en toiletkamer voor solisten. 
Artistenfoyer. 
Een of twee koorzalen. 
Portiersloge. 
Groote zaal, waarin voldoende ruimte voor 1000 

toehoorders met 
Orkestruimte, plaats aanbiedende voor 250 exe

cutanten benevens concertvleugel en orgel. 
Stemkamer voor muzikanten. 
Ruime en gemakkelijke trappen. 
Retiraden met toilet voor dames en heeren. 
Foyer en restauratiezaal. 
Bibliotheek en bewaarplaats voor muziekinstru

menten. 
Woning voor den kastelein, desverkiczende in 

eene instcekverdieping. 
Voor het ontwerp worden verlangd: 
Plattegronden ) 
Een of meer zijgevels 
Een langsdoorsnede 
Een dwarsdoorsnede 1 
De voorgevel „ „ I : IOO. 

7 • 
8'. 
9*-

10'. 
11'. 

i.V 
14' 
i 5' 
16' 

18'. 

schaal van 1 : 200. 

PROGRAMMA VOOR „ E E N DEFTIG WOONHUIS". 

Bij dit ontwerp gaat men van de veronderstelling 
uit, dat het zal worden opgetrokken op een der voor
naamste grachten van Amsterdam. De gevelbrecdte 
moet op li' M. en de diepte van het terrein op 50 M. 
gerekend worden. 

Op de verschillende verdiepingen zullen de volgende 
vertrekken, enz. aanwezig moeten zijn. 

Parterre: 
Een ingang. 
Vestibule met trap. 
Spreekkamer met aangrenzende wachtkamer. 
Dienstboden zitkamer 
Biljartkamer. 
Keuken met bijkeuken. 
Kinderspeelkamer. 
Provisie- en wijnkelder. 
Provisiekamer. 
Kamer voor den huisknecht met slaapplaats. 
Bergplaats voor brandstoffen. 
Privaten. 

Res de chaussie: 
Vestibule met trap. 
Groote zaal. 
Ontvang- en rookkamer voor mijnheer, met aangren

zende bibliotheekkamer. 
Ontvangkamer voor mevrouw, met boudoir. 
Huiskamer. 
Eetzaal met dessertkamer en lift. 
Privaten en toiletkamer. 
Garderobes. 

l' Etage: 
Vestibule met trap. 
Slaapzaal voor mijnheer en mevrouw. 
Badkamer. 
Kinderkamer. 
Kinderslaapkamer. 
Slaapkamer gouvernante. 
Logeerkamers. 
Privaten en toiletkamer. 
Garderobes. 

Zolderverdieping. 
Twee dienstbodenkamers. 
Linnenkamer. 
Mangelkamer. 
Strijkkamer. 
Zolder. 
De gevel moet ontworpen worden in een baksteen-

bouw der vroeg-Renaissance, afgewisseld door blok
ken, banden en versieringen in bergsteen. Men verlangt 
de teekeningen der plattegronden, een langs- en een 
dwarsdoorsnede op 1/100 en den voorgevel op 1/50 
der ware grootte. 

PROGRAMMA VOOR „ E E N BRUG IN EEN RIJ- EX 

WANDELPARK." 

Bij dit ontwerp moet worden rekening gehouden met 
de volgende bepalingen, in verband met onderstaande 
schetsteekening. 

Helling 3 c M . P * * 

•••4.50--X 15.00 4.50 • 
Doorvaartwijdte tusschen de landhoofden 10 M. 
Breedte rijweg 6 M. 
Breedte trottoirs 2 M. 
As van den weg bij de landhoofden 3.20 M. boven 

de waterlijn. 
De ontwerper is zoowel in de keuze der materialen 

als in de wijze van constructie vrijgelaten. 
Voor eene behoorlijke avondverlichting moet wor

den zorggedragen. 
Verlangd worden de volgende teekeningen : 
plattegrond schaal I a 100. 
dwarsdoorsnede „ I a 100. 
vooraanzicht der brug „ 1 a 50. 

PROGRAMMA VOOR „ E E N ZITBANK IN EEN PARK" 

Het ligt in de bedoeling dit ontwerp een monu
mentaal karakter te geven; de bank moet gewijd zijn 
aan de nagedachtenis van een beroemd letterkundige. 

Men veronderstelt dat het monument zal geplaatst 
worden op een terrein, van waaruit, behalve aan de ach
terzijde, een vrij uitzicht op de omgeving bestaat, ter
wijl een breede weg voor en langs het monument ge
legen is. 

Het geheel moet begrensd zijn tusschen de afmetin
gen 6 en 12 M . ; vorm, enz. zijn den ontwerper vrij
gelaten. 

Verlangd worden: plattegrondteekening op '/so en 
opstand op '/io der ware grootte. 

PROGRAMMA VOOR „ E E N TITELVIGNET VOOR DEN 

KALENDER." 

De afmetingen van het vignet zijn 11 cM. hoogte bij 7 
cM. breedte; als titel moet in letterschrift zijn vermeld: 

A r c h i t e c t u r a et A m i c i t i a 
Kalender. 

terwijl het jaartal 1890 duidelijk moet zichtbaar zijn. 
De teekening in zwarte-inktlijr.en op de ware grootte 

moet voor photolithographische reproductie geschikt zijn. 
Aldus opgemaakt door de Commissie ter 

behandeling van bepaalde vakken en 
ter oplossing van vragen. 

Amsterdam, 14 Februari 1889. 
De Secretaris, 

A. C. BOERMA. 

Namens het Bestuur: 
De 1 ste-Sccretaris, 

G. A. ZEEMAN. 
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(A. etA.) PRIJSVRAAG 
VOOR EEN K E R K TE ROTTERDAM. 

Onderstaand „program" werd deze week verkrijgbaar 
gesteld. Zeker zullen er vele bouwkundigen gevonden 
worden , die gaarne eene gelegenheid als deze zouden 
aangrijpen, om op het gebied der kerkelijke kunst 
lauweren te oogsten ; te meer is het daarom te betreu
ren , dat de bepalingen van dit model-program van dien 
aard zijn, dat wij onze vakgenooten niet ernstig genoeg 
kunnen waarschuwen tegen deelneming aan deze prijs
vraag. 

Het stuk luidt als volgt: 

PROGRAM-PRIJSVRAAG. 

Het Bestuur der Vereeniging De Kerkel i jke 
K a s te Rotterdam, voornemens zijnde over te gaan 
tot het bouwen van een kerk ten behoeve der Ned. 
Geref. Kerk van Rotterdam, op een terrein gelegen 
aan de Ammanstraat te Rotterdam, wenscht daarvoor 
eene prijsvraag uit te schrijven. 

Door eene daartoe te benoemen Jury zullen de plan
nen, die uiterlijk 15 Maart 1889 vrachtvrij moeten 
worden ingezonden bij den Voorzitter van 'tBestuur, 
den weled. heer VV. A. Vrolijk Sr., Mauritsweg 67 
te Rotterdam, worden beoordeeld. 

Voor het best gekeurde plan zal, ingeval het vol
doet aan bijgaande bepalingen, worden uitgeloofd de 
som van f 500 en voor het daarop volgende de som 
van ƒ 2 5 0 , waarvoor die plannen met de daartoe be-
hoorende bescheiden het eigendom worden van gemeld 
Bestuur, dat in geen geval gehouden zal zijn die uit 
te voeren of de ontwerpers met de uitvoering van 
dezelve op welke wijze ook te belasten , wordende het 
ervoor gehouden, dat van alle rechten ten behoeve 
van gemeld Bestuur afstand is gedaan. 

Ieder plan moet zijn voorzien van een merktceken, 
welk merkteeken ook vermeld moet zijn op een bij het 
plan te voegen verzegeld couvert, bevattende naam en 
woonplaats van den inzender. 

Alle niet goedgekeurde plannen zullen voor 15 April 
1889 franco aan de inzenders worden teruggezonden. 

BEPALINGEN. 

a. Het gebouw moet worden binnenwerks breed 
23 M. en diep 36 M. 

b. Het gebouw moet zijn vrijstaand met ingangen 
aan de voor-, achter- en zijgevels. 

c. Aan den achtergevel moet worden gerekend op 
een vertrek voor den predikant, een kamer voor 
doopelingen en een dito ten behoeve der dienst
doende kerkeraadsledcn. 

d. Het gebouw moet kunnen bevatten 1600 a 1800 
zitplaatsen; voor zitplaatsen moet worden gere
kend op banken. 

c. De ruimte voor het orgel moet worden gereser
veerd aan dc achterzijde van het gebouw. 

f. De plannen moeten worden uitgevoerd overeen
komstig de bepalingen van de verordening op het 
bouwen te Rotterdam. 

g. Bij het plan moet worden overgelegd, behalve 
de noodige details, een voorloopig bestek met 
begrooting der kosten zoowel van het gebouw 
zelve als van het ameublement, als: predikstoel, 
voorlezerskatheder, banken enz. en wel èn voor 
het gebouw èn voor het ameublement voor ieder 
afzonderlijk. Onder het ameublement is niet be
grepen , het eventueel aan te brengen orgel, het 
ameublement der verschillende kamers en gordij
nen , indien die mochten noodig blijken. 

It. Bij het plan en de begrooting moet worden ge
rekend op de benoodigde gasaanleg, zoowel voor 

het gebouw als voor de verschillende lokaliteiten 
(zonder ornementen). 

i. De kosten mogen de 45 a 50 mille niet te boven 
gaan. 

Namens het Bestuur der Vereeniging 
„de Kerkelijke Kas" te Rotterdam. 

W. A. VROLIJK SR., Voorzitter. 
T . TROMP , Secretaris. 

Rotterdam, Februari 1889. 

Zooals men ziet zal het Bestuur in geen geval ge
houden zijn de bekroonde projecten uit te voeren of de 
ontwerpers wet de uitvoering van dezelve, op welke wijze 
ook, tc belasten. Namen van Juryleden worden niet 
vermeld; eene Jury zal later worden benoemd (zeker 
door het Bestuur). 

De bedoeling is duidelijk. 
Men verwacht een ruimen oogst van plannen. Één 

of meer doleerende timmerlieden, niet in staat om zelt 
een behoorlijk plan te ontwerpen, zullen zich wel met 
de beoordceling willen belasten, om dan uit den voor
raad te nemen wat van hunne gading is. De uitvoe
ring kan daarna weinig zorg meer baren; den beoor
deelaars is die taak wel toevertrouwd en de prijswin
naars kunnen toezien hoe hunne plannen worden 
mishandeld of geheel terzijde gelegd. 

Veel liefde voor de kunst zal wel niemand van die 
zijde ooit verwacht hebben. Hetgeen in de laatste halve 
eeuw door de ultra-Protestantsche kerkgenootschappen 
is gebouwd, kan schier zonder uitzondering tot de 
bouwkunstige misgeboorten gerekend worden. 

Doch dit gaat te ver. Het prijsvragenstelsel op dus
danige wijze te misbruiken, den arbeid en het talent 
van alle deskundigen in te roepen, zonder den minsten 
waarborg te geven voor eene eerlijke beoordeeling, 
ja met de kennelijke bedoeling om dc meest gewone 
eischen van billijkheid terzijde te stellen; zulk eene 
handelwijze mag niet zonder een krachtig protest wor
den geduld. 

Wij vertrouwen daarom dat de Nederlandsche archi
tecten genoeg esprit dc corps zullen toonen te bezitten 
om door eene algemeene onthouding dergelijke specu
laties voor het vervolg onmogelijk te maken. 

T E C T O R I U M . 
(Ingezonden). 

Aan de Redactie van »Dc Opmerker". 
Mijnheer de Redacteur, 

In het nummer van j l . Zaterdag van uw Orgaan, vond ik in 
het verslag van een vergadering der Afdeeling Leiden van de 
Maatschappij tot Bevordering der Houwkunst, van 31 Januari, 
de daar uitgesproken opinie, dat het inlandsche tectorium 
van beter kwaliteit zou zijn dan het Engelsche. 

Hoewel ik tot nog toe, als invoerder van de origineel door 
mij tectorium genoemde dakbedekking, het beter achtte geen 
nadeelen van het sedert kort in Gorkum nagemaakte Engelsche 
fabrikaat te openbaren, zoo kan ik nu toch niet nalaten op 
te komen tegen deze botweg uitgesproken meening. Wanneer 
dezelve niet in een vakkundig, officieel Orgaan als het uwe 
uitgedrukt was, zou ik nog zwijgen, daar ieder nieuw Hollandsch 
fabrikaat, al is het ook namaak, eerder toegejuicht en geap
precieerd als vrucht van ondernemingsgeest moet worden, dan 
wel veroordeeld. Het moet dan echter ook een verbetering 
zijn en dit is het Hollandsche zoogenaamde inlandsche tecto
rium niet. Het inlandsche tectorium kan niet scherp gebogen 
•worden zonder te splijten, hetwelk een fout aantoont, groot 
genoeg om het voor goed als dakbedekking te verwerpen. Het 
origineele ruwe Engelsche tectorium kan eenmaal of meerma
len scherp gebogen worden zonder tc splijten. 

Het inlandsche tectorium heeft een voor het oog aangenamer 
aanzien daar het glad is. Het Engelsche Tectorium , hoewel 
ook glad in den handel gebracht, heeft aangetoond dat het 
ruwe soort te verkiezen is. Van dit ruwe soort o. a. is de 
groote kap van de drukkerij van den heer Thieme te Nijmegen 
over een oppervlakte van duizend vierk. meter voorzien en 
kan ieder zich van de soliditeit daarvan overtuigen. 

Voorloopig, mijnheer de Redacteur noem ik alleen dit groote 
gebrek van het inlandsche tectorium, niet uit handels-concur-
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rentiezucht doch om bovengenoemde redenen cn omdat de 
meening, uitgesproken in de bedoelde Leidsche vergadering, mij 
volkomen ongemotiveerd en onjuist voorkomt. 

Met mijn dank voor plaatsing hiervan, 
Hoogachtend, 

Het TECHNISCH BUREAU DE VOOGT. 
Amsterdam, 12 Febr. 1889. 

Naar aanleiding van het bovenstaande schrijft de heer Lancel 
ons het volgende: 

In antwoord op het schrijven van het Technisch Bureau De 
Voogt, wensch ik voorloopig tc volstaan met deze opmerkingen: 

i°. Hel inlandsch tectorium is aangenamer voor hel oog 
dan het Engelsche. 

2°. De maten, waarin het inlandsch tectorium gemaakt 
wordt, veroorloven een meer economische toepassing, terwijl 
dc prijs ook minder is. 

3ê. Het inlandsch tectorium, hoewel niet zoo slap als het 
Engelsche, is uitstekend te buigen, zelfs geheel dubbel te vou
wen zonder te splijten. 

4°. In het Engelsch tectorium, door mij en anderen bij 
veranda's toegepast, ontstonden na korten tijd roestgaatjes, 
welke ongetwijfeld gevaar voor mindere waterdichtheid op
leveren. 

5°. Wat de gladheid aangaat, zal het mij aangenaam zijn 
te vernemen, welke nadeelen daaraan verbonden zijn. 

Overigens is het materiaal, vooral het inlandsch, nog jong 
en zal eene langere ondervinding uitspraak moeten doen. Naar 
mijne overtuiging echter verdient het inlandsch product de 
voorkeur. 

Hoogachtend. 
Leiden, 14 Febr. 1889. P. G. LANCEL. 

V E R E E N I G I N G »ARCHITECTURA" T E ' S - G R A V E N H A G E . 
Gewone vergadering van Woensdag 13 Februari 18S9. 

Na het vaststellen der notulen van de voorgaande bijeenkomst, 
werden de heeren J. W . Haring en F. Nieuwerkerk als gewoon 
lid aangenomen. 

Door het Bestuur is als donateur der Vereeniging aange
nomen de heer Joh. Mutters Jr., architect te 's-Gravenhage. 

De Voorzitter vestigde de aandacht op eenige monsters van 
inlandsch tectorium, welke door den heer M . Nooijen waren 
tentoongesteld, benevens eene door hem geschilderde decoratie 
op dat materiaal, hetwelk daartoe op een raamwerk is gespan
nen. Door de aanwezige circulaires kon men van eenige eigen
schappen van deze doorschijnende stof kennis nemen. 

Thans werd het woord gegeven aan den heer Z. Hoek, die 
eene voordracht hield, getiteld: / V Natuur in de Kunst. 

Spreker verklaarde deze rede te willen houden, naar aanlei
ding van de voordracht, eenigen tijd geleden door de heeren 
Bruckmann en Van Malsen ten beste gegeven en daarbij de 
meening dier heeren hier en daar te weerleggen. Vooreerst 
ging de heer Hoek na wat oorspronkelijkheid in de kunst is. 
Volgens sprcker's zienswijze bestaat oorspronkelijkheid niet in 
het kiezen van motieven, doch in de behandeling daarvan, door 
het in acht nemen van gepaste afwisseling in elke samenstel
ling Dat oorspronkelijkheid niet ieder is gegeven, behoeft geen 
betoog; het willen alleen is niet voldoende. Evenwel kiest elk 
kunstenaar zijn model in de natuur, doch staat er zelf boven, 
want zoodra hij de natuur eenvoudig kopieert, loopt hij dade
lijk gevaar haar slaaf te worden; de natuur moet vertaald, ver
tolkt worden, en dit bereikt men door de n a t u u r - 7 w w , « te 
karakteriseeren en te stileeren, waartoe studie noodig is. Wan
neer men spreekt van idealiseercn, dan heeft men tc doen met iets 
hoogers, met het werk van een genie. Nooit moet men in de kunst 
eene zuivere nabootsing geven, welke als 't ware eene tweede 
uitgave zou kunnen genoemd worden; deze is niet noodig, omdat 
dc eerste uitgave, de natuur zelve, goed en volmaakt is. Een 
en ander werd door den heer Hoek met voorbeelden verdui
delijkt, waarbij hij o. a. opmerkte dat verschillende kunste
naars van eenzelfde model eene andere, eigen opvatting hebben. 
Hierna ging spreker over tot de behandeling, meer bepaald 
op het gebied der architectuur, en wees erop hoe de volken 
uil de vroegste tijden het strengst hebben gestileerd; voorts 
hoe de Gothiek hare eigen motieven op nieuw uit de natuur 
koos en die zoodanig verwerkte en toepaste, dat, hoe dicht 
ook somtijds de natuur naderende, nimmer de heerschappij 
daarover werd uit het oog verloren. Toen dit laatste echter 
geschiedde, kreeg men het verval en den overgang tot de 
Renaissance, waarin evenzeer de natuur als bron voor de 
rijke motieven diende, doch steeds om die gestileerd toe te 
passen en waarin de ornementeele samenstellingen alleszins 
getuigenis afleggen dat tegen ontaarding in naturalisme is 
gewaakt. 

Nadat de heer Hoek zijne rede hiermede geëindigd had, gaf 
dc Voorzitter gelegenheid tot discussie, waarvan door eenigen 
werd gebruik gemaakt. Eigenaardig is het daarbij te kunnen 
opmerken dat men, zonder het aanstonds te willen toegeven, 
het eigenlijk met elkander eens is. Van weerleggen, in den 
zin als door den heer Hoek in der. aanvang bedoeld, kan ten 

minste niet rechtstreeks sprake zijn. Het debat werd in de 
pauze, welke thans volgde, meer i>en club" voortgezet. 

Als kunstbeschouwing was door den heer A . Mondt Jr. 
afgestaan: .Venographies dc Bdiiments Modernes, parRague-
net, en door den heer E. F. Ehnle: Architektur der Gegen-
wart, van Otto Licht (Lief. 4), hetgeen alles met veel be
langstelling werd bezichtigd. 

Onder dankzegging aan den heer Hoek voor zijne belang
wekkende rede en aan de kunstgevers voor hunne bijdragen 
werd deze drukbezochte vergadering gesloten. 

M A A T S C H A P P I J T O T B E V O R D E R I N G D E R B O U W K U N S T . 
AFDEELING «HAARLEM EN OMSTREKEN." 

Vergadering van li, Januari 1889. 
Nadat de vergadering door den Voorzitter geopend is. werden 

de notulen gelezen en onveranderd goedgekeurd. 
De ontwerpen, ingekomen op de in 18S7 door de Maatschappij 

tot bevordering der Bouwkunst uitgeschreven prijsvragen voor 
een protcstantsche kerk, een lantaarnpaal en een bibliotheek-
betimmering, waren in de vergaderzaal opgehangen cn werden 
door de meeste leden aandachtig beschouwd. 

De kunstbeschouwing, die nu volgde, aangeboden door den 
heer 1'. Kleyweg Dyserinck, bestond uit een fraaie cn groote 
collectie photographieön van de merkwaardigste gebouwen uit 
verschillende steden van Europa. 

Nadat achtereenvolgens die uit Berlijn, Dresden, Praag en 
Weenen in oogenschouw waren genomen, werd op voorstel 
van een der leden besloten, wegens het vergevorderd uur, het 
groot aantal overblijvenden als kunstbeschouwing voor de 
eerstvolgende vergadering te bestemmen. 

Onder dankzegging aan den heer Kleyweg Dyserinck voor 
zijn belangrijke kunstbeschouwing, werd de vergadering ge
sloten. 

AFDEELING 'S-GRAVENHAGE. 
Vergadering van Vrijdag 8 Februari 18S9. 

Na lezing en goedkeuring der notulen van de vorige verga
dering, deelde de Voorzitter mede, dat van het Hoofdbestuur 
der Maatschappij een missive was ingekomen, als antwoord 
op de vraag van de Afdeeling om geldelijken steun voor het 
opmeten en in teekening brengen van oude gebouwen. 

Uit dat antwoord bleek, dat geen vaste toelage kan worden 
verstrekt, maar wel voor ingekomen teekeningen na beoordee
ling belooningen worden gegeven, en dat het dikwerf niet 
plaatsen van ingezonden teekeningen is toe te schrijven aan het 
overvloedig aantal teekeningen, nog in het archief van de Maat
schappij aanwezig. Door eenige leden werd echter opgemerkt 
dat juist in de laatste jaren zoo weinig was verschenen, en 
het nut van het bestaan eener Commissie van redactie in 
eene Afdeeling dan ook zeer twijfelachtig was. Wanneer toch 
die Commissie, die door de Vergadering benoemd wordt, kans 
loopt dat de door haar ingezonden stukken en teekeningen 
niet geplaatst worden, dan is het niet zeer aanmoedigend lid 
dier Commissie te zijn en rijst de vraag of het niet beter ware, 
eene Commissie, die toch maar weinig reden van bestaan heeft, 
te ontbinden. Men oordeelde het dan ook het beste dat de 
Commissie het maar «kalmpjes aan" zou aanleggen. 

Op de vraag van den Bibliothecaris aan de Maatschappij, 
waarom niet, evenals vroeger, jaarlijks de werken van de Maat
schappij werden ontvangen, was een schrijven ingekomen, dat 
dc Atdeeling tegen betaling van f 5 'sjaars alle werken zou 
kunnen ontvangen. Met algemeene stemmen werd tot deze 
uitgave besloten en tevens dat men zou trachten ook in het 
bezit te geraken van de ontbrekende uitgaven van dc Maat
schappij. Vervolgens werd medegedeeld dat de reeds vroeger 
uitgeschreven prijsvraag E e n i n g a n g v a n een K a t h o l i e k e 
b e g r a a f p l a a t s , met wijziging in de voorwaarden, opnieuw 
was uitgeschreven. 

Daarna werden behandeld de bekende vragen, door de Maat
schappij gesteld, voorzoover deze niet op eene vorige vergade
ring besproken zijn. 1". Vraag II, »het veelvuldig gebruikdat 
tegenwoordig gemaakt wordt van riolen van portland-cement en 
de toepassing van hetzelfde materiaal ook voor beerputten, 
doet de vraag rijzen: welke resultaten heeft men verkregen 
door de toepassing van riolen en beerputten, vervaardigd uit 
cement en grint?" Door de leden, met de beantwoording be
last , werd ter completeering van het op de vorige vergadering 
ingediend antwoord medegedeeld, dat een riool, dat reeds lang 
dienst gedaan had, door hen onderzocht was en in zeer goeden 
staat bleek te zijn; het vocht, door het riool afgevoerd, was niet 
dieper dan 1 a 2 cM. in de wanden getrokken, terwijl het overige 
geheel droog was. Als de beste verhouding noemden zij 1 deel 
cement bij 3 deelen grintzand en, bij groote afmetingen voor 
overkluizing, 1 deel cement bij 2 deelen grintzand; deze riool
buizen waren beproefd 12 dagen nadat zij gemaakt waren. 
Voor de totale verharding van cementspecie wordt gerekend 
160 a 170 dagen. Voor putten kan in plaats van grintzand. 
zand en geklopte puin worden gebruikt. Wat den prijs betreft 
kunnen riolen van portland-cementspecie gerekend worden 1

: ; 
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goedkooper te zijn dan gemetselde, ook omdat het leggen veel 
spoediger kan geschieden, en men geen houten fundeering 
noodig heeft, wat bij gemetselde riolen zeer veel het geval is. 
Als voordeel werd nog aangemerkt het gemis van de vele 
voegen. Na eenige discussie werd besloten het rapport als het 
gevoelen der Afdeeling aan de Maatschappij te zenden. 

13e heer Lorrie deelde mede, dat de resultaten van het in 
de vorige vergadering toegezegde scheikundig onderzoek naar 
de hoedanigheid van grenenhout, nog niet waren ontvangen, 
en hij derhalve nog niets naders betreffende de derde vraag 
kon melden. 

Als antwoord op vraag IV: «Welke ondervinding heeft men 
in de practijk opgedaan omtrent het gebruik van carbolineum", 
diende cle verklaring dat de toepassing van carbolineum nog 
te zeldzaam was, om een proefondervindelijk rapport uit te 
brengen. 

Op vraag V I : »In de groote zoowel als de kleine steden, 
komt het niet zelden voor, dat gebouwen, die fraaie voorgevels 
vertooncn, achter- en zijgevels te zien geven, die de geheele 
buurt ontsieren", bleek men geen bepaald antwoord te kunnen 
geven. Als zeer doeltreffend merkte de daartoe benoemde Com
missie op, dat door het onderling samenwerken van dc verschil
lende bouwkundigen, ter zelfder plaatse werkzaam, en mede
werking van dc principalen, wel nut te wachten was; vervol
gens, dat bij door gemeentebesturen verkocht wordenden grond 
eer.ige bepalingen, op doelmatige wijze vastgesteld, zeer goed 
zouden kunnen werken. 

Van de heeren Wesstra en Stichter was een antwoord inge
komen op vraag VII: »Het is niet zeker of, ook wanneer de 
A . V . door de Regeering meer of minder worden gewijzigd, 
deze wijzigingen wel zoo ingrijpend zullen zijn, dat zij toch 
nog zonder nadeel voor de particuliere werken van toepassing 
kunnen worden verklaard. Daarom doet zich de vraag voor. 
of het niet meer de voorkeur zou verdienen om vanwege de 
Maatschappij een stel A . V. op te maken." Door hen werd 
verbetering van de A. V . als een zeer nuttig werk aangeprezen, 
doch door de zeer verschillende omstandigheden, waarin Staat 
en particulieren bij een aanbesteding verkeeren, achtte de ver
gadering het onmogelijk, om de A. V. zoo in te richten, dat 
zij voor beiden zonder bezwaar te gebruiken zouden zijn. De 
Vergadering was van oordeel dat het van groot nut kon zijn 
als de Maatschappij tot Bevordering der Houwkunst algemeene 
voorschriften voor particulieren samenstelde, waarnaar in de 
bestekken, evenals dit thans met de A. V . geschiedt, verwezen 
zou kunnen worden 

Als antwoord op vraag VIII: "Ligt het op den weg van onze 
Maatschappij om de uitgave te bevorderen van een beknopt, doch 
volledig overzicht van de geschiedenis der bouwkunst in Neder
land''" waren de heeren Kerling en Brouwer Jr. van meening, 
dat de geschiedenis der bouwkunst in Nederland, vooral bij de 
Nederlanders zelf, te weinig bekend is en het daarom zeker op 
den weg der Maatschappij ligt, de uitgave van een beknopt 
overzicht te bevorderen, omdat particulieren èn door de groote 
kosten, daaraan verbonden, èn door het veelomvattende van 
den arbeid, weinig kans zouden hebben hun moeite beloond 
te zien. 

Vraag IX: »Is het wenschelijk dat zij, die aan de Polytech
nische school te Delft de lessen hebben bijgewoond en met goed 
gevolg het eindexamen dier school afgelegd hebben, in de ge
legenheid worden gesteld, door middel van een tweede examen 
proeven af te leggen van hunne practische bekwaamheid, 
waarna hun een graad of titel verleend wordt?" aan de heeren 
H . L. Boersma en J. J. van Nieukerken ter beantwoording ge
geven, was volgens het oordeel der Vergadering zeer diploma
tisch beantwoord. Genoemde heeren meenden, dat de vraag 
door eene Commissie, bestaande uit gediplomeerden cn niet ge
diplomeerden, rijksbouwmeesters en particuliere architecten, 
moest worden beantwoord. 

Ten slotte werden door den heer Kriens zeer verrassende bij
zonderheden medegedeeld omtrent het heilige getal 7 in den 
bouw van den Dom te Keulen. 

AFDEELING LEEUWARDEN. 
Vergadering van 15 Februari 1889. 

Na opening der vergadering werden de notulen van de vorige 
bijeenkomst gelezen en onveranderd goedgekeurd. De Voor
zitter doet eenige mcdedeelingen van huishoudelijkcn aard en 
geeft daarna het woord aan den keer Th . Oostenbrug, die 
bereidwillig op zich had genomen op deze vergadering het 
bouwmateriaal basalt te behandelen. 

Het basalt is een bouwmateriaal, dat zoowel bij burgerlijke 
als waterbouwkundige werken veel wordt toegepast en ontstaat, 
volgens den geoloog Hutton, door eene vulkanische werkzaam
heid ; dit bewijzen nog heden ten dage de uitstroomingen van 
lava uit dc schoorsteenen der aarde, of vulkanen; want lava 
is niets anders dan poreus basalt. De natuurkrachten werken 
volgens onverbiddelijke wetten beurtelings opbouwend en weder 
vernielend; hier aan 't licht brengend wat vroeger in de diepte 
verborgen lag; daar bedelvend wat pas aan de oppervlakte 
was ontstaan. 

Nadat verschillende bewijsgronden werden geleverd dat het 

basalt werkelijk van vulkanischen oorsprong is en na de samen
stellende bestanddcelen, de vorming van het basalt, de basal-
tische landstreek en de basaltgroeven uitvoerig te hebben 
besproken, werden de zoogenaamde zonnebranders behandeld, 
die men vooral vindt in de groeven van Krpcl cn van Linz. 
Dit zijn basaltsteenen met onregelmatige prismatische knobbels 
bedekt, ook wel pokken genoemd, die door blootstelling aan 
zon en lucht van elkander gescheiden worden. Wanneer een 
knobbel eenmaal van den steen gescheiden is, is het of de steen 
zachtjesaan verteert en valt hij in 't laatst uiteen. In het 
bijzonder moet bij 't gebruik van basalt daarop gelet worden; 
men onderscheidt zc van het gezonde basalt door de witte 
aderen, die er doorloopen en de witte sterretjes die zich aan het 
oppervlak bevinden. Voornamelijk als zc tot zetsteen in dijk-
glooiingen zijn gebezigd, kan men ze na een regenbui duidelijk 
van dc gezonde soorten onderscheiden, door hun sneller op
drogen. Voordat de zonnebranders brokkelig worden, moeten 
ze geruimen tijd aan zon cn weder zijn blootgesteld. Men heeft 
zc voor eenige jaren aan een nieuwen kaaimuur te Keulen 
geleverd; doch na 1 a 2 jaar waren er veel gescheurd, zoodat 
ze uitgehaald cn door anderen vervangen moesten worden. 

Ofschoon de meeste basaltgroeven goede steen leveren, zijn 
echter eenige jaren geleden in Noord-Holland de steenen van 
Dattenberg- afgekeurd; de oorzaak schijnt hierin tc zijn gele
gen, dat deze steenen, meer ijzerdeelen bevattende, bij aanra
king met zoutwater scheurden en verbrokkelden. Voor de 
beste groeven houdt men die van Minderberg en Humnwlsberg. 
Voor goede basalt eischt men de volgende voorwaarden: Het 
moet zijn uitwendig glad en zuiver, zonder aanhangsels van 
aarde of grond en van een effen grijze kleur; op de breuk glad, 
fijn van korrel en van eene schoone helderblauwe kleur. Als 
men er op slaat moet het een helderen klank weergeven. 
Goede basalt behoudt deze kenmerken jaren lang. Ook wordt 
voor goede steenen dc eisch wel eens gesteld, dat ze, na 10 
minuten onder kokend water gedompeld te zijn, in het daarop 
volgende etmaal niet mogen scheuren of afbrokkelen. De 
slechte steenen kunnen in geen geval deze proef doorstaan. 
Slechte basalt heeft een aardachtig aanzien en is inwendig 
van eene donker zwartachtige kleur. Tot de slechte basalsoor-
ten behooren de reeds genoemde zonnebranders; witte, geleen 
roodbruine strepen of aderen zijn mede een kenmerk van min
der goede hoedanigheid. Zoodanige steen brokkelt op de 
aderen af en valt in stukken. Schilferigheid is mede een gebrek, 
zoo ook 't grof korrelig zijn op de breuk. Wat het specifiek 
gewicht van de basaltsoortcn betreft, werd door wijlen den 
Inspecteur-generaal van den Waterstaat, Goudriaan, bevonden 
dat deze afwisselde tusschen 2.S en 3.1. Door handelaars wordt 
opgegeven een specifiek gewicht van 2.8 en verklaard dat zoo
danig basalt noch door de inwerking der lucht, noch door die-
van water lijden kan. Men is echter algemeen van gevoelen, 
dat groote zwaarte een hoofddeugd is van iedere basaltsoort. 
De exploitatie van het basalt is voordeeliger dan die van eenig 
andere natuurlijke steen en komt in den handel voor in: zui-
Icnbasalt, tafelbasalt, schrotbasalt, kogelbasalt en basaltkeien 
van verschillende afmetingen. 

Het bezetten van onze zeedijken met steen is betrekkelijk van 
zeer jongen datum; dc bezetting met zuilenbasalt dagteekent 
van voor ongeveer dertig jaren. In het begin dezer eeuw werd 
eene dergelijke verdediging gelegd op den Helderschen zeedijk. 
Kerst in 1S27 brak het tijdperk aan, waarin de dijksglooiingen, 
die vóór dien tijd belegd waren niet stroo cn rijshout, versterkt 
met vlechltuinen en perkoenpaalrijen, vervangen werden door 
glooiingen met steen bezet. Vroeger gebruikte men veelal 
Vilvoordsche- en Doorniksche steen, doch in dc laatste 25 
jaren is het gebruik van die soorten sterk afgenomen en dat 
van basalt in ruime mate toegenomen. De oorzaak daarvan 
ligt hoofdzakelijk daarin, dat, terwijl dc kern van de V i l 
voordsche steen zeer hard, de korst daarentegen veel zachter is 
zoodat die korst mettertijd door golfslag wordt verwijderd en 
openingen tusschen de steenen doet ontstaan, welke afschui
vingen tengevolge kunnen hebben. De Doorniksche steen heeft 
dit tegsn zich, dat ze altijd onder gewoon hoogwater moet 
verwerkt worden, daar ze niet dc werking van zon en lucht 
kan doorstaan, om reden ze uit haar aard schilferachtig is. 
De Lessinesche steen, bestaande uit zeer harde porfierstukken, 
wordt vooral in 't Zuiden van ons land veel gebruikt. 

De kracht van eene steenglooiing ligt namelijk: 1". in het 
gewicht der steenkorst; 20. in de klemming der steen onder
ling en 30. in het gewicht van ieder der steenen in het bij
zonder; omdat i°. bij gelijke dikte, eene zwaardere steenkorst 
een kleiner stootvlak aan de golven aanbiedt dan eene lich
tere; 2°. omdat de wrijving of klemming tusschen de steenen 
moet overwonnen worden, alvorens zij uit de steenkorst te 
lichten zijn, en 30. omdat zware steenen, zelfs bij geheele vrije 
ligging, moeilijker door golfslag worden verplaatst dan lichte. 

Men heeft in het algemeen aangenomen dat 1 M* steenkorst 
gemiddeld weegt: 

in eene glooiing van Vi lv . steen 1880 K G . 
» » » » Doorn. » 2110 » 
» » » » Less. » 2100 •) 
» » » basalt o 2300 » 
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Hij eene Vilvoordsche steenglooiing staat 
dus een 22" „ grooter oppervlak aan de wer
king van de golven bloot, dan bij eene 
basaltglooiing van dezelfde dikte. 

Alsnu zette spreker de wijze van bewer
king en de toepassing nauwkeurig uiteen. 
Nadat eenige vragen betreffende het ge
bruik van basalt, in plaats van gebakken 
steen, waren beantwoord, bracht de Voor
zitter den spreker dank voor hetgeen hij 
dezen avond ten beste had gegeven. 

— Naar men verneemt, is de heer L. 
L. Polis, civiel-ingenieur, benoemd tot in
genieur bij de Grand Central Beige ter 
standplaats Maastricht. 

— Tot opzichter van den polder Dirks-
land is benoemd de heer P. de Groot te 
Alblasserdam. 

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

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'S-GRAVENIIAGE. De Minister van Marine 

brengt ter kennis van belanghebbenden, 
dat er één plaats als adspirant-ingenieur 
bij de Nederlandsche Marine op eene jaar
wedde van / l o c o wordt opengesteld 

Zij die op den isten September e. k. 
hun 26ste jaar nog niet zijn ingetreden en 
in het bezit zijn van de diploma's van 
scheepsbouwkundig en van werktuigkun
dig ingenieur, ingevolge de wet van den 
2den Mei l86j (Staatsblad n" 50), worden 
opgeroepen om vóór of op den 21 sten Fe
bruari e. k. een verzoekschrift op zegel in 
te dienen, om tot het te houden vergelij
kend examen te worden toegelaten. Voor 
den omvang van dit examen en de stuk
ken, door sollicitanten over te leggen, 
wordt naar de Staatscourant verwezen. 

— De gasfabrieken tc Tolen en te Steen
bergen, bchoorende aan de firma Wolter-
beek van Daggen & Co., tc Amsterdam, 
zijn Woensdag in publieke veiling te Tolen 
gekocht door den heer van Raggen, te 
Apeldoorn: die te Tolen voor /'5100, en 
die tc Steenbergen voor ƒ8950. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— Bij de Nederlandsche marine is een 

plaats als adspirant ingenieur op eene 
wedde van ƒ 1000 opengesteld (zie de in 
dit nommer geplaatste berichten). 

— Voor den artillerie constructie-winkel 
te Soerabaia wordt verlangd een ingenieur
werktuigkundige. Zij , die voor die betrek
king in aanmerking wenscben te komen, 
moeten zich vóór 15 Maart 18S9 bij een 
gezegeld adres aanmelden bij het Ministerie 
van Koloniën. Nadere bijzonderheden be
vat n". 34 der Saatscourant. 

P E R S O N A L I A . 

— Dc ingenieur ie k l . der marine P. J 
Turk , met 1 Februari belast met diensten 
van algemeenen aard, is tc Rotterdam 
geplaatst. 

— Tot tijdelijk ambtenaar bij den alge
meenen dienst van den waterstaat te 
's-Gravenhage is met ingang van 11 Fe
bruari benoemd de heer J. \V . Scheftelaar, 
gewezen opzichter 3e k l . bij den aanleg 
van staatsspoorwegen 

B o u w k u n d i g e . 

A . C . RLE VS, Bouwmeester te Amsterdam^ 
verzoekt beleefd den Bouwkundige, welken hij 
h.t eerste dee l W A T E R B O U W K U N D E 
S T O R M B U Y S I N G ter leen verstrekte, 
dit terug te bezorgen. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER .11 WETHOUDERS van 

'S-llh.UTOi:ESIIOSCII. zullen op Donderdag 
21 Februari 1889. dee voormiddaga ten 10 ure, 
ten Raadhuize aldaar, bij enkele inschrijving. 

aaiilM'.<st«Ml«']i: 
Het maken van G e b o u w o n en In

r ich t ingen ten behoeve der Ste
deli jke Gasfabriek. 

Het bestek en de teekeningen liggen ter 
inz.age op het Raadhuis te 'e-Hertogenboeeb 
.11 zijn verkrijgbaar bij den Gemeente-Architect 
J . M . NA li HE aldiar, tegen betaling van 
ƒ8.60. 

Aanwijzing in loco (terrein der tabriek 
buiten den Vuchteruitgung) zal plaats heb
ben op Zaterdag lfi Februari e. k., voormid
dag 10 ure. 

De iiisehrijviiigsbiljettcn moeten vóór :S ure 
i l s namiddags van den .lag, dien der aan
besteding voorafgaande, in de ten Raadhuize 
daartoe gestelde bus gestoken zijn. 

\-Bertogenbotek, 7 Feta. 1^80. 
burgemeester en Wethouders voornoemd. 

De iSvrgemeetter, 
v. 1.. DOLS DE W1LLEB01S. 

p,- Secretaris, 
3. N . G. SASSEN. 

DE LIKT & C°. 
OoMlsrrdiflc 3 » « , Mollrrdum 

VLOER- en WANDTEGELS. 

TROTTOIR-, CEÏENT- EN IJZERSTEENTECELS. 
Groote voorraden 

Z W E E D S C H G R A N I E T 
uit do groeven, Stoomslijperij en Pohjst 
i n r i c h t i n g van cle Pinna 

KKSSKL iV RÖHL, 
te Ber l i jn . 

Eenig Agent J . H . P . J A N S E , 
Prinsengracht 4BS, 

Amsterdam. 

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

BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 
Gemeente AUS HEM. zullen Dinsdag 26 Fe
bruari 1889, 's voormiddag» 11'/» " u r - i n het 
openbaar, ten Gemeentehui/..; aanbesteden: 

Bostok N°. 19. 
De l eve r ing en het inzetten v a n 

Glas ru i t en en de lever ing v a n 
Lampeglazen en Glazen I n k t k o -
kors gedurende het jaar 1889, 
i n dr ie porcoolen. 

Bostok N " . 24. 
He t ver r ich ten van bui ton- en b i n -

nen-verfworken aan versch i l 
lende Gomeontowerken on G e 
b o u w e n , i n dr io perceolen. 

Inlichtingen worden alle werkdagen, tot 
len dag der aanbesteding, tusseben '.1 en 12 
en tusschen 2 en 4 uur gegeven aan het Bu
reau Gemeentewerken ten Geineeiitehuize, 
alwaar •iiinwjj/.ingzal plaats hebben, voor 
bestek 1'J Woensdag 20 Februari en voor 
bestek 24- Woensdag en Donderdag 20 en 
21 Februari a. s., telkens 's voormiddags 11 
ure; bestekken inet gezegelde inschrjjvings-
hiljetten tegen betaling van / '0.50 per stel 
ter Secretarie verkrijgbaar. 

Ministerie van Financiën-

AANBESTEDING. 
Op Dinsdag, 12 Maart 1889, des middags ten 

12 ure, zal onder nadere goedkeuring van 
den Minister van Financiën, aan het gebouw 
van het .Ministerie van Financiën, worden 
aanbesteed: 

Hot onderhouden en hers te l len 
van het Ri jksgebouw te L e e u 
w a r d e n , waa r in do kan toren 
van de Hypo theken en hot K a 
daster zijn gevestigd, van 1 A p r i l 
1889 tot en mot 31 Maar t 1892. 

Het bestek ligt ter lezing in het Ministe
rie van Financiën, aan het bureel van den 
Rijksbouwmeester in bet 1ste district te 's firn. 

venhage, aan dat van het Provinciaal Bestuur 
vein Vriesland en aan bet kantoor van de 
Hypotheken en liet Kadaster te Leeuwarden. 

Inlichtingen worden gegeven door voor
noemden Rijksbouwmeester te 's-Graceukage 

en door den Hoofdopzichter bij cle Landsge-
bouwen D. F 0 K K E N S te ZiroHe. 

Aanwijzing zal word.11 gedaan op Dinsdag, 
5 Maart IsSO, des namiddags ten 1 ure. 

'1 Gracenhage, 11 April 1SS9. 
Voor den Minister. 

De Secretaris- Generaal, 
BARTSTRA. 

van Staal of Hout niet Staalband doortrok
ken of met verstelbare lichtopeningen, zelf-
rollcnde, met drijfwerk enz. enz. 

E. en P. R0TTSIEPER. /friWj«V/(Rijiipruisen). 

H a n d e l i n T e g e l s v o o r V l o e r e n e n W a n d e n . 

H O U T E N P A U Q U E T V L O E R E N . 

éf&oiif 
- - - - - - - d é a ï o 

Deze vloeren zijn door ons geleverd 0. a. in dc B a r a k k e n van het S t e d e ü j k Z i e k e n h u i s , Coolsingel alhier, de L o u i s a -
stiohtina: te 'sltaae, enz. enz. Teekeningen gratis verkri jgbaar . 
n t toht ing , M E X B I H X I X C K & A i \ E X . M H O F E , R o t t e r d a m . 
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Bekroond I 

D n B i e l d o r p 1S80. 
Weenen 1880. 

Bekroond: 
F r a n k f o r t 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 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 e n T e r r a z z o - v l o e r e n , G l a s m o z a ï e k , 

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 . 
Succursale». 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 i r o r i c l i t l S * I t O . 
Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 

P E R D . E I S T G E K S , A m s t e r d a m , 
l l c j i r n y 1 ; u h ( . l>ij d e O u d e S p i e g e l s t r a a t 1 1 . 3 3 5 . 

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

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

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

A M S T E R D A M . 
KANTOOR: Marnixstraat 402 b h Lcidschcplcin. w i l i s ; * 1 1 : \ 

voor Stoom-, Hand- en W a t e r k r a c h t , 
voor Personen, tioederen, Spijzen enz. 
W I T T E ' S Liften onderscheiden zich door 

eene deugdzame constructie, zachten en ge-
lijkmatigen gang, grootste zekerheid tegen 
ongelukken, gemakkelijke behandeling, ge
ring waterverbruik en zeer billjjken prjjs. 
Alle Liften worden onder garantie verkocht. 

Een groot aantal Liften voor personen, 
goedcien, spnzen enz... zoowel voor hand-als 

I hydraulische kracht zjjn h ie r te lande ge
plaatst. (1) 

Werktuigen voor verschillende industrieën. 
Te koop aangeboden. 

2 Stoomheimachines 
2 Hou t s t eekbanken 

1 1 C i r k e l en l intzaagmachine 
{ 1 Ba i l zaag 

50 K i p w a g o n s i n h o u d 2 M . 1 Keide 
24 „ „ 2 H 3 . zijden 
36 „ „ l ' / j M 3 . \ kippend 
Alles 90 c.M. spoorwjjdte. 
Aanvragen aan L. K A L I S Kz. , Sliedrecht 

en W. DE JONG, Hreda. 

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. 

Eeëmailleerd-ijzeren P E I L S C H A L E N 
W E E G W E R K T U I G E N . 

ASPHALTE V A N VAL DE TRAVERS 
Z i n d e l i j k , V o c h t w e r e n d , O n d o o r d r i n g b a a r , G e r a a s w e r e n d . 

i n groote verscheidenheden, voor: Rijwegen, Trottoirs, Lawn-Teimis-
Courts, Kelders. Winkel- en Magazijnvloeren, Gangen, Muur-, 
Brug- en Dakbedekkingen. Betonfundeeringen enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan T H E 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 d . , Bcltweg :t. Amsterdam en voor Arnhem bjj den Heer 
H . G . K N O O P S C.Ozn. , Heekstraat F 62 te Arnhem. 

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

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 , l e v e r t 

Zolderinrichtingen, Elevatoren s 
B a n d t r a n s p o r t e n of P a t e r n o s t e r w e r k e n , 

Complceto i n r i c h t i n g voor 

G R A A N M A G A Z I J N E N , 

met geheel nieuw systeem van B e k o r w o r k o n , 

(Systeem UNHUH & LIEB1G). 

Veil igheids lifts 
voor 

Personen, Goederen en Bouwstoffen, 
met 

posi t ieve z e k e r h e i d tegen v a l o n g c l u k k e n , 

zoowel voor hand- als mechanische kracht 
en ook met 

lipg'enden hyrirnullsclien cilinder. 
Voor S I L O ' S worden als l i ch t s t e , vuurvas te en goedkoope constructie aanbevolen: 

B u i t e n m u r e n , V l o e r e n cn Gewe lven naar systeem MONIEK. 
B i n n e n w a n d e n , L u c h t - en Stof kanalen naar systeem BAHITZ. 

NIL Men vrage onder toezicht van schetsen opgave van prijien. 

PHOTOLI flIOGRAPlï IE, PI10T0ZII0GRAPHIE 

en S t é réo type - In r i ch t ing 

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

op zijne inrichting voor Photolithographic, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plant, Teekeningen enz. van IIII. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Ph. t . i lnca-
icr.phir voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zijne s i r r r i i i j i i i - i i i r i i -hi i i i i : voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op/rw» co aanvrage gratis toegezonden. 

Amerikaansche Hydraulische Liften 
der 

American Elevator Company, 
VOOr lltitel*. Ziekenhui* Kjilllulli- en 

l'.brlckN|(rb*iiwen: 
m u n t e n u i t d o o r : 

Volkomen zekerheid, 
E e n v o u d i g h e i d v a n beweg ing , 

Weinig waterverbruik en onderhoudskosten, 
(Icrnischlooze (rang, 

Onalgebroken goede werking. 
Yeretmchrn geen oortng in sten grond, 

in werking te zien, 
1 in het Nieuwe Ziekenhuis, aan den Coolsingel 

te Rotterdam, 
in het Diaconessenhuis, Arnhem, 

in het Hotel du Passage, Amsterdam. 
Generaal Agenten: 

FRED. STIELTJES k C°., 
Keizersgracht 745, 

Amsterdam, 

H. & J. SUYVER, 
F A B R I K A N T E N V A N 

op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 
1883 bekroond met 

E E E E - D I P L O M A (hoogste onderscheiding). 
Hollandsche Tuin en Zeepaard, 

B i c k e r s t r a a t 
A M S T E R D A M . 

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

Redacteur-uitgever F. \V. VAN GEN! >T JGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentiën: 

Bureau van De O/merker, Driekoningenstraal 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia TAN STRINGER, 

II. G. JANSEN en A. REIJDING. 
Stukken, deze Redactie betreflende, te adresseeren aan den heer 

A. R RIJDING, Stadhouderskade 4, te Amsterdam, 
en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den 

•"•'"-Secretaris, American Hotel, te Amsterdam. 

A.W.W. 
ABONNEMENT /2.25 per 3 maanden of welteseuldenper [aar, bij 

I vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Vuor het buitenland 
\f 7.50 en Nederlnndsch-Indie f 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 

ADVERTENTIEN ad 20 cent v<»or eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnommcr, 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 Iloofd-correspundent Jon. G. Si EMLKR (7.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. 

Als gewone leden zijn aangenomen de heeren E. H. 
Kluwer, J. Koffieberg, E. J. van Dijk, J . E . W. Stom 
en J. E . van Niftrik. 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 20 Februari 1889. 

Na de opening der vergadering en het lezen en goed
keuren der notulen, werden de heeren E. H . Kluwer, 
J. F. W. Stom, J. Koffieberg, E . J. van Dijk en J. 
E . van Niftrik als gewone leden aangenomen. 

Hierop werd een kunstbeschouwing gegeven door 
den heer Prosper Delin , die met een collectie fraaie 
etsen van Vlaamsche meesters als Schaefers, Glibert, 
Dillens, Baes, Gallait de Biseau, Geets, A. en J. de 
Vricndt en anderen, gevoegd bij eenige oorspronke
lijke teekeningen van Italiaansche meesters, ten zeer
ste de aandacht der leden wist te boeien. 

Thans verkreeg de heer Van der Pek, de spreker 
voor dezen avond, het woord. Spreker riep de wel
willendheid zijner hoorders in, wenschte een en ander 
mede tc deelen over dc vroeg-Renaissance in Holland 
en België, en gaf een overzicht van den strijd, die er 
bij den aanvang der Renaissance tusschen deze en de 
Gothiek in Europa gestreden is, om daarna te wijzen 
op de machtige gebeurtenissen op velerlei gebied , die 
tegelijkertijd plaats grepen en haren invloed deden 
gelden. Spreker bepaalde zich ten slotte tot dat tijd
perk van strijd in ons land en de opkomst der vrocg-
Renaissance. in verband met de nog uit dien tijd be
staande monumenten, voornamelijk stadhuizen, en ver
duidelijkte zijn rede waar noodig door afbeeldingen, 
photographieën, snijwerk en afgietsels. 

De spreker ontving bij monde van den Voorzitter 
den dank der Vergadering en stond zijn bijdrage ter 
opname in het Orgaan af. 

Na eenige huishoudelijke besprekingen, en nadat door 
de heeren H. J. VValle en L . J. Rijnink het buiten
lid E . Sluis Jr. als gewoon lid was voorgesteld, werd 
de vergadering gesloten. 

(A.etA.) D E BOUWKUNST DER 
OUDE INDIËRS 

door 
J. C. I), in GAZAR. 

„Indië is het land der sprookjes en wonderen", zoo 
vangt Dr. Lefmann zijne Gesehiehte des alten Fndicns 
aan. Reeds vestigde de heer Roorda van Eysinga in 
N". 6 en 7, jaargang 1885 van dit blad, tic aandacht 
op de fraaie scheppingen der Brahminen en Hindoes, 
in zijn Uitstapje in Britsch-Indië, naar aanleiding van 
een artikel in l.e Temps, waarin Dr. Gustave le Bon 
een lans breekt voor de Indische bouwkunst, en hare 
kunstuitingen zelfs tot boven de klassieke architectuur 
der ouden Grieken verheft. 

De Indische bouwkunst imponeert voornamelijk door 
haren rijkdom van beeldhouwwerken en overlading van 
ornement; aan de fantasie werd vrij spel gelaten, 
waardoor haar een eigen karakter niet te ontzeggen is. 
Toch heeft zij nimmer die ontwikkeling en beschaving 
in hoogeren zin bereikt, die de klassieke bouwkunst 
kenmerkt. Het is dan ook de bewondering voor deze 
fantastische kunst wel wat ver getrokken, om haar 
gelijk te stellen met, ja zelfs te verheffen boven den 
strengen eenvoud en de harmonie der Grieksche kunst. 

Alvorens de Indische kunst te behandelen en hare 
bouwwerken te bespreken, wensch ik een blik te slaan 
op den godsdienst en het volkskarakter der Indiërs, 
beiden bij dit volk zoo nauw verwant met hunne 
kunstuitingen. 

Indië is een land, rijk aan vruchtbare vlakten, bergen 
en stroomen. Begrensd door de beide heilige stroomen, 
de Brahmapoetra cn de Indus, cn doorsneden door de 
Ganges, heeft moeder Natuur kwistig hare gaven over 
deze streek uitgestrooid. 

Als eerste en oudste bewoners van Indië en een 
groot gedeelte van Azië noemt men de Ariërs, een 
volk dat ook wel als de eerste bewoners onzer aarde 
wordt beschouwd. De legenden en overleveringen van 
dezen ouden volksstam hebben veel overeenkomst met 
de bijbelsche verhalen. Hunne oude heilige liederen 
spreken reeds van een zondvloed en van een landstreek 
vol van prachtige planten en bloemen. Waarschijnlijk 
wordt hier gedoeld op het liefelijke Kacmira ofKash-

lie lletlaclif van Architectura el Amicitia stelt zich alleen verantwoordelijk vuur den inliuiul van stukken, gewaarmerkt mei tie initialen \. et\ . 
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mir, dat geheel door bergen omringd, reeds vroeg 
door de Ariërs bewoond werd. Veel valt echter van 
die overoude tijden niet te zeggen, wijl zij zich in een 
mythisch duister verliezen. Eigenaardig is het, dat in 
vele hunner woorden nog de oorsprong van onze Wes-
tersche talen terug is te vinden. Bij de oude Ariërs 
sprak het kind vader en moeder met pntar en mAtar 
aan , terwijl in svastcr en hhratar het zuster en broeder 
in verscheidene talen is terug te vinden. Dit is eenigs-
zins begrijpelijk als men nagaat, dat de Ariërs zich, in 
overoude tijden, over een groot gedeelte van Europa 
verspreid hebben en in de oude geschiedenis de Indo-
Germanen genoemd worden. 

Van eigenlijke bouwwerken bij dezen Arischen stam 
was weinig sprake, wijl zij als herdersvolk steeds rei
zende en trekkende waren en, hoewel in hunne balladen 
van burchten gesproken wordt, moet men dit meer 
opvatten als zand- cn grondwallen of grotten. Toch 
stond de kunstvaardigheid in het maken van voorwer
pen voor huiselijk gebruik en wapens — een kunst 
waarin de Indiërs nog hedentendage in het bijzonder 
uitmunten — reeds toen op een hoogen trap. 

De oudste godsdienst der Indiërs kwam overeen met 
die der Iraniërs of Perzen. Zij aanbaden de natuurver
schijnselen. Deva (afgeleid van Dif, helderheid en 
glans) de zon, was de god der goedheid. De opperste 
god der duisternis en schrik was Indra, de donderaar, 
die in voortdurende strijd was met Vritra, die de wa
teren des hemels in de wolken opgesloten hield, bij
gestaan door de Maroeta, de winden, en Roedra, de 
orkaan. — ' " " J ^ J ^ ^ 

Deze oude godsdienst geraakte allengs in vergetel
heid , nadat de priesters zich beijverden om aan het 
oude stelsel eene hoogcre beteekenis te geven, en boven 
het veelgodendom een enkele godheid te stellen; die 
godheid noemden zij Brahma. Het volk dat de wijs-
geerige bespiegelingen der priesters niet begreep, kon 
zich noode losmaken van zijn goden. Roedra ontving 
den naam van Civa (wasdom, groei), dc brenger van 
onweder; terwijl Vishnoe, de god van het blauwe uit
spansel, van de bloeiende natuur en den vruchtbaar
makenden regen, hem ter zijde stond. Later werden 
deze twee goden, hoewel ondergeschikt aan Brahma, met 
hem tot eene drieëenheid (Trimurti) verbonden, welke 
als beeld met 3 hoofden wordt voorgesteld. 

Het Boeddhisme is eene hervorming van het Brah-
maïsme en bevat vele zeer schoone principes, hoofd
zakelijk, zooals het letterlijk luidt: „het beteugelen, 
bedwingen en overwinnen van zichzelvcn en het aan-
kweeken van gewaarwordingen van welwillendheid en 
barmhartigheid". Deze hervorming geschiedde door 
Sakya-moeni (later Boeddha), en eerst later, ongeveer 
550 v. Chr. werd het Boeddhisme, de algemeen in 
noordelijk Indië en een groot gedeelte van Turkestan 
en China — waar Boeddha als Fo vereerd wordt — 
verspreide godsdienst, die, door het groote aantal 
harer aanhangers, de uitgebreidste godsdienst der we
reld is. 

Het is een treurig verschijnsel, dat de ongelukkige 
kasten-indeelingder Brahminen alle ontwikkeling van den 
volksgeest in den weg stond, en dat het volk, vooral 
de laagste kaste , zijnde die der Paria's, niettegenstaande 
de heerlijk weelderige overvloed der natuur gunstig 
op de volksstemming moest werken, steeds in eene 
sombere neergedrukte stemming verkeerde. 

Het baart dan ook geen verwondering , dat de Pa
ria's , de onreinen of verworpenen en laagste kaste, de 
dood als eene welkome verlossing beschouwden. Diep 
heeft voorzeker Göthe dezen toestand gevoeld , waar hij 
in zijn ballade „Des Paria Gebet" zegt: 

»Edel sind wir nicht zu nennen 
»Denn das Schlechte das gehort uns 
»Und was andere todtlich kennen, 
»Das alleine, das vermehrt uns." 

Op de kaste der Paria's volgt die der Soedra's of 
dienaren , dan de Vaicya's of werklieden , vervolgens 
de kaste der Ketrie of krijgslieden, en eindelijk de 
hoogste kaste , die der Brahminen of priesters. 

Vóór de Boeddhistische hervorming (550 v. Chr.) 
werden er in Indië nog weinig bouwwerken uitgevoerd, 
maar nadat Koning Asoka in 250 voor Chr. tot het 
nieuwe geloof bekeerd werd, verrezen er vele monu
menten. 

De vroegste tot ons gekomen overblijfselen dateeren 
uit dit tijdperk, en die enkele sporen geven reeds een 
zeer hoog denkbeeld van de handigheid en kunstvaar
digheid der Vaicya's. Oude verhalen spreken o. a. 
van een ongemeen prachtigen Indratempel, door Asoka 
gebouwd. Voegen wij hierbij wat de oude gedichten 
Mahabharata en de Ramayana ons melden van uitge
breide steden met prachtige paleizen en tempels, stra
ten en bruggen, dan lijdt het geen twijfel, dat de nog 
aanwezige overblijfselen het bloeitijdperk vertegenwoor
digen eener oude kunst, welke door een nieuwen gods
dienstvorm, nieuwe richting en gestalte verkreeg. Terwijl 
de prachtige residentiën der Brahminen-vorsten door 
de invallende Mohamedaansche veroveraars van den 
aardbodem verdwenen zijn, vindt men op enkele plaatsen 
overblijfselen bewaard, deels van Boeddhistischen oor
sprong — van grooten eenvoud en strengheid getui
gende — deels van Brahmaïstischen oorsprong, de laatste 
zich kenmerkende door de rijke fantasie der decoratie-
werken. Uit het Boeddhistische tijdperk dateeren voor
namelijk de Dagops of Topes, als bewaarplaatsen der 
reli quien en de Vihara's, uitgebreide bouwwerken en 
woningen der priesters, waarnevens de Chaïtja's of 
tempels. 

De gewoonte der Boeddhistische priesters, om voor 
gebed en andere vrome handelingen zich in de een
zaamheid terug te trekken, was de oorzaak van het 
ontstaan der later meer en meer uitgebreide grotten-
tempels. 

Gaan wij nu hunne verschillende bouwwerken na, 
dan vinden wij in de eerste plaats de zoogenaamde 
overwinningszuilen. Omtrent het doel dezer zuilen 
schijnt nog al verschil van meening te bestaan. Dr. 
Wilhelm Lübke noemt ze: „zuilen, opgericht tereere 
van den triomf van het Boeddhisme"; terwijl Dr. Oscar 
Mothes hen Lats of wetzuilen noemt, op bevel van 
den eersten Boeddhistischen heerscher, Schandragupta 
of Sandracotta, opgericht; door dezen vorst werd in 243 
v. Chr., in eene synode te Palibratha het Boeddhisme 
tot staatsgodsdienst verheven. Hoe dit zij, men vindt 
ze in groot aantal om de Topes en op de binnenplaat
sen der Pagoden. Het zijn veelal gladde zuilen van 
een soort roode zandsteen en ter lengte van ongeveer 
12 M . ; het kapiteel, uit een omgekeerden kelk be
staande , draagt een zittenden leeuw, als zinnebeeld van 
Boeddha. Vele dezer zuilen vond men te Delhi, Alla
habad, Bakhra, Mathia, Rahdia en Bhitari. 

Het aantal der Tupa's, Topes of Dagops — be
waarplaatsen der reliquien — over Indië verspreid, is 
niet gering, als men nagaat dat Koning Asoka het 
lijk van Boeddha of Sakya-moeni in 84000 stukjes 
deelde , welke naar alle plaatsen van het Rijk gezonden 
werden, om daar in Topes bewaard te worden. Deze 
Topes, welke in allerlei vormen en afmetingen gevon
den worden, met half-bolvormige en pyramidale koepels, 
rusten op eenen steencn tamboer, terwijl zij dikwerf 
van binnen overladen zijn met beeldhouwwerk, gelijk 
die te Amravati. 

23 Februari 1889. D E O P M E R K E R . 61 

Overblijfselen van Topes worden gevonden te Gajah, 
in Centraal-Indië, bij de stad Bhilsa, waaronder de Tope 
van Sanchi eene der vermaardsten is; de grootste 
heeft eene middellijn van 33.30 M. en de kleinste bij 
Bhogpoer eene van 1.88 M . ; verder vindt men belang
rijke Topes te Amravati, Calanee, Sarna en Karli, 
terwijl onder die te Ceylon de Turparamaya Tope, 
welke de rechterwang van Boeddha herbergt, geen 
geringe plaats inneemt. Volgens Davey ') werd de 
reliqui onder zeven over elkander geplaatste klokken 
geborgen. Het sluiten der Topes ging volgens eene 
beschrijving van Uphani in de Mahavansi — een der 
gewijde Boeddhistische boeken van Ceylon — met vele 
ceremoniën gepaard, terwijl de sluitingssteen zoo nauw
keurig was bewerkt, dat er geen haar tusschen kon. 
Bij de Birmanen en in Ava zijn de Dagops, uit eene 
dichte massa steenen opgetrokken, gewoonlijk op een 
zeer hoog terras, zoodat sommigen eene hoogte van 
94—157 M. zouden bereiken; op den top verheft zich 
een soort van uitgespannen zonnescherm, bestaande 
uit een vlechtwerk van ijzeren stangen, waaraan klok
ken hangen. 

De tempels of pagoden — een naam hun door de 
Europeanen gegeven (de Indische naam is Bhaguwati 
d. i. heilig huis, en de Hindoenaam Vimana) — welke 
meer in latere eeuwen d. i. in de Middeleeuwen ge
bouwd werden , geven met de grottentempels die heer
lijke voorbeelden van fantastische en tevens grillige 
compositie; zij overweldigen den Europeaan door hunne 
massa's van beeldhouwwerk, die op jaren arbeids 
wijzen. 

De tempels bestonden, evenals dit in het Oude 
Egypte het geval was, uit groepen gebouwen met 
verscheidene binnenplaatsen, en door ringmuren — die 
dikwerf door torens onderbroken werden — omgeven. 
Behalve de hoofd- en neventempels, bevonden zich 
daarbij nog kapellen, tschultri's (zalen tot herberging 
der pelgrims) en bassins tot reiniging; terwijl op dc 
binnenplaatsen nog velen topes en wetzuilen werden 
gevonden. Meestal is het hoofdgebouw voorzien van 
eenen meer of minder hoogen koepel in pyramidevorm, 
welke koepel dan in kleinere afmeting op de hoofd
poort werd herhaald. Deze torens geven met hunne 
waaiervormige bekroningen aan het geheel een schil
derachtig , hoewel grillig aspect. Evenals bij de Kgypte-
naren werd de indruk der vromen bij tempelbezoek 
steeds verhoogd, door hen allengs van de eene voor
hal (Mantapa), in de daaropvolgende (Anterala) en ein
delijk in het duistere en geheimzinnige allerheilige, 
het verblijf der godheid, (garbha-griha, letterlijk ver
taald , buik van het huis) te brengen. Deze garbha-
griha, die slechts door de deuren verlicht werd, had 
den vorm van een kubus. 

De Tschultri's (zuilen-zalen) hadden in enkele tem
pels over de 1000 kolommen, welke soms gedragen 
werden door olifanten en leeuwen, bij wijze van pe
destals. Behalve tot herberging der bedevaartgangers, 
werden de tschultri's gebruikt voor processies en als 
trouwzalen (tschaöri's), waar jaarlijks de huwelijken der 
goden gevierd werden. 

Waar bij de Indische bouwkunst het Mohameda-
nisme zijnen invloed heeft doen gelden, is dikwijls een 
aangenaam geheel verkregen, zoodat enkele hunner 
gebouwen in hoofdvorm aan basilieken doen denken. 
Dit is o. a. het geval met het paleis te Madura, in 
1621 door Trimui Naïk gebouwd. 

Door Ram-Raz , een geleerde Hindoe, is een werk 
geschreven , dat veel licht verspreidt over de wijze van 
bouwen en de regels, daarbij door de Indiërs gevolgd. 
Wij zien daaruit, dat hunne profileeringen en verhou-

I) ~Dav<iy"„Account "f the interior of Ccylon." 

dingen aan vaste voorschriften onderworpen waren, 
welke gezamenlijke regels de Silpa-sastra genoemd 
worden. Deze verdeelingen in kleine onderdeden doet 
eenigszins denken aan de bij Grieksche en Romeinsche 
bouwwerken toegepaste modullen-verdeeling. Zoo wordt 
o. a. de hoogte der zuil, inclusief basement en kapiteel, 
in 4 deelen verdeeld, waarvan '/» t o t de hoogte 
van het pedestal bepaalt; het pedestal werd in 24 
deelen verdeeld, waarvan meestal het plint (upana) 
en het lijstje daarop (campa) 6 deelen verkregen, de 
eigenlijke kubus (cantha) 12 deelen en de deklijst 
(pattica) weder 6 deelen. 

Het boek deelt talrijke belangrijke zaken mede over 
de ceremoniën, die bij den bouw van tempels moesten 
worden toegepast; het geeft opgaven omtrent het ar
chitecten-honorarium en talrijke voorschriften voor 
bouwmaterialen. Het matenstelsel was als volgt inge
deeld: de hastha of Indische el (0.456 M.) werd ver
deeld in 24 angula's , een angula in 31/, a 4 Java's, 
een Java in 64 balaga's, een balaga in 8 ratavenu's, 
en een ratavcnu in 8 paramanu's. De paramanu, de 
kleinste maat, beteekent „zonnestofje" ; 4 hastha's 
vormen I stab, en 4 stabs 1 ryju 1 landmetersketting). 

Van de profann-architectuur deelt ons dc wijze Ram-
Raz het volgende mede: Dorpen cn steden worden 
naar hunne grootte in 40 soorten verdeeld, van 500, 
1000, 1500 tot 20,000 vierkante danda's (1 danda — 
1.90 M.) oppervlakte. Een stad of dorp werd in 20 
deelen verdeeld ; daarvan behoort een aan de Brahmi
nen (de priesters), 6 aan de andere kasten, terwijl de 
overige voor akkerbouw bestemd waren. 

Het afpalen der straten ging met vele ceremoniën 
gepaard, terwijl feesten en godenvereeringen daarbij 
plaatshadden. 

Ook op het gebied van vestingbouwkunde zijn de 
Indiërs niet achtergebleven ; omringd door zware muren 
met torens, bastions en ijzeren valpoorten , waren deze 
versterkte plaatsen nog daarenboven voorzien van arse
nalen en voorraadschuren. Hunne woonhuizen hadden 
somwijlen tot 9 verdiepingen, de deur (zij lag steeds 
aan den kant van den gevel) was bont beschilderd. De 
landwegen waren met boomen beplant cn van wegwij
zers voorzien. Bruggen , sluizen en waterleidingen waren 
den ouden Indiërs ook niet onbekend. 

In een oud drama komt eene beschrijving voor van 
de paleisinrichting der Hindoe's; het zegt o.a.; 

„Fraaie jasmijnplanten bedekken den ingang, van 
„welke de vloer met bloemenguirlandes beschilderd 
„was. Vanen wapperden voor de kostbaar versierde 
„poort welker velden met stuc en goud versierd waren; 
„kristallen bloemvazen stonden op rijke voetstukken. 

„Op de eerste binnenplaats bevindt zich eene rij 
„gebouwen met fraaie versieringen ; de traptreden zijn 
„verguld cn van mozaïekwerk voorzien ; de vensters van 
„kristal met ingelegde paarlen. De tweede binnenplaats 
„herbergt in stallen de trekossen " Zoo worden ach
tereenvolgens 6 binnenplaatsen — waar zich verschil
lende localiteiten als gezelschapszalen , speelzalen, mu
ziekzalen en de keukengebouwen bevinden — genoemd. 

Kccren wij nu tot de overblijfselen der bouwwerken 
terug. 

Als voorbeeld van den normalen vorm van den tem-
pelaanleg wordt algemeen genoemd de tempel van 
Tiruvalur; merkwaardig is hier de orneering der uit
gebreide tschultri's; de steenen bedekking rust op 
granieten zuilen en pijlers, welke alle, hoewel bizar, 
fraai geprofileerd zijn. Op deze zuilen zijn rijk ge
beeldhouwde overspringende stukken en consoles aan
gebracht , waardoor het vrijzwevende gedeelte van het 
plafond slechts '/, l ' e r zaalbreedte heeft. Deze wijze 
van afdekken wordt ook zeer geroemd in de in 950 
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n. Chr. door Yira Tschola aangevangen, en door zijn 
bloedverwant Ari-Bari-Deva in 1004 voltooide bouw
werken van Chillambroem , die door hare kunstvaardige 
beeldhouwwerken een cereplaats onder de Pagoden in
nemen. 

De 4 hoofdpoorten, geplaatst op een sokkel van aan
zienlijke hoogte, worden ieder gedragen door 4 reus
achtige pilasters, uit één stuk graniet van 45 voet 
hoogte gehakt, waarvan de geheele oppervlakte ver
sierd is met nissen, beeldjes en ander fijn ornement 

Niet minder belangrijk is de Pagode op het eiland 
Ramisseram, welker ingang door een pyramide van 
ongeveer 100 voet hoogte wordt bekroond. De hoofd
tempel heeft eene enorme afmeting en zijne overdekking 
wordt door meer dan 1000 prachtig versierde zuilen 
gedragen. 

De Pagode van Madura, aan de kust van Coro-
mandel, is vooral bekend door haar kolossalen pyra-
midaalvormigen toren; zij is 150 voet hoog en heeft 
12 verdiepingen, die allen in de architectuur spreken 
door borstweringen, waarop nissen met afgodsbeelden 
geplaatst zijn , terwijl zij bekroond wordt door eene 
waaierzon van grilligen vorm. 

Van jongeren datum is eene fraaie tschultri te Ma
dura, welke in 1623 aangevangen werd. De zaal wordt 
door 124 Kolommen, in 4 rijen, die geheel uit één 
stuk bewerkt zijn, gedragen; zij is zoo overladen met 
ornement, dat er voor het oog letterlijk geen rustpunt 
te vinden is. 

De in 1174 door Amnaya-Bhim-Deo gebouwde Pa
gode van Dschaggernaut is van groote afmeting; hare 
ornementatie is ruwer en grover dan die van de voor
noemde tempels. Vóór deze Pagode bevindt zich eene 
tschultri van aangename verhouding, in welker midden 
een reusachtige, liggende stier geplaatst is. Dit bouw
werk is van lateren datum dan de Pagode en dateert 
uit I Ó 2 I . 

De toren der groote Pagode van Tandjore ofTand-
schur, opgericht door Vikrama Tschola (830 n. Chr.), 
bereikt met 14 verdiepingen eene hoogte van 180 a 200 
voet; zij overtreft in pracht verre de torens van Chil
lambroem en Madura. 

Eenigzins afwijkend , doch even fantastisch van groe
peering zijn de Brahminentempels teOrissa, in Opper-
Indië; bij deze tempels treedt eene navolging van 
houtconstructiën op den voorgrond. De hoofdvorm 
is geheel afwijkend van die der andere Hindoetempels 
en is niet beter te vergelijken dan bij kolossale vruchten 
der Turksche tarwe, terwijl hetzelfde motief, verkleind, 
honderdvoudig om en tegen den toren is aangebracht, 
evenals dit bij de na te noemen Jaïnatempels het ge
val is. 

De zoogenaamde zwarte Pagode te Kanaruc heeft, 
evenals de talrijke tempeloverblijfselen te Bobaneswar — 
waarvan de oudste uit 667 n. Chr. dagteekent — veel 
overeenkomst met die te Orissa. 

De bouwwerken der Jaïna's mogen, als dragende 
een geheel eigen karakter, niet vergeten worden. Deze 
Jaïna's vormden eene sekte , afgescheiden van de Brah
minen en Boeddhisten ; zij vereerden 24 goden , waar
onder Parswanath en Mahavira de voornaamste waren. 

Hunne belangrijkste gedenkteekenen vindt men in 
het gebied van Myzore en Goezerat. De monumenten 
uit Myzore zijn, daar zij in verafgelegen streken liggen, 
nog slechts weinig bezocht; van de laatste echter, die 
te Goezerat en van de Jaïnatempels in het bijzonder, 
zijne vele belangrijke studiën van 1'ergusson , die met 
groote voorliefde de phantastische scheppingen der 
Indische kunst heeft bestudeerd, verschenen. De tem
pels van Janaghur, Ahmcdabad en Somnath zijn van 
hoogen ouderdom; van jongeren datum daarentegen zijn 

de tempels van den berg Abu, waaronder twee geheel 
van wit marmer zijn opgetrokken. 

Ook de groote Jaïna-pagode te Udaïpoer heeft, even
als de voornoemde tempels van Orissa, zonderling 
grillige vormen, welke in den waren zin van het woord 
onbeschrijfelijk zijn. 

Meerdere overblijfselen dezer secte vindt men te 
Chandravati en te Sadree. 

Onder de aangrenzende landen mag Pegu, een pro
vincie van het Birmarijk, niet onvermeld blijven. Zui
ver Brahminisch of Boeddhistisch zijn hare bouwwer
ken niet, wijl ook hier de Mohamedaansche invloed 
merkbaar is. Onder de hier gestichte bouwwerken is 
de Pagode van Kommodoc van zeer belangrijke af
metingen; hare basis heeft een omvang van 944 voet, 
zij verheft zich 160 voet hoog, terwijl zij een spits van 
22 voet daarboven heeft. 

Van nog grootere afmeting is de groote Shoëmadoe-
pagode te Pegu; in plaats van de gebruikelijke nissen 
met beelden, wordt zij omringd door over de 100 
dwergpagoden, welker onrustige omtrekken aan draai-
werk doen denken; hare details hellen echter sterk 
naar het Chineesch over, evenals de Shaëdagong-pagode 
te Rangoen. 

( Wordt vervolgd.) 

(A. et A.) H O E E E N JONG OPZICHTER 
M E T S E L S T E E N GING K E U R E N A A N D E N O V E N . 

't Was lente, toen ik op zekeren morgen in mijn 
dagboek kalenders zat aan te teekenen van de geslagen 
heimasten. De heerlijke zonnestralen, die op mijn 
teekenbord vielen, deden mij denken aan het jonge 
groen, dat, naar mij de courant meldde, zoo flink 
uitkwam. 

Op het land opgevoed te zijn, en dan een vollen 
winter midden in de stad, tusschen oude huizen, stin
kende riolen en een rookende vuilspuwende heimachine 
doorgebracht te hebben, doet een buitenman het heim
wee naar de natuur krijgen. 

Het was of de aannemer mijn gedachten geraden 
had; wij zullen zien op welk een gemoedelijke en 
vriendschappelijke wijze hij mij dit verlangen wilde 
doen verwezenlijken. 

„Jongens, mijnheer, wat blijft de partij monsters 
metselsteen lang uit, de palen zijn geslagen en de 
vloer is bijna gereed; als wij steen hadden, konden 
wij over een dag of drie metselen!" 

„Wat kan ik er aan doen", was mijn norsch ant
woord. „Gij aannemers probeert ook alles; ge wist 
evengoed als ik, dat de gezonden monsters volstrekt 
niet aan de eischen van het bestek voldeden; nu lijdt 
ge misschien meer schade dan dat ge direkt goede 
steen gekozen hadt. 

„Neem mij niet kwalijk", was het wederantwoord, 
maar mijn overtuiging is, dat voor bijna iederen 

architect wel een bijzonder soort steen gebakken mag 
worden; de een let hoofdzakelijk opkleur, een tweede 
wil goed doorbakken steen, terwijl een derde ongeloof
lijk nauwkeurig op de afmetingen let en kleur en 
hardheid bijna niet telt. Bovendien weet u ook wel, 
dat het zeer lastig is het boerengrauw van den Waal-
vorm te keuren, daar men cr meer hardheid dan van 
bestrood van verlangt, terwijl het in prijs lager staat en 
voor hardgrauw dienst moet doen. Voor het werk 
onder water is mijns inziens dan ook het best mis
kleurige klinkers; het keuren is dan gemakkelijk, ter
wijl toch uit den aard der zaak de harde steen, daar 
zij het meest moet dragen, beneden haar plaats moet 
vinden. Mij dunkt het beste, dat de architect of op
zichter zelf naar den oven gaat, dan kan hij uit de 
partijen kiezen die hem het best aanstaan. Wil ik 
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den steenfabrikant schrijven dat wij persoonlijk steen 
komen zien?" 

Het voorstel lachte mij wel toe; ik had nooit een 
steenoven gezien en stelde mij veel van zulk een uit
stapje voor; het schoone voorjaar bracht er het zijne 
toe bij. Doch, ik was slechts dagelijksch opzichter 
en kon dus niet zonder den architect handelen. De 
spoed, dien het werk eischte, en het verlangen naar 
een uitstapje leidden mij spoedig naar den chef. Ik 
bepleitte met warmte het voorstel van der. aannemer, 
en deed met nadruk uitkomen , met welk goed mate
riaal het werk zou tot stand komen. De chef scheen 
echter dit gevoelen niet bijzonder te deelen; daar ik 
echter zijn vertrouwen nog al bezat en tevens om mij 
in de gelegenheid te stellen om een steenoven te zien , 
gaf hij toe, maar liet mij evenwel niet zonder raad
gevingen vertrekken. 

In opgewekte stemming ging ik naar het werk 
terug; de aannemer telegrafeerde den steenfabrikant, en 
reeds den volgenden morgen voerde ons het stoomros 
door dc groenende weilanden. De natuur stemde ons 
prettig, de aannemer had voor fijne sigaren gezorgd 
en vertelde veel van de groote werken welke hij alzoo 
had uitgevoerd. Het werk, dat wij nu onderhanden 
hadden, was eigenlijk meer om zijn volk aan den gang 
te houden. 

Te A. gearriveerd zijnde, vonden wij het rijtuig van 
den steenfabrikant, die ons op het perron opwachtte. 

Na wederzijdsche voorstelling, werd voorgesteld eerst 
iets te nuttigen, daar de oven nog al ver van de stad 
verwijderd lag en daar niets te krijgen was. Het voor
stel vond algemeene instemming en spoedig zaten wij 
aan een flinke lunch. Daar ik niet de minste ver
plichting wilde maken, trok ik na den afloop van de 
lunch mijn beurs; een blik van den steenfabrikant op 
den kellner was evenwel voor dezen genoeg om van 
mij volstandig elke betaling te weigeren. 

De reis werd daarna vervolgd; de stad door en 
de uiterwaarden in, tot wij den steenoven bereikten. 
U een beschrijving van een steenoven te geven, zal 
wel overbodig zijn en ook de verklaring, dat ik er 
mij meer van had voorgesteld. Enkele punten van 
ons gesprek wensch ik evenwel aan te halen, o. a. 
dat de meeste kleisoorten zonder toevoeging van zand 
ongeschikt voor het bakken van steen zijn, daar het 
deeg reeds bij het drogen te sterk zou krimpen en bij 
het bakken bersten, waarbij nog komt, dat die steenen 
uitwendig te glad worden om een innige verbinding 
met den mortel aan te gaan. Door bijvoeging van 
zand wordt de klei tot den verlangden graad van 
schraalte gebracht; voor deze menging is zuiver kwarts-
zand het best en draagt men zorg, dat het gelijk
matig door de massa wordt omgezet. Met het leem 
is het geheel anders gelegen, daar de klei in den regel 
te vet en het leem te mager is. Om schrale leem tot 
het vormen van baksteenen te kunnen gebruiken moet 
vette klei worden toegevoegd. Klei en leem worden 
in het water niet gelijktijdig kneedbaar en moeten, om 
fleze reden, elk afzonderlijk dooreengewerkt en eerst 
daarna in een dunnen vloeibaren toestand vermengd 
worden. Het is beter vette klei met bijvoeging van 
zand dan magere leem met klei te gebruiken. Steen-
kolenasch is, wanneer dit met weinig kosten kan ge
schieden , zeer geschikt tot het minder vet maken van 
klei en bevordert tevens de regelmatigheid van het 
bakken. 

Aldus vertellende, waren wij een tas steenen genaderd, 
welke aan mijn goedkeuring werd onderworpen. Bij 
het zien van de steen werd mijn genoegen al dadelijk 
getemperd en zonder antwoord te geven dwaalden mijn 
blikken naar de andere tassen. Zonder dat men mij 

meer vroeg, werd verder gegaan , evenwel zonder gun-
! stig gevolg. Het werd mij verschrikkelijk te moede , 
; volstrekt niets goeds te kunnen vinden; de aangebo-
j den steen stond zelfs nog verre achter bij de reeds af

gekeurde monsters. Had men mij de goede kwaliteit 
van de aangeboden steen maar bepleit; ik had dan 
mijn kennis van dit bouwmateriaal kunnen uiten en 
zou mij zeker verruimd gevoeld hebben. Maar juist 
de stoïcijnsche kalmte, waarmede mijn afkeuring werd 
opgenomen , en de bijzondere welwillendheid waarmede 
men mij alles van A tot Z liet zien, gaf mij de ge
dachte of ik wel goed op de hoogte was. Ik gevoelde 
spijt van de lekkere sigaren van den aannemer, cn niet 
minder van de aangeboden lunch van den steenfabrikant, 
en verweet mijzelven, vooral in het laatste geval, niet 
flinker te zijn opgetreden. Het slot van mijn overden
kingen was, den architect mede te deelen dat ik voor 
hun rekening geluncht had en aan den oven de steen 
mijner keuze niet had gevonden. Ik deelde mijn ge
leiders het laatste mede, om reden ik met zulke steen 
niet durfde verschijnen. 

Ook dit werd weder kalm opgevat; de fabrikant 
herinnerde zich evenwel plotseling, dat er aan een vol
gende oven nog steen, zooals ik ze verlangde, aan
wezig was; paard en rijtuig wachten ons nog en het 
was hoogstens */« uur rijdens. De lezer zal begrijpen 
hoe gaarne ik van dit aanbod gebruik maakte, temeer 
daar de gedachte mij kwelde, dat ik mijn gehouden 
pleitrede bij den architect zoo slecht verwezenlijkt zou 
hebben. 

Het was mij tevens helder geworden dat aan iederen 
oven niet dezelfde kwaliteit steen gebakken wordt en 
men mij slechts op de proef had gesteld. Bij deze 
gedachte kwam mijn vrijmoedigheid weer wat terug 
en ik begon zelfs met eenig leedvermaak aan een derden 
steenoven te denken. 

De uitslag was gelijk ik gedacht had; de soort van 
steen welke ik verlangde was niet aanwezig; volgens 
den aannemer verlangde ik miskleurig hardgrauw en 
geen boeregrauw. Tot mijn verwondering was wel de 
steen aanwezig, waarvan een monster reeds op het werk 
was afgekeurd en welke zich nu in een nog minder 
goed daglicht stelde. 

De goede toon van het gesprek ging langzamerhand 
verloren; er werd mij o. a. gezegd, dat, zoo de chef 
persoonlijk was gekomen, de zaak al afgedaan zou 
zijn, dat ik de rechte kennis van metselsteen nog niet 
bezat, verder dat men mij er niet zou laten inloopen enz. 

De uitslag van deze opmerkingen was, dat nog een 
derde oven bezichtigd zou worden ; deze oven behoorde 
wel niet aan onzen fabrikant, maar, daar hij met deze 
fabriek in zaken stond, kon hij daar steeds terecht. 

Wéér liet ik mij geleiden; evenwel had ik den moed 
te zeggen, dat, zoo ik niet dadelijk bij de rechte soort 
gebracht werd, ik oogcnblikkelijk zou terug keeren. 

Deze aanmaning scheen te helpen; spoedig stonden 
wij voor de verlangde soort. Er viel mij een pak van het 

i hart; in opgewekte stemming werden er eenige monsters 
I steen uitgenomen , welke van mijn handteekening voor-
j zien werden. Na ingepakt tc zijn , werden zij in het 
j rijtuig gebracht om door ons te worden medegenomen 

om later als vergelijkend monster dienst te doen. 
Intusschen scheen tusschen den aannemer en den steen

fabrikant eenig verschil van gevoelen te zijn ontstaan, 
waarom ik mij beleefdheidshalve verwijderde. De woor
den van „niet afgesproken" en „zooveel meer" ont
gingen mij echter niet; de aannemer scheen echter 
spoedig een goede oplossing gevonden te hebben. 

Mijn goede stemming werd nog verbeterd door de 
gulhartige wijze waarop de stcenfabrikant mij verzocht 
deze fabriek ook eens te bezichtigen; hier werd niet 
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alleen hand- maar ook machinale steen vervaardigd. 
Nu eenmaal de zaken als afgedaan beschouwd konden 

Wórden, narti ik dit aanbod volgaarne aan. 
Het allereerst kwamen wij aan de vormmachine; hoe 

verschillend deze machines overigens kunnen zijn inge
richt , bestaan zij steeds uit een bak, waarin de meer 
of minder doorwerkte klei geworpen wordt om een 
betere vermenging der bestanddeelen en een meer 
samengepakte, homogene massa te vormen. Verder 
uit een trechtervormige opening, die in doorsnede den 
steenvorm vertoont en waardoorheen de kleimassa 
wordt geperst, onder meer of minder toevoer van 
water. De aldus voortgebrachte kleiprisma's, welke 
in doorsnede den steenvorm vertoonen, worden dan 
door zwaarden of messen in plakken gesneden , waar
door de steenvorm in ongebakken toestand is verkregen. 
Deze plakken worden op spoorwagens gelegd, naar 
de droogplaats vervoerd cn daar opgeslagen. Het persen 
van de kleimassa door de openingen kan geschieden 
door middel van schoepen of vlegels, die zich in dc 
kleikast bevinden of wel door hefboomen en cilinders. 
In het laatste geval schijnt het dat er meer gelegen
heid ontstaat tot het vormen van holten in de massa 
dan door de bewerking met schoepen , waarbij de massa 
meer regelmatig toevloeit; meteen en ander staat ech
ter het watergehalte of de meer of mindere gebonden
heid van de specie in het nauwste verband; om deze 
zaken naar behooren te regelen is dus een der eerste 
vereischtcn tot het verkrijgen van goede steenen , zooals 
men gemakkelijk kan nagaan. De meeste gevels, uit 
machinaal gevormde steenen opgetrokken, verraden 
dan ook reeds na weinige jaren of de kleimassa, vóór 
zij gebakken was, het juiste vochtgehalte bezat. Dat 
ook dit vochtgehalte op het opdrogen der kleiblokken , 
en bijgevolg op den vorm der steenen invloed uitoefent 
en zich ook bij het bakken der steenen zal doen gelden, 
is aan geen twijfel onderhevig. 

De aldus gevormde kleiblokken laat men langzaam 
opdrogen, hetzij door luchtstroomingen , zonnewarmte 
of door de uitstralende warmte van den oven zeiven, 
rondom welke de droogloods, gelijk dit bij sommige 
ringovens plaats heeft, is opgeslagen; daardoor ver
krijgen zij meer vastheid, waarna zij door branding tot 
de gewenschte hardheid gebracht worden. 

Het zou ons zeker te ver voeren als ik u het vol
gend gesprek over de verbeteringen , die achtereenvol
gens aan dc gewone steenovens werden aangebracht, 
tot op den tijd dat het z. g. ringsysteem in gebruik 
kwam , wilde mededeclen. Evenmin zal ik uitweiden 
over den strijd, die over de uitvinding van den ver
beterden ringoven is gevoerd, maar alleen vermelden 
dat er tegenwoordig vele honderden steenovens in ge
bruik zijn , die onder den naam van Hoffman'sche steen
ovens bekend staan; zij worden ook wel steenovens 
met voortdurenden brand genoemd en overtreffen in 
menig opzicht den gewonen steenoven. 

Daar het niet in mijn bedoeling lag u een verhande
ling over de steenbakkerskunst te geven, welke voor 
mij toen wel nieuw maar voor u misschien zeer oud 
is, zullen wij een uurtje overslaan en den sprong maken 
naar een van de beste restaurants van een der nabij
gelegen steden. Gij vindt daar den steenfabrikant, den 
aannemer cn den opzichter aan een welvoorzienen disch 
en een goed glas wijn. Daar dc zaken nu waren af
gedaan en er dus nu geen vooraf beraamd plan meer 
kon bestaan, liet ik mij het diner en den wijn 
goed smaken, waarvan het gevolg was, dat wij den 
terugtocht in vroolijke stemming aanvaardden en onder
weg het middagslaapje werd genoten. 

Met een ietwat duizelig hoofd, doch vol vertrouwen 
over den goeden uitslag, liet ik den volgenden morden 

de medegenomen steen aan den architect zien. Hij 
was tevreden over mijn keuze, doch scheen er de 
rechte waarde nog maar niet aan te hechten. 

Intusschen verliepen eenige dagen : ik merkte op dat 
het mij minder gemakkelijk afging om werk af te keuren 
of tc doen verbeteren. De toon, waarop ik dit vroeger 
zou gedaan hebben, verschilde veel van den tegen-
woordigen; wat ik vroeger durfde gebieden, ging nu 
half gebiedend en half vragend. 

Ik vroeg mijzelvcn dikwijls af wat hiervan de oorzaak 
toch kon zijn; ik was toch niet oneerlijk geweest? 

Lenigen tijd daarna ontving ik de mededeeling dat 
de verlangde steen was gearriveerd en werd mij ge
vraagd of er met lossen maar begonnen zou worden. 
Ik had hier niets tegen, doch ging onwillekeurig mede 
naar het schip. 

De luiken werden geopend cn ja, het waren 
de steenen van den tweeden oven. 

Ik behoef u niet te vertellen hoe het mij te moede 
was, en hoe mijn chef glimlachend tegen mij zeide: 
„Heb je nu geen voldoening van het reisje!" 

Later heb ik wel eens gedacht, dat mijn chef wijzer 
had moeten zijn en geen jonge menschen voor zulke 
zaken had moeten laten gaar., doch de les heeft mij 
overigens geen kwaad gedaan en ik ben hem er nog 
dankbaar voor. L . J. R. 

B E R I C H T . 

De plaat "kunstsmeedwerk", met het voorgaande nummer 
verzonden, is van A. et A. Hij den tekst werd verzuimd deze 
initialen te plaatsen. 

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

Eerlijkheid in de kunst. Gothiek of Renaissance? 
door iemand, diezc van nabij kent. Amsterdam, 
Scheltema & Hoekema's Boekhandel (K. Groes-
beck). 

(A. et A.) De schrijver van bovenstaande brochure behan
delt de beeldende kunsten, zooals ze tegenwoordig in ons va
derland beoefend worden. 

In den aanhef spreekt de schrijver als zijn gevoelen uit dat 
men vóór 30 jaren verder was dan nu. De oorzaak van dit 
verschijnsel zoekt hij in de overmacht van »ecne despotieke, 
kleingeestige, zelfzuchtige bouwkundige richting." 

»Het individualisme bestond en wedijverde naast elkander 
in eene objectieve kunstrichting, thans heeft men eene kunst 
die massercgeltr. van den eenen kant, alles aan bouwkundige 
wetten onderwerpt, schilder- en beeldhouwkunst hare schat
ting laat betalen en ze of aan officieel, hibridische bouwkunst, 
noch zuivere Gothiek, noch Renaissance, omdat ze met de 
eigen principes den spot drijft, opoffert; van den anderen 
kant van eene eigendunkelijke, geen andere richting naast zich 
duldende, quasi realistische schilderkunst afhankelijk maakt, 
die als impressionisme alleen recht van bestaan meent te heb
ben, onjuist zich »de Poëzie in dc toekomst" noemt, en aldus 
alle individualisme, alle zedelijke ontwikkeling van andere 
kunstuitingen der oneindige natuuropvatting dooden en ver
nietigen wil ." 

De schrijver toont zich vooral gebeten op de inconsequente 
wijze, waarop het bekende woord van Violet Ie Due, »Toute 
forme qui n'est pas indiquéc par la structure doit ctre re-
pr.ussée", door de mannen van de ofticicele richting wordt ge
ëxploiteerd cn noemt hiervoor tallooze bewijzen. 

Verder is het boekje ruim voorzien met citaten uit werken 
van Prof. Alberdingk Thijm om tot bewijs te dienen dat de 
practijk van de voorstanders der officieele richting zeer dik
wijls met de schoone theorien van dezen hoogleeraar in strijd is. 

Ook de schilderkunst en voornamelijk de impressionistische 
richting wordt uitvoerig besproken ; moeilijk is het echter 
een duidelijke conclusie machtig te worden uit al het behan
delde, vooral wijl de stijl zich moeilijk laat lezen en de vele 
citaten de lectuur niet vergemakkelijken. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

f Aan den heer J. 67. L, te A. Van uw stuk zullen wij u in 
den loop der volgende weck proef zenden. 
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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-GRAVENHAOE. Burgemeester en Wet
houders hebben den Gemeenteraad een 
plan aangeboden tot uitbreiding der ge
meente-gasfabriek. 

Bij het ontwerp is gerekend op eene 
vergrooting van het tegenwoordige fa
brieksterrein met 10000 NO, waarvan ruim 
2000 M " reeds aan de gemeente kosteloos 
zijn overgedragen als bestemd voor den 
aanleg van straten en welker vroegere 
eigenaar geen bezwaar maakt, ze een andere 
bestemming te zien verkrijgen, terwijl de 
overige ongeveer 8000 M * , noordelijk van 
de vaart bij de fabriek, voor ƒ 7 per cen
tiare kunnen worden aangekocht. 

De kosten van dezen aankoop van grond, 

fevoegd bij die van de noodige werkzaam-
eden, worden begroot op ongeveer ƒ550,000. 

AMSTERDAM. Omstreeks 1 Maart zal in 
de zalen der Maatschappij Arti et Amici
tiae alhier eene tentoonstelling van schil
derijen en teekeningen van den Haagschen 
kunstschilder Theoph. de Bock worden ge
opend. Door bijdragen uit particuliere 
verzamelingen verrijkt, belooft deze ex
positie belangrijk te zullen worden. 

— De tentoonstelling in het Panorama
gebouw van de schilderij van den heer 
Derkinderen, voorstellende: den plechtigen 
omgang ter eere van het Mirakel van 
Amsterdam (16e eeuw), wordt morgen ge
sloten. 

— Het Bouwkundig Weekblad van 16 
Februari j l . bevat een uitvoerig artikel 
over de nieuwe raadhuizen te Noordwijk 
en te Woerden. 

Het sierlijk raadhuis tc Noordwijk werd 
gebouwd in 18S7 door den heer Nic. Mo
lenaar, architect te 's Gravenhage. Hoe 
het spiegelbeeld daarvan, nl. het raadhuis 
te Woerden, tot stand is gekomen, wordt 
in het vakblad uitvoerig nagegaan. Deze 
beschrijving werpt een zeer eigenaardig 
licht over het gevoel van recht, billijk
heiden fatsoen, blijkende uit de handelin
gen van.denWoerdenschen Gemeenteraad. 

DORDRECHT. Tot aanvulling en verbe
tering van een bericht over een oud en 
schoon gebouwtje tedezerstede, voorko
mende in het nommer van 0. Februari j l . 
blz. 41, strekke het volgende: 

Voor een paar jaren werd een pakhuis 
in publieke veiling gebracht en besloot de 

slag verleend als waterbouwkundige van 
dat waterschap, onder dankbetuiging voor 
de vele en gewichtige diensten gedurende 
38 jaar bewezen, en werd hem, ook ten 
blijke van waardeering, eene jaarlijksche 
gratificatie gedurende zijn leven van/1000 
toegelegd. 

De Voorzitter, mr. A. J. F. Fokker, bracht, 
als tolk der vergadering, den heer Labrijn 
dank toe voor de buitengewone diensten, 
gedurende dien tijd aan het waterschap 
bewezen, cn voor de eervolle vervulling 
zijner omvangrijke taak, blijkende uit den 
toestand, waarin het waterschap sedert 
zijne optreding gekomen is, zoowel wat de 
zeewering en de oeververdediging als den 
inwendigen waterstaat aangaat. 

Spreker eindigde met den wensch dat 
hij, nu hij wegens gevorderden leeftijd 
meende zijn ontslag te moeten aanvragen, 
eene aangename herinnering aan zijne 
werkzaamheden voor het waterschap zou 
behouden. 

De vergadering bewees hare instemming 
door levendige toejuiching. 

Zeer getroffen gaf de ambtenaar zijnen 
dank te kennen voor de eer en onder
scheiding , welke hem bij zijn aftreden ten 
deel vielen; hij wees erop dat die eer 
ook evenzeer, zoo niet meer, aan de besturen 
toekwam, die hem in de vervulling zijner 
taak met zooveel oordeel ondersteunden; 
verklaarde dat hij gaarne de aangeboden 
gratificatie aanvaarden zou, omdat hij 
daarin het bewijs van hooge waardeering 
zijner pogingen zag om nuttig werkzaam 
te zijn, en eindigde met den hartelijken 
wensch, dat ook de toekomst van het be
stuur en van het waterschap in alle op 
zichten gelukkig zou zijn. 

Tot opvolger is met algemeene stemmen 
benoemd de civiel-ingenieur A. H . W. van 
der Vegt, reeds in het vorige jaar tot 
adsistend-waterbouwkundige aangesteld; 
den nieuwbenoemde isdetitel van ingenieur 
van het waterschap Schouwen verleend. 

zijne bijdragen onverwijld te doen toeko
men aan den heer Herman Mulder, sec
retaris, St.-Andriesplein 23, Antwerpen. 

Aflevering 2 van Dc Natuur (uitgave 
J. G. Broese te Utrecht) bevat: 

Brandvrije menschen (met fig.). — De 
spoorwegen van Voor-Indie en Ceilon.— 
Tooneel, zang en dans in Japan (met fig.).— 
Bronnen (met fig.). — Iets over het leggen 
van knoopen en lasschen (met fig). — 
Plant en dier. — De vervaardiging van 
aluminiumbrons volgens de methode van 
Héroult (met fig.). — Korte mededeeling — 
Sterrenkundige opgaven. — Correspon
dentie. 

PERSONALIA. 
Aan den architect i ' " klasse bij den 

waterstaat in Nederlandsch-Indie A. Eisses 
is wegens ziekte een tweejarig verlof naar 
Europa verleend. 

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

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van 
AMSTERDAM zullen op Maandag 4 Maart 
1889, des middags te l i uur, op het Raad
huis, in het openhaar aanbesteden: 

H e t b o u w e n v a n een gedeelte 
W A L B E S C H O E I I N G . een H O U 
T E N L O O D S J E tot berg ing v a n 
afgekourd V l e e s c h enz., e n een 
D E S I N F E C T T E G E B O U W enz . , 
bij het Be l t t e r re in aan de K o s t -
ve r lo ren W e t e r i n g . 

De voorwaarden dezer aanbesteding znn 
uitsluitend te verkrjjgen ter Stadsdrukkerij, 
tegen betaling van ƒ1.50 (met twee teeke
ningen). 

Inlichtingen worden gegeven ten kantore 
van den Stads-Ingenieur, op het Raadhuis, 
kamer No. Wl, des voormiddags van 10 tot 
12 uur, gedurende de week, welke der be 

— Een aantal vrienden en vereerders1

8teding voorafgaat. 
van jan vaji Beers hebben zich tot eene 
commissie vereenigd, die de taak op zich 
heeft genomen, een gedenkteeken te doen 
verrijzen op het graf van den veelbeminden 
overledene. Deze commissie heeft thans 
een omzendbrief verzonden, waarin aan de 
veelzijdige verdiensten van den ontslapene 
hulde wordt gebracht. Van Beers was 

cn als , !een rijkbegaafd en gevoelvol dichter, cn als 
kooper het door een nieuw gebouw te ver- 2 0 o d a ' n i „ j n Z u i d - e n Noord-Nederland bui-
vangen. De voorgevel van het oude pak- m £ e n gevierd; hij bezat daarenboven 
hntc uric ,n*r hniitvva ir/ cn VPrminW " . . a . j T-v huis was zeer bouwvallig en verminkt, 
maar trok als overblijfsel der XVIe-eeuw-
sche bouwkunst de aandacht, te meer daar 
het geheel tengevolge van jarenlange ver-
waarloozing een hoogst schilderachtig effect 
aanbood. Een paar kunstschilders stelden 
pogingen in het werk om het geveltje te 
behouden, hetzij door restauratie ofwel 
door verplaatsing, maar de financieele 
bezwaren waren van dien aard, dat het 
plan opgegeven en aan de voorgenomen 
slooping vóór eenige weken gevolg gegeven 
werd. Op dit oogenblik is dan ook geen 
sjioor van het geveltje te vinden. 

Dit pakhuis werd gebouwd in 1558 en 

een zeldzaam talent van voordragen. Dan, 
hij heeft niet geleefd, teruggetrokken in 
zijne studeerkamer, maar ook daarbuiten 
ruimschoots zijne krachten besteed aan 
de opbeuring van den Vlaamschen volks
geest; was bijna veertig jaren leeraar, 
eerst tc Lier, later aan het Antwerpsche 
atheneum, en was buiten de school de 
erkende leider der Vlaamsche beweging. 
Vooral aan de verbetering van het Vlaam
sche tooneel was hij in tal van betrek
kingen onalgebroken werkzaam. Bovendien 
huldigt hem de commissie als overtuigd 
liberaal, die als lid van den Gemeenteraad 

lerlci richting aan di 
niet, zóoals sommigen meencn en vroeger ! v a n ontwerpen in 
werd medegedeeld, in 144S. Dc omstan- moedertaal recht wist te doen wedervaren, 
digheid dat de cijfers vijf van het "ebei- H e t s t o ' f e l i j k overschot van den dichter 
telde jaartal wel iets op vier gelijken i s b Ü K e z c t °P d t " begraafplaats van het Kie l 
schijnt de aanleiding tol die vergissing tc' t c ontwerpen. Daar. tegenover het praal-
zijn, hoewel die dooreen deskundigeniet firaf

r

van zijn boezemvriend Conscience, 
gemaakt zou zijn. Dc voorstelling opden z a ' V a n , ! e e r s ' gedenkteeken verrijzen. In 
gevelsteen, waaraan het gebouw zijn naam b e K i n s e l ' s besloten, dat voor het ontwer- „ 
ontleende, heeft oppervlakkig gezien wel! P e n v a n h c t gedenkteeken een prijskamp biljetten tegen betaling van f 0.60 per stel 
iets van een handboogschutter met boog- z a l w o r i , e n uitgeschreven, waarbij aan de ter Secretarie verkrijgbaar. 

. u„ . „„„ m „ „ j j „ j kunstenaars volle vrijheid van schepping 

burgemeester en Weiiomders voornoemd: 
V A N TIEN11ÜVEX, 

De Secretaris, 
L E J0LI .E. 

Amsterdam, 10 Februari 1889. 

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

BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 
Gemeente ARXUEM. zullen Dinsdag 26 Fe
bruari 1889, ' i voormiddag* l i ' , uur. in het 
openbaar, ten Genieentehuize aanbesteden: 

Bostok N°. 19. 
Do lever ing en hot inzetten van 

G l a s r u i t e n en do lever ing v a n 
Lampoglazon on Glazen Ink tko
kers gedurende het jaar 1889, 
i n d r ie pereeelen. 

Bestek N". 24. 
H o t ve r r i ch ton v a n bui ten- en b i n -

nen-vor lworken aan versch i l 
lende Gemeentowerkon en G e 
b o u w e n , i n dr ie pereeelen. 

Inlichtingen worden alle werkdagen, tot 
den dag der aanbesteding, tusschen '.t en 12 
en tusschen 2 en 4 uur gegeven aan het Bu
reau Gemeentewerken ten Gen ntehuize, 

alwaar de aanwijzing zal plaats hebben, voor 
bestek 10 Woensdag 2(1 Februari en voor 
bestek 24 Woensdag en Donderdag 2ü en 
21 Februari a. s., telkens 's voorniiddags 11 
ure; bestekken met gezegelde inschryvings-

in werkelijkheid is het een man, die aan 
een soort windas draait. 

ZIERIKSEE. In de maandag j l . gehouden 
algemeene vergadering van het waterschap 
Schouwen werd den heer P. Labrijn I)z., 
met ingang van 1 Maart e. k., op zijn 
verzoek, op de meest eervolle wijze ont-

wordt gelaten. 
De omzendbrief draagt een honderdtal 

namen uit Noord-en Zuid-Nederland. Het 
bestuur der commissie bestaat uit dc hee
ren Jan van Rijswijck, PoldeMont, Mul
der, Markelbach, Billiet, Max Rooses en 
Van den Branden. Men wordt verzocht 

DE LIKT & C°. 
OoMtsenlifk 9*8, Holtertleim. 

VLOER-enWANDTEGELS. 
MnOIII - .CEÏEM-ES IJZEIISiEEHEüELS. 

Groote voorraden 
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B o u w k u n d i g e . 
A . C . BLKYS, Bouwmeester te Amsterdam, 

verzoekt beleefd don Bouwkundige, wulken hij 
het eerste dee l W A T E R B O U W K U N D E 
S T O R M B U Y S I N G tor leen verstrekte, 
dit terug te bezorgen. 

Z W E E D S C H G R A N I E T 
uit de groeven, Stoomslijperij en Pol i js t 
i n r i c h t i n g van de Firma 

KE8SEL & R Ö I I L , 
te Ber l i j n . 

Eenig Agent J . H . F . J A N S E , 
Prinsengracht Kis, 

Amsterdam. 

PHflTOLIIllllGRAPKIE. PHOTOHMMPBIE 

en S té réo type - In r i ch t ing 

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

op zijne inrichting voor Phataliiliagraithle. 
bjjzondur geschikt voor de reproductie van 
Plans. Teekeningen enz. van 1111. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Phalaalnra-
icraphir voor dc reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Itoekwcr-
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
'.ij 11 • • siuruni»iK-inrii-iitiiiB voor l l l l . Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

O . J . T H I E M E . 

ASPHALTE v a n V A L DE TRAVERS 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, 

i n groote verscheidenheden, voor: R i j w e g e n . T r o t t o i r s , I ,u w n - T e n 11 i s-
C o u r t s , K e l d e r s , W i n k e l - en M n g n z i j n v l o e r e n , G a n g e n , M u u r - , 
B r u g - en 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 enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan T H E 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 d . , Heltweg 8, Amsterdam en voor Arnhem bjj den Heer 
H . G . K N O O P S C.Ozn. , Beukstraat F 02 te Arnhem. 

De Divcleur, W. PATON WALSH. 

JAN VAN DER POT, Scheepmakershaven N°, 3, Rotterdam, 
Ee eenigste Kyaniseerinrichting, waar ook des 

•winters wordt doorgewerkt. 
Hut kyan i scc ren is het eenigste afdoende middul tugen ver ro t t ing en zwam. De 

bewerking geschiedt geheel reuk- en k leur loos . Desverlangd bjjlcvering 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 k e n d " 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreurende prjjzen. 

Belgische kluit- cn hydraulische kalk. 
Billjjke prjjzen en vrachten. 
Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
G e l i e v e op voornaam en adres te let ten. 

WAMK & IIMMMV.II. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK m 

W A T E R P A S-

H 0 1 I I I I T -

cn 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, TEEKEN AARS, enz. 

Geëmailleerd-ijzeren P E I L S C H A L E N 
W E E G W E R K T U I G E N . 

.1 \ v ii \ n i l i 
A M S T E R D A M . 

KANTOOR: Marnixstraat 402 b h Leidscheplein. 
B o y l e ' s Luchtpomp-ventilators. 

Hoylc'N K l i p p e n , 
voor slechttrekkende Schoorsteenen. 

B 0 Y L E 'S SCHOORSTEENKAPPEN , 
tegen va lw inden enz. enz. 

Vcruischun geen toezicht, hebben geen be
weegbare deelen, voorkomen terugslag in dun 
koker, werken met de meeste gelijkmatig
heid in ieder jaargutjjde, hebben uenu veel 
grootere capaciteit dan Ieder andere ventilator. 

Deze toestellen zjjn op verschillende RIJKS-, 
GEMEENTE- en PARTICULIERE gehouwen h i e r 
te lande geplaatst (2) 

Werktuigen voor yerschlllende industrieën. 
De Amer ikaansche 

„New Paragon'' Schoolbanken 
en A N D R E W S B A N K E N en S T O E L E N 
met opslaande Zittingen voor Schalen, Kerk
gebouwen en Schouwburgen, uitsluitend ver
krijgbaar bjj 

F R E D . S T I E L T J E S & C°. 
Keizersgracht 745, 

AMSTERDAM. 
Duizenden in gebruik in Nederland, waar

van attesten ter inzage. 

van Staal of Hout met Staalband doortrok
ken of met verstelbare lichtopeningen, zelf-
rollende, met drijfwerk enz. ens, 

E. en P. ROTTSIEPER, /feW,«rf(Rjjnprui8en). 

KLOOS & VANLlilJRGH 
R O T T E R D A M . 

A G E N T E N 
der S o c i é t é A n o n y m e des 

C a r r i è r e s de P o r p h y r e de Quonast" 
KN 

der „Sociétë des Carrières de Lessines." 
LEVERANCIERS van FAUCONVALKEIEN. 

ZUIDBLAAK N". 8. 
H . & J . S Ü Y V E R , 

FABRIKANTEN V A N 

d WERKTIIIGEJV, 
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 . 

Ti. H O L S B O E R . - J L r n l i e m . 
Leverancier van Z. VI. den Koning. 

. 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 1 8 6 8 , 1 8 8 1 , 1 8 8 3 ( I n t e r n a t . T e n t o o n s t . ) 
H o o g s t e onde r sche id ing 1879. 

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

G e b r . V A N D E R V L I E T , 
IJZERHAKDELAARS te AMSTERDAM. 

Mlur>, Plaat-, Band-, llaek- en T-U/er enz 
Steeds voorhanden: 

BALK-IJZER in verschillende profielen en lengten. 
vijlen un gegalm Mlaal uit ilc fabriek 

van Gebr. Böui.KR & Co. te Weenen, alsmede 
(il .om: iiwrrnngrl» met afgewerkte pun

ten en onder guarantie tegen spljjtun. 

Te koop aangeboden. 
2 Stoomheimachinos 
2 Houts teekbanken 
1 C i r k e l en l intzaagmachine 
1 Ra i l zaag 

50 K i p w a g o n s i n h o u d 2 M ; . 
24 „ „ 2 M 3 . 
R » ,, l » / s » 
Alles 90 c.M. spoorwjjdte. 
Aanvragen aan L. KALIS Kz . , Sliedreekt 

in W. DE JONG, lireda. 

Buide 
zijdell 

kippend 

Gedrukt bij 6. W. van der Wie) & (X , 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. (A.etA.) D E HOUWKUNST DER 
OUDE INDIËRS 

iicini' 
J. C. D. »i GAZAR. 

(Vervolg en slot van pag. 62.) 
Ook ons land bezit in zijne koloniën fraaie voorbeel-

I cien van Indische kunst, nl. de Boeroe-Boedoertempel 
! op Java, en de in de nabijheid daarvan liggende tempels 
! van I'rambanan of Brambanam. 

Op een der schoonste en vruchtbaarste plaatsen in 
de residentie Kedoe verheffen zich de overblijfselen van 
den Hoeroe-Boedoertempel. De grondvorm van dezen 
uiterst belangrijken tempel is een zuiver quadraat, met 
een voorsprong aan iedere zijde; een trap van 12 tre
den voert naar het terras; negen dergelijke terrassen 
met uitspringende hoeken en met een doorloopende 
trap verbonden, dragen als bekroning eene fraaie dagop, 
die veel overeenkomst vertoont met met de Pra-tsja-dis 
(een soort dagops) van Achter-Indié. Elke verdieping 
is ook hier aangegeven door borstweringen, waarop 
nissen met Boeddhabeelden; van de 3 bovenste ver
diepingen is de bovenste met 16, de daarondergelegene 
met 24 en de daarop volgende met 32 slanke dagops 
of koepels versierd. De trappen naar de verschillende 
terrassen zijn lastig te beklimmen, wijl de aantrede 
zeer smal en de optrede te hoog is; daarbij blijft 
op ieder terras slechts eene tredebreedte over, zoodat 
de trap eigenlijk aan één stuk doorloopt, waardoor 
men een terras niet kan omloopen dan met gevaar van 
naar beneden te vallen. Het geheele bouwwerk bereikt 
eene hoogte van 116 voet en dateert uit de 14e eeuw. 

Omtrent den stichter van de Boeroe-Boedoer is niets 
met zekerheid te zeggen; wel heeft men de Javanen in 

j den omtrek van den tempel uitgehoord, doch zij zijn op 
dat punt zeer terughoudend. Een hunner wist echter 
de volgende legenden , die van vader op zoon zijn over
gegaan, te verhalen '): 

„Zekere vorst — zoo vangt hij aan — Dewa Kesoema, 
zoon van een hooggeplaatsten priester en machtig over 
Java, had een zijner hofbeambten diep beleedigd. Deze, 
onverzoenlijk van gemoed en gloeiende van wraakzucht, 

1) Overgenomen uit het werk Boro-Boedoer op het eiland Java, door 
Dr. C. Leemans. 

ie. Vergadering der Schetsclub op Maandag 4 Maart, 
des avonds te halfnegen, in het Genootschapslokaal. 

Bespreking van de aanhangige voorstellen. 
Heeren leden worden dringend verzocht deze ver

gadering bij te wonen. 
Tevens wordt in herinnering gebracht art. 15 van 

het huishoudelijk reglement der Schetsclub , luidende 
als volgt: 

„De leden zijn verplicht op elke bijeenkomst vóór 
8'/2 uren tegenwoordig te zijn, telkens op verbeurte 
van een boete van: met kennisgeving 10cents en zon
der kennisgeving 25 cents." 

Ieder lid van de Club heeft het recht leden van het 
Genootschap te introduceeren. De introductie van den
zelfden persoon mag niet meer dan éénmaal per jaar 
plaatshebben. 

Als lid der Club is toegetreden de heer J . G. van Gendt. 

De Secretaris der Schetsclub, 

J . C. D. Di GAZAR. 

2e. 914e Vergadering, te houden op Woensdag 6 

Maart, des avonds t e 8 u r e n . in het Genootschaps

lokaal. 
De agenda voor deze vergadering luidt: 
a. Mededeelingen van het Bestuur; 
b. Installatie van nieuwe leden; 
e. Ballotage van gewone leden; 
d. Bijdrage van den heer E. Damen; 

e. Kunstbeschouwing, te geven door den heer J. C. 

D . di Gazar. 

3e. Als buitenlid is toegetreden de heer D. Audier 

te Voorburg. 

Namens het Bestuur: 
De iste-Secretaris, 

G. A . Zeeman. 

De Redactie van Architectura et Amicitia stelt zich alleen verantwoordelijk vuur den inhuuil van stukken, gewaarmerkt met de initialen A. et A. 

V 
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peinsde slechts op één zaak : hoe zich over die beleedi-
ging te wreken , hoe daarvoor zijn vorst op het felst 
te treffen. Dewa Kesoema had een eenig kind, een 
tweejarig meisje, hetwelk de vreugde zijns levens was. 
Dat kind besloot de gekrenkte dienaar weg te voeren, 
en hij slaagde in zijn boos opzet. Eensklaps was het 
meisje spoorloos verdwenen, zonder zelfs het geringste 
spoor achter te laten. Troosteloos reisde de vorst nu 
overal rond, jaren lang; maar vruchteloos was al zijn 
zoeken en pogen om het verloren kind weer te vinden. 
Twaalf jaren zijn sedert dien noodlottigen dag verloopen 
en nog altijd treurt de ongelukkige vader om zijne 
dochter. 

„Op zekeren dag ontmoet hij een meisje van onver
gelijkelijke schoonheid; het is zijne dochter, tot een 
eenig schoone maagd opgegroeid. Hij herkent haar 
echter niet, begeert en neemt haar tot vrouw, en uit 
dit misdadig huwelijk wordt een kind geboren. Nu 
is de wraak van den beleedigden hoveling in vervul
ling getreden. Hij spoedt zich naar Dewa Kesoema, 
maakt zich aan hem bekend en ontdekt hem het 
vreeselijke geheim. Dewa Kesoema is wanhopend, 
hij gevoelt zich hoogst schuldig jegens de goden en 
zijne priesters verzekeren hem dat voor zulk een mis
daad , al werd zij in onwetendheid gepleegd, geene 
vergeving denkbaar is. Tot verzoening moet hij met 
moeder en kind, tusschen 4 muren opgesloten, zijn 
verdere levensdagen in boetedoening en gebeden ein
digen. Toch blijft nog een redmiddel over. Kan hij 
binnen 10 dagen tijds een Boeroe-Boedoer bouwen, 
dan is hem kwijtschelding van straf toegezegd. On
metelijk is de taak, maar ook de middelen die hem 
ten dienste staan zijn talrijk en machtig. De hoop op 
redding herleeft, en onverwijld gaat hij met alle kun
stenaars en werklieden uit zijn rijk aan den arbeid. 
De 10 dagen zijn verloopen en ook Boeroe-Boedoer 
met zijne beelden is gereed. Maar, vreeselijke ontdek
king! men telt de beelden na, één ontbreekt cr aan 
het getal, dat tot de voltooiing volstrekt onontbeerlijk 
was geweest. Nu kan dc ongelukkige zijn noodlot 
niet meer ontkomen, vergeefs is al zijn smeeken; de 
goden zijn onverbiddelijk, de straf kan niet worden 
ontgaan. Met vrouw en kind in steen veranderd, heeft 
het nageslacht hen in dc 3 beelden van de nabij ge
legen Tjandi Mendoet teruggevonden". 

Een tweede legende omtrent de Boeroe-Boedoer laten 
wij hier kortelijk volgen: 

„De vorst van Boeroe-Boedoer vroeg de dochter van 
dien van Mendoet voor zijnen zoon ten huwelijk. Deze 
stemde daarin toe, doch onder voorwaarde, dat de 
vorstenzoon als huwelijksgift een Boeroe-Boedoer zou 
bouwen. De voorwaarde werd aangenomen; het ge
bouw is gereed en de jongeling meent eindelijk het 
doel zijner vurigste wenschen bereikt te hebben. Maar 
de prinses, met haren vader gekomen om het kunst
werk in oogenschouw te nemen, zegt tot haar aan
bidder met koud gelaat: „Voorzeker de beelden zijn 
schoon, maar zij zijn dood; evenmin als zij kunnen 
beminnen kan ook ik u beminnen"; daarop verwijderde-
zij zich met haren vader en laat den ongelukkigen min
naar met zijne Boeroe-Boedoer alleen". 

Men heeft aan de Hindoesche kunst, maar vooral 
aan die der Javaansche bouwwerken , ten laste gelegd, 
dat zij de duurzaamheid aan het grootsche uiterlijk 
opoffert en dat de bouwmeester geheel ondergeschikt 
aan den beeldhouwer was. Dit is zeer zeker waar; 
ten minste bij de Boeroe-Bocdocr is alles zoo overdekt 
met basreliëfs (men bezichtigc het voornoemde plaat
werk van Dr. Leemans, dat zich in de bibliotheek van 
het Rijksmuseum te Amsterdam bevindt) dat het ar
chitectonische gedeelte uiterst ondergeschikt is. 

Dr. Wilhelm Lübke zegt van dit kunstwerk: „sodass 
vielleicht die Welt kein zweites Bauwerk von so über-
schwanglich reichcr plastischer Ausstattung auf zu wei-
sen hat". 

Ook van de tempels van Prambanan, welke aan de 
Jaïna's toegeschreven worden, zijn vele schoone over
blijfselen bewaard gebleven (*), o. a. een prachtige ver
vallen tempel, gesticht door Keizer Tagal Wangi 
(Mangkoerat, Séda Tagal Aroem, die in 1677 over
leed). Hij bestaat uit twee reeksen, die met 2 kleine 
gebouwtjes een langwerpig vierkant vormen. 

Eindelijk vinden wij nog een tak der Indische ar
chitectuur in het om zijne schoonheid cn vruchtbaar
heid geprezen Kaschmir. Men is hier echter geheel 
van den oorspronkelijken stijl afgeweken; hier en daar 
is een Baktrisch-Helleensche invloed op te merken, 
zoo Jat men nevens echt Indische motieven, Dorische 
zuilen en pilasters toegepast ziet. Het oudste bouw
werk te Kaschmir is de tempel van Martoend, uit het 
midden der 5 ''• eeuw onzer jaartelling. Onder dc ove
rigen worden genoemd de tempels van Payach en de 
in de io , | l ; eeuw gebouwde tempel van Pandrethan. 

Ten slotte rest ons nog de zoo belangrijke grotten-
tempels te bespreken. 

Op talrijke plaatsen treft men in Indië tempels aan, 
welke in den granietkern der bergen uitgehakt zijn; zij 
zijn voornamelijk van Boeddhistischen oorprong. 

De vrome boetelingen en Boeddhistische dweepers, 
die zich in de stilte der rotskloven terugtrokken, hiel
den zich onledig, deze steeds dieper en kunstiger uit 
te hakken, zoodat velen dezer tempels hoofdzalen en 
verscheidene nevenkapellen hebben. De middenzaal 
bevatte dan veelal het beeld van Boeddha, somwijlen 
op een soort altaar geplaatst, zooals in de grotten-
tempels te Ajoenta. 

Als de vroegste dezer bouwwerken worden die bij 
Gajah genoemd, die , naar de opschriften vermelden, 
door Koning Dasaratha, de 2 l e opvolger van Asoka, 
gebouwd , en den Boeddhistischen priesters als woning 
aangewezen werden. 

De Chaïtja-grotten waren eenvoudiger van inrichting 
en deden alleen als tempels dienst. 

De meest gebruikelijke grondvorm dezer tempels 
was gewoonlijk een lange rechthoek, door twee rijen 
zuilen van gedrukte proportie, in 3 schepen gedeeld; 
dikwijls was dan de eindwand als koor rond uitge
hold , waar het Boeddhabeeld, in de nis van een soort 
dagop, bekroond met uivormigen koepel, geplaatst 
was. 

Een voorbeeld van dusdanigen tempelbouw is de grot-
tentempel te Karli. 

De belangrijkste worden echter op de eilanden Ele-
phanta en Salsette gevonden. Te Ëlephanta bevat de 
zoogenaamde watergrot belangrijke goden- en godin-
nenstatuen. 

De bekendste en interessantste liggen evenwel niet 
ver van Bombay, bij het dorpje Ellora. Daar zijn in 
de enorme rotsmassa's van het granietgebergte ettelijke 
tempels, dikwijls in twee verdiepingen boven elkander, 
uitgehakt; bij enkelen is de zoldering doorgehouwen, 
zoodat zij eene getemperde bovenverlichting verkregen. 
Tot ondersteuning der verschillende ruimten heeft men 
een groot aantal kolommen gespaard, die eigenaardig 
geprofileerd en met fijne ornementen bedekt zijn. De 
verschillende tempels zijn door trappen en bruggen 
verbonden en vormen alzoo een uitgestrekt doolhof 
van gangen, galerijen , hoofd- en ncventempels, pcl-
grimszalen cn waterbassins, zoodat het geheel, als een 
versteend raadsel, iederen bezoeker overweldigt. 

(*) Dc tempel» van Prambanan, brochure van Dr. C. Leemans. 
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Het voornaamste gedeelte dezer wonderwerken draagt 
den naam van Kailasa (rust der zaligen). 

Het Ramcc-varam (Ramisseram), de hoofdzuilengang 
naar het heiligdom, is enorm rijkversierd; tot zelfs het 
plafond is met ornement bedekt. 

Ter zijde voeren twee trappen naar de bovenverdie
pingen ; achter deze hoofdgang , die eene lengte van 
210 M. heeft, bevindt zich eene openplaats, omringd 
door galerijen en kapellen; aan beide zijden dezer 
plaats staan twee reusachtige olifanten; in het midden 
staat de hoofdtempel met verscheidene bijzalen. De 
hoofdtempel wordt door 16 kolommen in 4 rijen, in 
5 schepen gedeeld, die met pilasters de steenen zol
derbalken dragen. Achter de zaal bevindt zich het 
heilige der heiligen , met het beeld van de godheid, 
bewaakt door twee draakfiguren. Als men nagaat dat 
dit alles door menschenhanden uit de harde graniet
wanden gehouwen is, volgt daaruit, dat ettelijke jaren 
noodig zijn geweest om deze werken tot een eind te 
brengen. 

Door dit beknopt overzicht heb ik getracht de wei
nig besproken kunst der Oude Indiërs iets meer be
kend te maken, wijl zij wel verdient naast de gewroch
ten der Egyptenaren en Perzen geplaatst te worden. 

(A.etA.) P R I J S V R A G E N . 
Burgemeester en Wethouders van Amsterdam hebben 

eene prijsvraag uitgeschreven (onder beperkte mede
dinging) voor het leveren van een ontwerp voor den 
aanleg van een begraafplaats voor de gemeente Am
sterdam, in de Watergraafsmeer, en daartoe uitgenoodigd 
de tuinarchitecten H . Copijn, Utrecht; L . A . Sprin
ger, Hilversum; L . J. Ritter, Haarlem en Firma 
Zocher, Haarlem. 

E E N NIEUW A N N k X A T I E P L A N . 
Tot mijn niet geringe verbazing las ik in Dc Op

merker van 16 Febr. een artikel van de Redactie van 
A . et A . te Amsterdam, waarbij deze Red. een poging 
waagt tot annexatie van een ontwerp voor een nieuw te 
bouwen Raadhuis te Nieuweramstel. 

Dc watertoren met zijn nuchter silhouet, die doorn 
in het oog van alle annexatic-lustigen, moet het helaas 
ontgelden. 

Dit teeken van Nieuweramstelschen triumf over klein
zielige plagerij is te naakt opgevat, om in den ge-
kuischten smaak van de Red. een betamelijk kunst
gevoel op te wekken. 

Gelukkig dat de critiek zich in algemeenheden ver
liest. Dan wordt Nieuweramstel's burgertrots bijzonder 
geprikkeld en het opgewekt gemeenteleven, volgens 
lecture van Het Handelsblad zich alleen openbarende, 
als er sprake is van inkrimping der gemeentegrenzen, 
hoog verheven. 

Alles te zamen een nevelachtig en toch doorzichtig 
betoog ter aanbeveling van het prijsvragen-stelsel, met 
zeer armelijke persoonlijke motieven. 

Tegenover het Gemeentebestuur neemt de Red. een 
bijzonder waardige houding aan. Ze vertrouwt, onder 
aanbieding van haar inzake prijsvragen onmisbare hulp 
en voorlichting, dat het Gemeentebestuur het groote 
gewicht der zaak niet zal onderschatten. 

Of het Gemeentebestuur deze zeer gewaardeerde 
hulp noodig zal hebben, om een Raadhuis te zien 
verrijzen in annexatie-stijl, als afspiegeling van het zich 
alleen in deze richting openbarend Nieuweramstelsch 
gemeenteleven, zoo leert toch liet Handelsblad aan De 
Opmerker, zal de naaste toekomst moeten beslissen. 

Verder worden alle belanghebbenden opgeroepen aan 
Nieuweramstel een Raadhuis te bezorgen, dat een 

sieraad mag zijn voor de Gemeente en een triumf voor 
de architectuur. 

Een niet te verwerpen ideaal, waaraan gerust de wensch 
kan worden toegevoegd, dat Nieuweramstel meer prijs 
stelle op haar nieuw Raadhuis, dan een zekere groote 
stad, waar men verlegen is met een kunstgewrocht, 
als stadhuis harer onwaardig. 

R. E. KUIPERS. 

(A. et A.) Blijkens het opschrift en den gehcelen 
inhoud van dit stukje, tracht de inzender de zaak op 
neventerrein te leiden door ons optreden in verband 
te brengen met de bekende geschillen tusschen Nieuwer
amstel en de hoofdstad. 

Deze tactiek is al zoo dwaas mogelijk. 
Het kan toch aan ieder bekend zijn, dat De Opmer

ker is een Weekblad voor Beeldende Kunst en Techni
sche Wetenschap, zoodat de bespreking van politieke 
of plaatselijke geschillen geheel buiten ons programma 
ligt en ook nimmer door ons beproefd is. 

Uitdrukkingen dus als annexatie van een ontwerp en 
annexatie-stijl, benevens de geestige toespeling aan het 
slot, mogen erop berekend zijn het locaal patriotisme 
der Nieuweramstelaren testreelen, onzen lezers kunnen 
zij hoogstens een glimlach afdwingen, vooral wanneer 
men weet dat de heer K . , als gemeentebouwkundige 
van Nieuweramstel, hier een lans komt breken voor 
zijn eigen ontwerp. 

Om diezelfde reden zullen wij de algemeenheden over 
den watertoren niet verder uitwerken en des heeren K.'s 
verdachtmaking van ons ijveren voor het prijsvragen-
stelsel onbeantwoord laten. 

De Redactie van A. et A. 
NB. Behalve het Handelsblad gaf ook De Amstel-

bode, een te Nieuweramstel verschijnend orgaan, een 
uittreksel van ons artikel. 

VEREENIGING „ARCHITHCTURA" T E 
'S-GRAVENHAGE. 

Gewone vergadering- van Woensdag- 27 Februari 1889. 
Bij het openen der vergadering werd de heer J. 

W. Haring, als gewoon lid der Vereeniging door 
den Vice-voorzitter geïnstalleerd. 

De notulen van de vorige bijeenkomst, na eenige 
discussie goedgekeurd zijnde, gaf het Bestuur eenige 
mededeelingen van huishoudelijken aard. 

Hierna werd overgegaan tot het bespreken van eenige 
vragen, gedeeltelijk op technisch gebied en andere 
meer tot het esthetisch gebied en dc daaraan verwante 
opleiding behoorende. Velen gaven over dit alles hunne 
meening te kennen, hetgeen eene aangename discussie 
tengevolge had , waardoor de aanwezigen geruimen tijd 
bijeen waren. 

In de pauze had men gelegenheid tot het bezich
tigen van Architectonische Rundschau, afl. 5, 6, 7 en S 
van den 411"1 jaargang, welk plaatwerk ter beschikking 
was gesteld door den heer P. K. van Gemert, wien 
daarvoor door den Voorzitter dank werd gebracht. 

Daar omtrent de bovenbedoelde vraagpunten door 
de vergadering nog geene bepaalde meening werd 
uitgesproken, hoopt men dat zulks een volgende 
maal zal kunnen plaatshebben. 

MAATSCHAPPIJ T O T B E V O R D E R I N G DER BOUWKUNST. 
AFDEELING GRONIXGEN. 

Vergadering van 22 Februari 18S9. 
Nadat de Voorzitter de vergadering geopend, en de notulen 

der vorige vergadering waren gelezen en goedgekeurd, traden 
de oude bestuursleden af en namen de nieuwe leden die plaat
sen in. Het llestuur is nu samengesteld uit de heeren Huur
man Voorzitter, Ut Ir. iste-Secretaris, Boswinkel 2de Secre
taris, Raammaker Penningmeester en Riepma Bibliothecaris 
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De aftredende leden worden door den Voorzitter bedankt voor 
het vele goede aan de Afdeeling gedaan en voor den ijver, be
toond bij het waarnemen hunner function. Daarna trad de 
heer J. Molenaar als spreker op. 't Was een interessant on
derwerp, nl. «het algemeen begrip kunst, kunst cn poëzie". Dat 
deze lezing in den smaak viel , bewees de toejuiching der aan
wezigen. Door den Voorzitter werd een woord van dank uit
gebracht en de andere leden aangespoord tot het houden van 
meer dergelijke lezingen. Vervolgens kwam aan de orde de 
beantwoording der vragen, door de Maatschappij gesteld. Er 
werden verschillende commissien benoemd en een vaste com
missie voor de kunstbeschouwingen. In de pauze maakte men 
kennis met een nieuw soort mozaïektegels, even hard als de 
gewone maar veel goedkooper, verder eenig smeedwerk cn een 
monster kurktapijt, bladkurk in plaats van dc gewone geperste 
en gemalen kurk. Hierna werd de vergadering gesloten. 

AFDEELING LEEUWARDEN. 
Vergadering van 26 Februari 1S89. 

^Tegenwoordig 11 leden. Na lezing en g ó 7 d l i " n n g der nö-
tulen van de vorige bijeenkomst opende de Voorzitter de ver
gadering cn werden de heeren Schouten en Feenstra met alge
meene stemmen als lid der Afdeeling aangenomen. 

Daarna werden eenige der door het Bestuur der Maatschappij 
gestelde vragen behandeld en wel in de eerste plaats vraa» 
I I . luidende als volgt: 

«Het veelvuldig gebruik, dat tegenwoordig gemaakt wordt 
van riolen van portland-cement, en de toepassing van het
zelfde materiaal ook voor beerputten, doet de vraag rijzen 
welke resultaten men heeft verkregen door de toepassing van 
riolen en beerputten, vervaardigd uit cement cn grint? 

»a. Zijn deze riolen op den duur bestand tegen den invloed 
van fecalien en andere rioolstoffen? 

»b. Welke verhoudingen, van cement en grint zijn uit de 
ondervinding gebleken de meest standhoudende te zijn? 

»e. Hoedanig is de verhouding var. den prijs tusschen riolen 
van cementbeton en gemetselde riolen?'' 

De voor deze vraag benoemde Commissie, bestaande uit de 
heeren Beerents en Faber, bracht het volgende rapport uit: 

De resultaten, verkregen bij een gedaan onderzoek naar riolen 
en beerputten, uit cementbeton vervaardigd, waren zeer be
vredigend. Omtrent de vraag, sub a genoemd, heeft zij ge
meend een nauwkeurig onderzoek te moeten instellen naar 
den toestand van riolen, vervaardigd uit cementbeton, endaar-
voor een paar riolen laten ontgraven en inwendig schoon doen 
maken. 

Deze riolen waren omstreeks 1S74 aangelegd en het bleek, 
dat zich wel eene dunne slijmerige huid aan den wand had 
neergezet, maar deze zeer gemakkelijk te verwijderen was; zoo
ver de rioolstoffen waren opgehoopt, hadden de wanden eene 
zwarte kleur, doch aan de zeer harde en gladde oppervlakte 
was geen spoor van beschadiging te bespeuren cn de onderzochte 
oppervlakte bood volkomen weerstand aan een scherp ijzeren 
voorwerp. 

Een dergelijk resultaat had zij bij het onderzoek der reser
voirs tot het verzamelen van fecalien; bovendien vernam zij 
van officieele zijde, dat voor eenige jaren een van die putten 
was opgegraven; deze was geheel gevuld en alle twijfel omtrent 
dichtheid werd weggenomen, daar niet alleen de buitenwanden 
onbeschadigd waren, maar deze binnen betrekkelijk korten tijd 
in de oorspronkelijke kleur opdroogden. 

Uit een en ander resumeert zij, dat zoowel riolen als beer
putten, uit portland cementbeton vervaardigd, volkomen bestand 
zijn tegen den invloed van fecalien en andere rioolstoffen. 

Ten aanzien van de sub b gestelde vraag, welke verhou
dingen van cement en grint uit ondervinding zijn gebleken de 
meest standhoudende te zijn, dicne vooraf eenige toelichting. 

Wat het gebruik van bedoeld materiaal aangaat, wordt, zoo 
niet geheel dan toch meerendeels, plaatselijk daarin voorzien; 
de daartoe gebruikte materialen bepalen zich in hoofdzaak tot 
grint, rivierzand en portlandcement; dit laatste is meest Duitsch 
fabrikaat en de melange wordt in den regel aan de soliditeit 
van den fabrikant overgelaten. 

Bij werken van grooten omvang worden de reservoirs op de 
plaats zelve gemaakt en als voorwaarde tot solied werk de 
melange voorgeschreven. 

De verhouding der samenstellende deelen voor riolen en beer
putten acht zij standhoudend bij eene bereiding met: I S ƒ8 deel 
gewasschen grint, i3/8 deel zuiver rivierzand en 1 deel port
landcement; de buiten- en binnenwanden moeten dan worden 
afgepleisterd met een laag van 3 tot 4 m.M. enkel cement; de 
deugdelijkheid van den mortel zal belangrijk stijgen wanneer 
deze zoo dicht mogelijk is. Groote dichtheid is alleen door 
persen of drukken te verkrijgen. 

Wat aangaat de bij sub e gestelde vraag omtrent verhouding 
i n prijs tusschen riolen van cementbeton en gemetselde riolen, 
deze zal grootendeels afhangen van de gesteldheid van den 
bodem, waarin de riolen gelegd worden, hetzij met of zonder 
houten fundeering; in de meeste gevallen zal deze bij gemet
selde riolen wel onontbeerlijk zijn, waarom de Commissie hare 
opgaaf dan ook tot de riolen met houten fundeering bepaalt. 

Zij stelt den prijs voor riolen uit cementbeton op ongeveer 
6o°/0 van dien van gemetselde riolen op houten fundeering. 

Ten slotte voegt zij er nog aan toe, dat riolen uit cement
beton vervaardigd, onder bijna elke weersgesteldheid gelegd 
kunnen worden, gedurende den aanleg veel tijd besparen en 
daardoor de passage in drukke wijken minder vertraging 
ondervindt. 

Vraag VI I : »Het is niet zeker of, ook wanneer de A. V . door 
de Regeering meer of minder worden gewijzigd, deze wijzigingen 
wel zoo ingrijpend zullen zijn, dat zij toch nog zonder nadeel 
voor de particuliere werken van toepassing kunnen worden 
verklaard. 

«Daarom doet zich de vraag voor, of het niet meer de voor
keur zoude verdienen, om vanwege de Maatschappij tot be
vordering der Bouwkunst een stel A . V. op te maken. 

•Zoo j a . moeten deze voorwaarden dan omvatten alleen tech
nische of ook administratieve bepalingen, en alleen bepalingen 
voor den hoogbouw, of ook worden uitgebreid met die voor 
waterbouw, en wellicht machinebouw?" 

Ter beantwoording dezer vraag was eene Commissie benoemd, 
bestaande uit dc heeren Noordendorp, Kramer en Keijzer. 

Alvorens tot eene bepaalde beantwoording over te gaan, wees 
de Commissie erop, wat in de vergadering dezer Afdeeling van 
11 November te dier zake uitvoerig werd gerapporteerd en 
het schrijven destijds, naar aanleiding van dat rapport, ge
richt aan het Bestuur der Maatschappij. 

In voornoemd rapport wordt n. 1. de wensch te kennen 
gegeven »dat bij het Bestuur der Maatschappij pogingen worden 
aangewend om het daarheen te leiden, dat door genoemd 
lichaam, als daarvoor bij uitstek aangewezen door de verschil
lende krachten, die daarin zijn vertegenwoordigd, waaronder 
ook vele aannemers zijn, het initiatief worde genomen om 
speciaal voor burgerlijk bouwkundige werken Algemeene Voor
schriften daar te stellen, die zouden kunnen worden gefor
muleerd door eene Commissie, uit de leden der Maatschappij 
benoemd, en waarin belanghebbenden van beide partijen zijn 
vertegenwoordigd" De beantwoording der eerste alinea der 
vraag ligt dus reeds in het desbetreffend schrijven opgesloten. 

Wat het tweede gedeelte der vraag betreft of deze voor
schriften alleen technische of ook administratieve bepalingen 
moeten bevatten, achtte de Commissie bepaald noodig die 
daarin op te nemen. 

Verder is hare meening aangaande het derde deel der vraag: 
of alleen bepalingen voor den hoogbouw noodig zijn, en of de 
A . V. ook worden uitgebreid met die voor waterbouw en ma
chinebouw , dat kan worden volstaan met de A. V . alleen te 
doen strekken voor den hoogbouw, vooral omdat het streven 
der Maatschappij zich alleen bepaalt tot de burgerlijke bouw
kunst. 

Voorschriften omtrent machinebouw liggen volgens de mee
ning der Commissie in 't geheel niet op den weg der Maat
schappij, omdat het toezicht daarop reeds van Rijkswege is 
geregeld en bovendien bij de wet van Juni 1875 (Staatsblad n". 
95) de oprichting van fabrieken aan wettelijke bepalingen is 
onderworpen 

Bovengenoemde rapporten werden alsnu aan de beoordeeling 
der vergadering onderworpen, waarop eene zeer geanimeerde 
discussie volgde en waaruit men tot het besluit kwam dat het 
rapport over vraag VII algemeen, cn dat van vraag II met 
eenige redactiewijziging omtrent het bij sub b genoemde, door 
de Vergadering werden goedgekeurd. 

Daarna werd het woord gegeven aan den heer E. v. Driesum, 
die eenige mededeelingen ten beste gaf omtrent Amerikaansch 
grenen- en groenharthout. 

Van beide soorten waren monsters ter vergadering aanwezig 
en nadat spreker achtereenvolgens de verschillende soorten 
van het Amerikaansch grenenhout had behandeld, deed hij 
uitkomen dat door de vele in dit hout voorkomende nuances, 
het uitmuntend voor binnenbetimmering geschikt geacht kan 
worden. 

Op uitvoerige wijze verklaarde spreker alle eigenschappen 
van het groenharthout, dat meest voorkomt in de Engelsche 
en Nederlandsche West-Indische koloniën Cuijana en hierte-
lande dienst doet voor zeeweringen, daar na verscheidene 
proefnemingen gebleken is, dat deze houtsoort 't meeste weer
stand biedt tegen den paalworm. 

Nadat de heer Schouten, die inmiddels ter vergadering was 
gekomen, door den Voorzitter was welkom geheeten en hem 
de belangen der Afdeeling waren aanbevolen, werd de verga
dering, met dankzegging aan de commissieleden voor de uit
gebrachte rapporten, en aan den heer Van Driesum voor zijne 
mededeelingen, gesloten. 

AFDEELING ARNHEM. 
Vergadering van 27 Februari 1889. 

Na de gebruikelijke lezing der notulen werd door den Voor
zitter het woord gegeven aan het lid P. H . Scheltema, die de 
vraag n°. 8, door de Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst gesteld, zou inleiden. Deze vraag luidde: 

«Ligt het op den weg van onze Maatschappij om de uitgave 
te bevorderen van een beknopt doch volledig overzicht van de 
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geschiedenis der bouwkunst in Nederland? Zoo ja , door welke 
middelen kan zij tot dit doel medewerken?" 

Het antwoord op het eerste gedeelte, zeide spreker, ligt voor 
de hand en kan bevestigend luiden. Een antwoord op het 2e 
deel der vraag is echter des te moeilijker. Het ligt zeer zeker 
op den weg van de Maatschappij, maar de middelen, daartoe 
dienstig, zou men aan een nauwkeurig onderzoek moeten on
derwerpen. Eerstens zijn daartoe noodig documenten en bron
nen, tweedens personen, met een critisch onderzoek belast, 
om uit die bronnen het waardige op te sporen. 

Van het eerste is voorraad genoeg, maar niet gemakkelijk 
is het de personen te vinden. Zeer zeker zijn die er, vooral 
in een land dat zooveel historieschrijvers kan aanwijzen. 

Hoe komt het, dat die geschikte personen zich schuilhouden? 
en wat kan de Maatschappij doen om ze op te sporen ? Het 
moeten zijn beoefenaars der bouwkunst cn begaafd met de 
kennis van hare algemeene geschiedenis. Verder moeten zij 
kunnen beschikken over tijd en gelegenheid om in archieven 
te zoeken en te snuffelen, en last not least te beschikken 
hebben over het noodige kapitaal. Verder is noodig een uit
gever, bereid om de risico van eene uitgave op zich tc nemen. 

De Maatschappij moet echter alleen de personen opsporen, 
maar het ligt niet op haren weg de middelen te verschaffen. 

Het zal ongeveer 2 eeuwen geleden zijn, dat men het eerst 
de geschiedenis der bouwkunst ging bestudeeren. Het eerst 
lag die der ouden aan de beurt, en later kwam men tot de 
studie van de middeleeuwen en eigen vaderland. 

Voor de studie der geschiedenis is veel lust, maar toch zal 
de uitgave met groote kosten gepaard gaan en het debiet is 
betrekkelijk gering. 

Vele inrichtingen cn regeeringen hebben, door het instellen 
van studiereizen met een bepaald doel, bijgedragen tot het be
lang der geschiedenis van de bouwkunst. Opmetingen in tijd
schriften, verslagen over oude bouwwerken, dit alles heeft ge
diend om bouwstoffen daarvoor te verzamelen. 

In ons land is echter nog niet veel op dat gebied gedaan. 
De eenige onderwijs-inrichting te Delft heeft geen afzonderlijken 
cursus voor Nederlandsche kunstgeschiedenis. Nog niet lang 
geleden was het misverstand over den ouderdom van monu
menten groot en van groot belang is het deze te bepalen. 

De Maatschappij heeft door hare geslaagde opmetingen van 
oude bouwwerken veel bijgedragen tot het verzamelen van een 
goede bron. Door verschillende oudheidkundige genootschappen 
is veel bijeengebracht en deze gegevens vormen een geschikten 
leiddraad. 

In Duitschland is men, 30 jaar geleden, met de chronologie 
der monumenten begonnen, wat voor dc geschiedenis een 
eerste vereischtc is. Verder is noodig een systematische in-
decling en, zooals boven vermeld, eene critische zifting; men 
kan de geschiedenis verdeden naar tijdvakken of naar mees
ters en scholen. 

De in ons land opgeheven Commissie van Rijksadviseurs 
was met de inventarisatie der monumenten begonnen, maar 
heeft deze niet ten einde gebracht. Zij stelde zich meestal 
schriftelijk in contact met de Gemeentebesturen en hebben 
daardoor menig stuk gered; maar beter ware een persoonlijk 
onderzoek, daar menig Gemeentebestuur niet kan beoordeelen 
of een monument waarde heeft of niet. 

Moeilijk is de vraag of de Regeering dit werk weder moet 
opvatten. Door dc epidemische restauraticwoede is, zonder 
overdrijving gesproken, dc helft der monumenten bedorven 
en schatten gelds zijn daaraan besteed. Het is geen vereischtc 
om alle monumenten te behouden; opmetingen of photogra 
phiedn, aan bekwame handen toevertrouwd, hebben meerwaarde. 
De Maatschappij heeft voor enkele jaren een prijsvraag uitge
schreven zonder groote resultaten. Enkele brochures zijn ver
schenen en wat ons ten dienste staat is meestal van vreem
delingen , een bewijs te meer dat er genoeg en van waarde 
aanwezig is. 

Rcsumcerende, ligt het zeker op den weg der Maatschappij 
om die uitgave, op de wijze hier besproken, voor te bereiden 
en de stoffen te verzamelen. 

Na eenige discussie over deze zaak, werd spreker door den 
Voorzitter dankgezegd. 

Het lid A. R. Freem gaf ter bezichtiging een in aanbouw 
zijnde villa en eenige teekeningen voor de Parijsche tentoon
stelling en toonde tevens aan de leden een kamerdcurslot, dat 
zonder beschadiging van de deuren uitgenomen kan worden en 
alzoo met het verven van een gebouw het voordeel heeft van 
niet door de ververs volgesmeerd te worden. 

V E R E E N I G I N G A R T I E T I N D U S T R I A E T E ' S - G R A V E N H A G E . 
Vergadering van 23 Februari 1889. 

Na lezing cn goedkeuring der notulen, deelde de Voorzitter 
de vergadering de handeling mede van den Wocrdcnschen 
Gemeenteraad, in zake het bouwen van een Raadhuis, naar 
het model van het nieuwe Raadhuis te Noordwijk. 

Daarna hield de heer N . van Vliet eene lezing over manden
werk, waaraan wij het volgende ontleenen: 

Het mandenmaken is een oud vak, misschien wel het oudste 
en behoort tot de zoogenaamde kleine ambachten. 

Het oudste tot heden bekende mat- ot mandenwerk dateert 
reeds uit het fossiele tijdperk, en is gevonden in de paalwo-
uingen aan de Zwitsersche meeren. Dc vloeren dezer woningen 
waren met mat- of vlechtwerk geheel bekleed , waarin de sym
metrische lijnen nog duidelijk zichtbaar waren; het werd door 
de geleerde onderzoekers alleen «geordend" vlechtwerk genoemd. 

Het bijbelsch verhaal geeft de geschiedenis van het levens
behoud van Mozes, in een mandenkorfje; een mandje, door 
spreker vertoond, draagt heden nog den algemeen bekenden 
naam van «Mozesinandje". 

Spreker wees daarna op verschillende soorten van rijshout, 
afkomstig van den heesterwilg. Eens in het jaar, meestal in 
de maand November, worden de tecnen gesneden, met uit
sparing voor enkele longe loten, die als twee-of driejarig hout, 
voor hoephout gebezigd worden. 

De aldus gesneden teen is direct geschikt tot verwerken; 
krachtiger werk wordt echter gemaakt als de teen eerst ge
droogd en daarna tot meerdere buigzaamheid geweekt wordt. 
In het laatste geval begint in de maand Mei de schiltijd, een 
voor de mandenmakerij zeer gewichtige gebeurtenis. De grond
soort is van zeer grooten invloed op de teenen; de zwaarste 
grond levert de beste tcensoorten. Als de grootste tiendaf
nemer werd Engeland genoemd; deze groote afname is oorzaak, 
dat tegenwoordig niet alleen langs den rivierkant, maar ook 
op den akker tiendhout wordt geteeld. 

In Saksen, Beieren, Brandenburg en Baden zijn groote uit
gestrektheden, voor 20 jaar nog onbebouwde grond, in weiden 
voor teenencultuur veranderd, en leveren niet alleen groote 
winst, maar ook zijn op die vroeger stille, dorre vlakten, thans 
dorpen met aanhooren verrezen, waaronder een vakschool 
niet vergeten is; deze dorpen worden bijna uitsluitend bewoond 
door Korbmachers. 

Een tweede grondstof is de rotting, een Indisch gewas, zeer 
ten onrechte bekend onder den naam van Spaansch riet, welke 
benaming waarschijnlijk haren oorsprong vindt in den tijd, 
dat alles wat uit Indie kwam, ons over Spanje bereikte. Werd 
de rotting tot voor 20 jaar alleen als ballast voor schepen in 
Holland aangevoerd, thans bedraagt zij als beursartikel dui
zenden pikols 'sjaars. 

De vlug uit den grond schietende rotting buigt bij een hoogte 
van 6 a 8 M . neer en bereikt dikwijls een lengte van 2 a 300 
M . . bij een normale dikte van 0,006 a 0,030 M . Wat verbazend 
groot aantal verschillende voorwerpen van rotting gemaakt 
worden, bewijst ons de Indiër, die alles van rotting op hoogst 
eenvoudige, doch hoogst kunstige wijze construeert. Door den 
steeds stijgenden prijs der rotting is men erop bedacht, het 
splijten, dat voor velerlei gebruik noodig is. op de voordeeligste 
wijze te doen plaats hebben, door de rotting niet tc kloven 
maar met een bijzonder werktuigje de glanzende buitenhuid, 
met sparing van het hart, er in reepjes af te nemen. Daardoor 
is weder een bijzondere handel ontstaan in z.g. pitrotting, welke 
in verschillende kleuren gelakt te verkrijgen is , en in het z.g. 
vlechtband (de glanzende buitenhuid). Alleen voor hetrotting-
sorteeren, splijten cn wasschen, werken hier te lande thans 3 
fabrieken. 

Van veel later tijd als dc rotting, dagteekent de invoer van 
bamboe. Vroeger slechts als curiositeit een enkele maal inge
voerd, is sinds S jaar de bamboe een bepaald invoerartikel 
geworden, waarvan Hamburg de voornaamste stapelplaats is. 
Hoewel in kleur ongeveer gelijk, verheft de bamboe zich in 
tegenstelling met de rotting pijlrecht naar boven, en bereikt 
dikwijls eene hoogte van 40 M . , bij een dikte aan den voet 
van ± 35 c M . , terwijl aan elk lid eetbare spruitjes groeien. 
Veel meer dan de rotting wordt de bamboe onder de Keer
kringen als bouwmateriaal gebruikt voor het maken van brug
gen, huizen van zelfs groote afmeting, voor het vervaardigen 
van mandjes, kleedingstukken, hoeden, sandalen, muziek
instrumenten enz. enz. Zij laat zich tot in de dunste deeltjes 
splijten. In horizontale richting gelegd, bezit bamboe een enorm 
draagvermogen en is door de gesloten geledingen weinig vat
baar voor verrotting. 

Naast de rotting en bamboe bezit Indie nog de raffiaplant. 
Deze bezit onder haar groot blad een biesachtige, lange, vezel
achtige stof; aanvankelijk als bindband gebruikt, gaat de 
raffia, hier sinds een paar jaren ingevoerd, thans een groote 
bestemming tegemoet; de lenigheid en sterkte maakt haar voor 
verwerken uitermate geschikt 

Evenals de raffia bevat ook de palmboom een zeer dun, taai 
en sterk wikkelband. De duinhelm van de westkust van 
Spanje is evenzeer een min kostbaar en schoon gewas; het 
Italiaansche stroo en de buis, welke aan onze slootkanten 
groeit en voor het maken van vloer- en stoelmatten gebruikt 
worden, maken allen te samen het materiaal van den manden
maker uit. 

Spreker wees erop dat door de vergankelijkheid van mand
werk er zeer weinig antieke werkstukken meer waren, doch 
liet als curiositeit een werkmandje van ongeveer 100 jaar oud 
zien, dat uitstekend gemaakt en fraai van bewerking was. 
Na de verschillende grondstoffen te hebben besproken, kreeg 
het vak zelf een beurt. Spreker ontwikkelde den gang van dat 
vak door eenige eeuwen heen; hoe de proefaflegging zoowel 
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voor meester als voor knecht bestond, hoe de raden waren 
saamgestcld en hoe ten slotte bij de opheffing der gilden ook 
dit vak van zijne eigenaardige toestanden beroofd werd. 

Het oude gilde had zijn eigen wapen, bestaande in dc drie 
toen ter tijd voornaamste gereedschappen, gekruist op een 
groen schild, en onderschreven door het rijmpje: 

»Gcen grooter konst is er gevonden, 
Dan hout met hout te saem verbonden; 
Die 't mandenmaken goed verstaet, 
Het kuipen ver te boven gaet." 

Door de Fransche oorlogen was er aanvraag naar grot en 
vlug werk, voor oorlogsmaterieel, als ziekenwagens, transport
manden enz.; na den vrede cn het herleven van den handel 
was er meer vraag naar visch en fruitmanden en dergelijkcn, 
waardoor dan ook het fijn en goede mandwerk op zijde werd 
geschoven, de mandenmakers als uit den grond verrezen en 
de kunst en het vak teloor ging, zoodat later het fijne mand
werk uit Frankrijk moest komen en ccn artikel voor den 
galanteriewinkel werd. Langzamerhand begonnen bovendien 
ook de mandenmakers hun winkels met Fransch en Duitsch 
werk te vullen, en werden zelfs met deze artikelen prijzen be
haald op tentoonstellingen, omdat naar geen herkomst gevraagd 
werd. Winkeliers zonder eenige vakkennis voerden den titel 
van Koninklijke rotting- cn meubelfabriek. Zoo sukkelde het 
mandenmakersvak voort tot in 1877, toen door wedstrijden 
eenige herleving in de zaken kwam, en men om beter werk te 
leveren voor het eerst de hulp der teekenpen inriep. 

Na een bespreking van het tegenwoordig in den handel 
zijnde fijne mandwerk, deelde spreker mede, dat reeds verschei
dene wandbekleedingen van mandwerk waren uitgevoerd en 
gaf hij een dergelijk ontwerp ter bezichtiging van den heer 
Le Comte, waar, tusschen het mandwerk, vullingen van Delft-
sche tegels voorkwamen. Na een korte uitweiding over hut 
vlechtwerk van blinden en het nut van het mandenmakers
vak, voorkomende op het leerprogramma voor huisvlijt, ein
digde de heer Van Vliet zijn voordracht met de aanbieding 
van een lezenaar aan de Vereeniging Art i et Industriae, ge
durende de voordracht door een der werklieden van de firmn 
Van Vliet gemaakt. 

Alle besproken materialen in de verschillende toestandenen 
verscheidene daarvoor gemaakte voorwerpen werden onder de 
lezing getoond. 

Daarna werd op voorstel van den heer Emants besloten, 
een adres te richten aan den Gemeenteraad, houdende adhe
sie aan dat van «Pulchri Studio" in zake dc voorgenomen 
overbrenging van schilderijen van het Gemeentemuseum naar 
het Raadhuis. 

Na ccn woord van waardeering en hartclijkcn dank aan den 
heer Van Vliet , gesteund dooreen daverende toejuiching, werd 
dc vergadering gesloten. 

Behalve dc gewone leden waren cr vele introducé's aanwezig. 

B O U W K U N S T E N V R I E N D S C H A P T E R O T T E R D A M . 
Vergadering van 26 Februari 1889. 

Na opening der vergadering deelde dc Voorzitter mede dat 
de nieuwbenoemde bestuursleden, dc heeren J. Struijk cn W. 
Molenbroek, in plaats der aftredende bestuursleden L. Kantcrs 
cn A . Dirkzwager, de benoeming hebben aanvaard. Aan de 
aftredenden werd een woord van dank gebracht voor dc dien
sten, door hen aan dc Vereeniging bewezen. 

Nadat dc notulen der vorige vergadering onveranderd waren 
goedgekeurd, wees dc Voorzitter den leden op ccn karakteristiek 
stukje in het laatst verschenen nommcr van De Opmerker, 
getiteld: »Hoe ccn jong opzichter metselsteen ging keuren aan 
den oven". 

Hierna verzocht spreker den leden onderwerpen tc willen 
opgeven aan het bestuur voor dc eventueel tc houden prijsvragen 
in het jaar 1889, waarbij hij echter in overweging gaf, den 
aard der onderwerpen niet tc uitgebreid tc maken, ten einde 
dc deelneming eraan zoo algemeen mogelijk tc doen zijn. 

Vervolgens werd het woord gegeven aan den heer J. dc Haan, 
architect tc Amsterdam, die hedenavond tot titel zijner voor
dracht had gekozen: • Mislukt". 

Spreker begon uit tc leggen dat zijne voordracht eigenlijk 
niets anders was dan dc gedaebtengang in ccn droom, dien hij 
gehad had, cn voerde ons in dc geheele ontwikkelingsperiode 
van een jong bouwkundige. Hij besprak de voordeden cn 
nadeelen van een zuiver practische zoowel als van eene zuiver 
theoretische opleiding, cn van het vakonderwijs in het algemeen. 

Daarna gal hij ons eene mededeeling zijner opinie omtrent 
dc betuckenis der woorden stij l , waarheid, karakter, overeen
stemming tusschen gedachte cn werkelijkheid, soliditeit cn 
andere in dc bouwkunst, cn bracht deze begrippen over op 
het dagclijksch leven. 

Hij besloot met het tc betreuren, dat hij zoo weinig lichtzij
den van het beroep van bouwkundige in het algemeen had 
kunnen opsommen, daar zijn gekozen titel «Mislukt" dit nu 
eenmaal niet toeliet; na dc hoop geuit te hebben, dat zijne 

voordracht niet mislukt mocht zijn, verliet hij onder daverend 
applaus het spreekgestoelte. 

De Voorzitter dankte spreker in warme bewoordingen voor 
zijne boeiende voordracht en gaf den wensch te kennen, dat 
het vakonderwijs zich hoe langer hoe meer zou mogen ontwik
kelen, daar dit volgens zijne opinie het beste middel was aan de 
vele mislukkingen het hoofd tc bicden. 

Hierna werd dc firma Henri Huinck cn Alcx. Imhofe de 
dank der aanwezigen gebracht voor dc fraaie collectie bouw
materialen , door hen hedenavond geëxposeerd. 

Nadat door verschillende leden voorstellen werden gedaan 
betreffende de te houden excursie, sloot dc 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 . 
Ter gelegenheid van de tentoonstelling tot voorkoming van 

ongelukken, die den aanstaanden zomer te Berlijn zal ge
houden worden, heeft de Duitsche Brouwersbond een prijs 
van 1000 mark uitgeloofd voor hem, die aantoont op welke 
solide, zeer bruikbare en eenvoudige wijze a r b e i d e r s b a d e n 
kunnen ingericht worden. 

De ontwerpen moeten duidelijk beschreven en door plannen, 
teekeningen of modellen toegelicht worden. Ook kunnen be
schrijvingen van reeds bestaande inrichtingen naar den prijs 
dingen; daarbij moet het bedrag der kosten van aanlegen 
onderhoud en wijze van werking worden medegedeeld. 

In de Jury nemen o. a. de geneesheeren Koch , Lassar, Pistor 
en Spiess zitting. 

Deelnemers aan den wedstrijd moeten zich aanmelden bij 
den Voorzitter van het College der Brauerei- iind Mnlzerei-
Berufsgenossenscliaft, den heer Knoblauch, Berlijn, Bóh-
misches Brauhaus. 

(A. et A.) Volgens beweren van eenige kunstkenners zou het 
huis van Raphael Sanzio bij de uitbreiding van de Piazza 
Rusticucci van de aarde verdwenen zijn. Het bestaat evenwel 
nog. Het Municipium van Rome heeft besloten tot wijziging 
van het Borgokwartier om daardoor een iinposanten toegang 
tot het St.-Pietcrsplein te verkrijgen. Om echter te verhinde
ren, dat bouwwerken, belangrijk uit een kunstoogpunt, daarbij 
mochten verdwijnen, heeft men in de archieven van het Va-
ticaan een onderzoek ingesteld naar documenten en teekeningen, 
welke daarover inlichtingen konden verschaffen, en bevond 
men bij deze gelegenheid, dat het door Bramante in 1515 onder 
Leo X voor Raphael de Santi gebouwde huis, nog niet als 
offer der sloopers gevallen is; maar dat het (volgens het nieuwe 
plan) toch zou moeten verdwijnen. Bij gelegenheid van deze 
wijzigingsplannen, welke zich geheel aan die van Carlo Fon-
tana ten tijde van Sixtus V aansluiten, is een ander oud ont
werp opnieuw in overweging genomen. Men vreest dat de 
facade der Pieterskerk, welke na het afbreken van het boven
genoemde huizcn-labyrinth reeds van dc Ponte Sant Angelo af 
te zien zal zijn, daardoor haar grootschen indruk zou kunnen 
verliezen. Om dit effect der wijziging tegemoet te komen, wil 
men op het oorspronkelijke plan van Bernini, voor het aan
leggen van colonnaden, terugkomen, zoodat deze het geheele 
Pietersplein zouden insluiten, en er slechts twee zijingangen 
in de verlenging der beiden Borgo's naar de obelisken zouden zijn. 

(A. et A.) Op het behoud van dc beroemde Kathedraal van 
Sevilla schijnt weinig kans te bestaan. Door het bezwijken 
van 2 gcwclfdragende pijlers stortte voor eenige maanden een 
deel van hut koor in en hoewel men hoopte, zij het ook met 
groote kosten, een verder instorten van het gebouw te voor
komen, zoo was men voor eenige dagen echter genoodzaakt het 
werk te staken, omdat een derde pijler en groote deelen van 
het metselwerk eveneens dreigden naar beneden tc komen. 
De architect Casanova, die het werk leidde, verklaart nu , 
dat de totale ondergang van het schoone bouwwerk slechts tc 
voorkomen is, door het geheele gebouw te stutten en dc pijlers 
te vernieuwen. Hij houdt zich op 't oogenblik bezig met het 
maken van een schetsproject voor dezen reusachtigen arbeid. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
' S - G R A V E N H A G E . De discussie in de laatst gehouden zitting 

van den Gemeenteraad over het voorstel tot uitbreiding der 
Gemeentegasfabriek, werd beheerscht door dc volgende twee 
vragen: 1". zal de bestaande fabriek uitgebreid of eene nieuwe 
gebouwd worden? en 2". zoo de bestaande wordt uitgebreid, 
op welke wijze? 

Het voorstel van Burgemeester en Wethouders luidde de 
bestaande fabriek geleidelijk uit te breiden, waarvoor een 
crediet van ƒ550,000 werd aangevraagd; het werd door ver
schillende leden verdedigd en had tot doel aan de steeds ver
meerderende behoefte naar gas, door geleidelijke uitbreiding 
der bestaande fabriek, tegemoet te komen cn eerst dan aan 
den bouw eener tweede fabriek te denken, als het grootst 
mogelijke productievermogen bereikt was. 

Andere leden gaven de voorkeur aan ccne nieuwe fabriek 
nabij dc Rijn- en Hollandsche spoorwegen, waar terrein in 
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overvloed tot billijken prijs te verkrijgen is en dc kosten voor 
het kolenvervoer tot een minimum zouden beperkt worden. 
Met groote meerderheid werd eene motie van orde aangenomen 
waarin ode Raad, van mcening dat het plan tot oprichting 
eener nieuwe gasfabriek in de nabijheid van de Hollandsche 
en Rijnspoorwegen, overweging verdient, Burgemeester en 
Weihouders uitnoodigt, daaromtrent den Raad plannen en 
begrootingen te doen toekomen, wordende inmiddels de be
slissing over het aanhangige voorstel verdaagd". 

A M S T E R D A M . De hierterstede gevestigde afdeeling van den 
Schildersbond heeft besloten een adres te zenden aan den 
Amsterdamschen Gemeenteraad, houdende verzoek om bij aan
bestedingen van gemeentewerken het schilderswcrk afzonderlijk 
aan te besteden. De schilderspatroons meenen dat dit voor 
de Gemeente niet alleen billijker zal zijn, doch ook, dat zij 
daardoor op ccn meer onafhankelijk standpunt zouden staan 
tegenover den timmerman-aannemer. In gelijken geest zal ccn 
circulaire aan heeren architecten worden gericht, terwijl het 
Hoofdbestuur van den Bond zich ook met een adres van gelijke 
strekking tot de verschillende Ministers zal wenden. 

(A. et A.) A M S T E R D A M . Dat er bij den huizenbouw dikwijls 
zeer roekeloos wordt te werk gegaan is bekend; een toestand 
echter, zooals deze week aan de in aanbouw zijnde huizen in 
de Nieuwe-Kerkstraat, op dc plaats van de vroegere Fransche 
manege, te zien was, behoorde in ons land niet te kunnen 
voorkomen. 

Men stelle zich voor een bouwterrein voor vijf huizen, aan 
eene zijde tegen belendende huizen gelegen, aan de andere 
zijde open. De bouwmeester, die zich naar het schijnt gehaast 
heeft om nog zooveel mogelijk van de vorst te prouteeren, volgt 
hier ook de loffelijke gewoonte om eerst in allerijl dc binnenmu
ren op te halen en daar later een gevel tegen te plakken. Behalve 
de voorgevel ontbreekt hier echter ook de zijgevel, zoodat de 
balklagen van het buitenste perceel, vierhoog, gedragen wor
den door een samenstel van stutten en schoren, door dunne 
latten in balans gehouden. De vier opgehaalde binnenmuren 

bicden wegens hunne minimumdikte (een steen ]niet dc minste 
weerstand tegen zijdelingschun druk: zij zijn meer dan 12 M . 
hoog en van oude steen gemetseld. Het is een ijzingwekkend 
gezicht, en onverantwoordelijk mag het heeten dat dergelijke 
toestanden, die in strijd zijn met dc verordeningen, geduld cn 
een groot aantal werklieden voortdurend aan levensgevaar 
blootgesteld wordt. 

R O T T E R D A M . In de vergadering der Afdeeling Rotterdam 
van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, den 28 
Februari j l . gehouden, zijn de bekende, door het Hoofdbestuur 
gestelde vragen behandeld. Voorts hadden nog eenige huis
houdelijke werkzaamheden plaats. 

L E I D E N . DC Commissie van Beheer van het Stedelijk Mu
seum was in dc gelegenheid een belangrijk tapijtwerk aan te 
koopen, dat vermoedelijk uit de tweede helft der zestiende 
eeuw afkomstig en te Leiden vervaardigd is. 

Daar de koopprijs /400 bedroeg en het budget der Com
missie niet toereikend was voor deze som, heeft zij zich tot het 
Dag. Bestuur gewend, ten einde dit te bewegen om deze proeve 
van Leidsche kunstindustrie uit vroegere eeuwen voor het 
Museum aan te schaffen. Door Burgemeester en Wethouders 
werd den Gemeenteraad voorgesteld de benoodigde som hier
voor toe te staan, maar dc aankoop bleek onnoodig te zijn, 
daar het tapijtwerk door den heer P. J. de Fremery aan dc 
gemeente als geschenk werd aangeboden. 

L E E U W A R D E N " . Het Gemeentebestuur heeft dezer dagen aan 
de Leeuwarder Waterleidingsmaatschappij op grond van art. 
15 der concessie-voorwaarden, de helft van hut door haar ge
storte waarborgfonds teruggegeven. Zonder eenig voorbehoud 
werd door Burgemeester cn Wethouders de verklaring afge
geven, dat de Maatschappij in alle opzichten aan de bij ge
noemd art. gestelde eischen heeft voldaan. Het water toch is 
onderscheidene malen scheikundig onderzocht en gebleken, 
niet alleen uitstekend goud drinkwater te zijn, maar zelfs aan 
veel hoogerc eischen dan de gestelde te voldoen. Ook als 
waschwaicr is het geblukun uitmuntend te voldoen. 

L E E U W A R D E N . Het Gerechtshof heeft 
in hoogcr beroep uitspraak gedaan in de 
bekende zaak van het Nanninga-vcrlaat, 
waarbij dc aannemer G. B. tc Staveren, 
door tic Rechtbank tc Heerenveen, was 
veroordeeld tot 1 maand gevangenisstraf. 

Het Hof heeft het vonnis van dc Recht
bank vernietigd, het aan beklaagde ten 
laste gelegde niet wettig cn overtuigend 
bewezen verklaard cn hem vrijgesproken. 
De kosten in beide instantiCn tc dragen door 
den Staat. Dc cisch van den adv.-gen. was 
veroordeeling tot 6 maanden gevangenisstraf 
en in dc kosten van het hoogcr beroep. 

B E R G E N - O P - Z O O M . Woensdag werd voor 
het kantongerecht in de volgende zaak 
uitspraak gedaan. 

Bij eene openbare aanbesteding tc Roo
sendaal gehouden, waren dc negen inschrij
vers overeengekomen, om ieder hun in
schrijvingssom met ƒ600 tc verhoogen, 
welk bedrag door hem, aan wien het werk ge
gund werd, onder dc inschrijvers gelijkelijk 
zou worden gedeeld. 

Aangezien nu het werk aan B. werd 
gegund cn deze H. het 'ƒ, van / 600 niet 
wilde uitkecren, werd B. door H. voor het 
kantongerecht gedaagd. 

Dc gedaagde ontkende dc overeenkomst 
niet, doch beweerde dat het ccn kans-
overeenkomst was, waarom hij niet ver
plicht was die na tc komen. 

Dc cischer daarentegen beweerde dat 
het slechts ccn gewone overeenkomst was 
en volstrekt geen onrechtmatige daad, cn 
beriep zich verder op een arrest van den 
Hoogen Raad, ccn vonnis van het kan
tongerecht tc Utrecht, enz. 

Dc kantonrechter, in deze conclusie ne
mende, wees de vordering toe en veroor
deelde den gedaagde in dc kosten van 
het proces 

— Ingevolge dc oproeping van gegadig
den door het Gemeentebestuur, tot het 
inzenden van gedetailleerde opgaven cn 
voorwaarden waarop zij genegen zouden 
zijn eene concessie tot het loggen cn cx
ploiteeren van eene drinkwaterleiding in 
deze gemeente tc aanvaarden, hebben zich 
vijf firma's aangemeld. 

Zoools men weet was het avant-projet 
voor gemeente rekening ontworpen door 
de heeren Van Wijck cn Hoogcndijk. 

CORRESPONDENTIE . 
Den heere Hoekzema tc Groningen, Uw 

brief, Vrijdag ontvangen, is aan den schrij
ver van het bedoelde artikel gezonden cn 
zal in ccn volgend nommcr worden opge
nomen. 

Den heer L. tc R. Accoord. 

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

Inde Gemeente Nijmegen wordt, 
om met 1 April in dienst te tre

den, G E V R A A G D 

EEN TIJDELIJK OPZICHTER, 
ten volle vertrouwd met du handwerken tot 
hut bouwvak behoorund, cn bekend met du 
ischen van straatwerk. 

Jaarwedde ƒ 9 5 0 . 
Alleen zjj komen in aanmerking, die vol

doende bewijzen van gevorderde kennis kun
nen overleggen. 

Aanbiedingen op zegel geschreven vódr 15 
Maart e. k. franco aan dun Burgemeester 
tc Nijmegen. 

PH0T0LIII10GRAPII1E, PII0T0ZI\C0GRAPH1E 
en S té réo type - In r i ch t ing 

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

OP zjjne inrichting voor Phatallthagraphlc, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plant, Teekeningen enz. van H H . Architecten 
cn Bouwkundigen; op die voor l'haloilnca-
(raphlr voor de reproductie van Platen cn 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boukwur-
ken enz., tun dienste van H H . Uitgevers en op 
zijn.- stci-iiiJ | II-ÉMIT<-hihiK voor H H . Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

O . J - T H I E M E . 

van Staal of Hout met Staalband doortrok
ken of met verstelbare lichtopeningen, zelf-
rollende, met drijfwerk enz. enz. 
, E. en P. ROTTSIEPER, Rtmtektid(Bflnprnfren) 

llollaiiilsclie IJzeren 
SPOORWEG-MAATS! ÏÏAPPÜ. 

Aanbesteding. 
Op Maandag den 18" Maart 1889 des namid

dags ten twee ure zal in Kamer N°. 66 van 
het Centraal Administratiegebouw der .Maat
schappij aan hut Droogbak te Amsterdam wor
den aanbesteed: 

Volgens bestuk N°. 487. 
U i t v o e r e n van onderhoudswerken 

op den spoorweg H e l d o r A m 
s t e rdam, Zaandam - E n k h u i z e n 
en H o o r n — M e d o m b l i k i n 5 per-
ceolen. R a m i n g / 32200.—. 

Volgens bestuk N°. V'S. 
U i t v o e r e n van onderhoudswerken 

op den spoorwuK A m s t e r d a m -
W i n t e r s w i j k , H i l v e r s u m — 
U t r e c h t en Amorsfoor t - Reste
ren i n 6 percoolon. R a m i n g 
/ 33776.12'. 

Volgens bestek X». 43». 
U i t v o e r e n van onderhoudswerken 

op de Inspectie A m s t e r d a m i n 
2 poroeelen. R a m i n g /'2352e.—. 

Volgens bestek N°. HO. 
Ui tvoe ren van onderhoudswerken 

op den spoorweg A m s t e r d a m -
Rot t e rdam en H a a r l e m U i t 
geest—IJmuiden i n 5 perceelen. 
R a m i n g 44137.—. 

De bestekken zijn tegen betaling van ƒ2 .— 
per exemplaar tc vurkrjjgen aan bovenge
noemd Administratiegebouw bij dun portier 
of op franco aanvraag niet toezending van 
postwissel aan het bureau van den Ingenieur 
van den Weg. Kamer N" . 154 van boven
genoemd Administratiegebouw. 

Aanwjjz.ing geschiedt en inlichtingen kun
nen worden verkregen als in dc bestekken 
Termeid, 

Op deze bestekken zjjn toepasselijk de al
gemeenc voorwaarden der Hollandsche IJze
ren Spoorweg-Maatschappij d. d. : i l .lanuari 
1885 (gewijzigde herdruk van £1 Februari 
18SU) die bovondien tegen betaling van /0.50 
per exemplaar aan bovengenoemd bureau 
vurkrjjgbaar zijn. 

De Administrateur. 

• 
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AMERIKAANSCHE HYDRAULISCHE LIFTEN 
voor M o t e l » , K a n t o o r g e b o u w e n , Z i e k e n h u i z e n eu F a b r i e k e n . 

FRED. STIELTJES & C0., Keizersgraoht 745 Amsterdam. 
Ministerie van Financiën. 

LANDStiEHOUWEN. 

AANBESTEDING. 
Op Dinsdag, 19 Maart 1889. dei middags te 

12 uur, zal onder nadere goedkeuring van 
den Minister van financiën, aan het gebouw 
van het .Ministerie van Financiën, worden 
aanbesteed: 

H e t onderhouden en herstel len 
van het gebouw te 's Hertogen
b o s c h , waa r in gevest igd zi jn de 
kantoren van do hypo theken en 
van het kadaster , van den dag 
waarop de aanbesteding w o r d t 
goedgekeurd tot en met 31 Maar t 
1802. 

Het bestek ligt ter lezing aan het Departe
ment van Financiën, aan het bureel van den 
Rijksbouwmeester in het 2 d 'district, Finwee-
len Burgwal n°. 16 te 'e Grtmerdtage, aan het 
kantoor van de Hy]>otheken en van het Ka
daster te '» Hertogenbosrh cn in het gebouw 
van het Provinciaal Bestuur van Noord-

Brabant. 

Inlichtingen worden gegeven door voor
noemden Rijksbouwmeester te 'uGracenhage 

en door den Hoofdopzichter bij de Lnndage-
bouwen J. J . G. RIXKES te Hreda. 

Aanwijzing zal worden gedaan op Dinsdag, 
12 Maart 1SS9, des namiddags te 1 uur. 

'» Gracenhage, 1<J Februari 1SS9. 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, 

B ARTSTRA. 

ASPHALTE VAN V A L DE TRAVERS 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, 

in groote verscheidenheden, voor: Rijwegen. Trottoirs, Lawn-Tennis-
Courts, Kelders, Winkel- en Magazijnvloeren, Gangen, Muur-, 
Brug- en Dakbedekkingen, Betonf'undeeringen enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan T H E N E U C H A T E L A 8 -
0 O * E A » I L d . , Heilweg 8, Amsterdam en voor Arnhem bü den Heer 

H . G . K N O O P S C.Ozn. , Beekstraat F 62 te Arnhem. 

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

BKÜKER & BliDINKGH. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK VA» 

W A T E R P A S -
H O E I I I I T -

en andere 

J A N H A M E R 
A M S T E R D A M . 

KANTOOR: Marnixstraat 402 bh Leidschcplein. 
Installeerde hier tc lande met veel succes 

geheele Waterleidingen 
in gebouwen, volgens het systeem CARRÉ. 

M I L D É 'S 
Teleplioiien, l'.lectrisclie Schellen enz. 
Voor de telephonische gemeenschap in Werk 
plaatsen, Fabrieken, Kantoren, Villa's enz. 

Deze toestellen zjjn bü zeer lagen prjjs, 
gevoelig, duurzaam en élégant. 

Werktuigen voor verschillende industrieën. 
(8) CORRESPONDENTIE GEVRAAGD. 

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. 

Geêmailleerd-ljzeren P E I L S C H A L E N 
W E E G W E R K T U I G E N . 

DE LINT & C. 
Ooitxrrtlijk 2*8, Botterdam 

VLOER-enWANDTEGELS, 
TROTTOIR-, CEIEÏÏ- E\ IJZERSTEEÏÏEGELS. 

Groote voorraden 

ZWEEDSCH GRANIET 
nit de groeven, Stooinslijpery en Polijst 
inrichting van de Firma 

K E S S E L & R Ü H L , 
tc Ber l i jn . 

Eenig Agent J . H . P . J A J N S E , 
Prinsengracht 468, 

Amsterdam. 

Te koop aangeboden. 
2 Stoomheimaehinos 
2 Hou t s t eekbanken 
1 C i r k e l en l in tzaagmachine 
1 R a ü z a a g 

50 K i p w a g o n s i n h o u d 2 M ' . i Beide 
24 „ „ 2 M 3 . zijden 
38 „ „ 1 ' / ,M 3 . I kippend 
Alles 90 c.M. spoorwjjdte. 
Aanvragen aan L. K A L I S Kz . , Sliedreekt 

en W. DE JONG, Hreda. 

H.&J. SUYVER, 
F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS ES WERKTIW, 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
E E E E - D I P L O M A (hoogste onderscheiding). 

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

A M S T E R D A M . 

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

Weenen 1880. 
Gouden Medaille 

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

JOH ANN ODORICO. Frankfort a/M. 

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

Amsterdam 1882. 

FABRIEK VAN 

Marmermozaïek en Terrazzo-vloeren, Glasmozaïek, 
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2e. Heeren medewerkers worden verzocht om alles 
wat de Redactie van het plaatwerk De Bouwmeester 
betreft, in het vervolg te adresseeren aan den heer 
W. Kromhout Czn., Heerenmarkt 15 Amsterdam. 

T E N T O O N S T E L L I N G T E PARIJS. 
De teekeningen, ingezonden voor de Afdeeling Ne

derlandsche Bouwkunst op de aanstaande Tentoonstel
ling te Parijs, worden in het gebouw der Maatschappij 
tot bevordering der Bouwkunst, Marnixstraat 402 te 
Amsterdam, publiek tentoongesteld, van af Dinsdag 
12 Maart tot en met Dinsdag 19 Maart a. s. 

De tentoonstelling is dagelijks geopend van des mor
gens 10 tot des middags 4 uren. 

Leden der Maatschappij tot bevordering der Bouw
kunst en van het Genootschap Architectura et Amicitia 
hebben vrijen toegang. 

De toegangsprijs voor het publiek is 25 cents. 
Namens het Bestuur: 

De iste-Secretaris, 
G. A. Z E E M A N . 

A R C H I T E C T U R A E T AMICITIA. 
Vergadering van Woensdag 6 Maart 1889. 

Na het openen der vergadering en het lezen en goed
keuren der notulen, installeerde de Voorzitter de nieuwe 
leden met eenige hartelijke woorden. 

De heer G. Sluijs Jr. werd als gewoon lid aangeno
men , waarna de heer E. Damcn het woord verkreeg 
als spreker voor dezen avond. De heer Damen, die 
als onderwerp gekozen had „dc havens aan de Noord
zee", wist menige bijzonderheid hierover en over de 
visschersvloten in Nederland, België cn Engeland me
de te deelen en verduidelijkte zijn rede met menige schets 
van binnen- en buitenlandsche havens. De spreker 
ontving bij monde van den Voorzitter den dank der 
Vergadering en stond zijne bijdrage met schetsen, ter 
opname in het Orgaan, af. 

De kunstbeschouwing, afgestaan door den heer J. 
C. D. di Gazar, bestond uit Otzen's Baitkunst des 
Mittelalters. 

Nadat de heer Hassink de leden in kennis had ge
steld met eenige monsters tectorium van inlandsch 
fabrikaat, en de Voorzitter de mededeeling had gedaan 
dat waarschijnlijk op 31 Maart e. k. den leden gele
genheid zal worden gegeven tot het bezichtigen van 
het abattoir alhier, waartoe eene nadere oproeping in 
De Opmerker zal geplaatst worden, werd deze druk
bezochte vergadering gesloten. 

(A.etA.) VIJFTIGJARIG B E S T A A N 
VAN DE 

MAATSCHAPPIJ „ARTI E T AMICITIAE". 
De Maatschappij Arti et Amicitiae te Amsterdam 

is voornemens haar vijftigjarig bestaan dit jaar feestelijk 
te vieren. 

De heeren G. H. Breitner, Jan L . Springer en L . 
W. R. Wenckebach zijn door het Bestuur uitgenoodigd 
eene commissie te vormen tot het decoreeren van het 
gebouw. 

Er zullen voorts vanwege Arti bij die gelegenheid 
een tweetal prijsvragen worden uitgeschreven: 1 °. voor 
eene de feesten betreffende oorkonde en 2°. voor een 
nieuw diploma van lidmaatschap. De heeren Prof. 
Aug. Allebé, A. Ie Comte, Dr. P. J. H . Cuypers, 
Jan L . Springer en G. Tholen zijn uitgenoodigd als 
Jury op te treden voor de beoordeeling der in te zen
den antwoorden. 

Binnenkort zal het programma voor deze prijsvragen 
worden openbaar gemaakt. 

D E TECHNISCHE T W E E L I N G E N , 
door 

J. G. LUGTEN. 
Techniek is de wijze van behandeling, die men volgt 

bij de uitvoering van arbeid, voornamelijk bij die van 
nijverheid en kunst. Als die behandeling bespiegelend, 
beschouwend, denkend, overleggend is, noemt men 
haar „de theorie der techniek", terwijl de stoffelijke 
uitvoering der theoretische gedachten „de practijk der 
techniek" genoemd wordt. 

De Redactie van Architectura et Amicitia stelt zich alleen verantwoordelijk voor den inliutid van stukken, gewaarmerkt met de initialen A st 4. 
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De theorie is de geleerdheid, dus het weten, het 
kennen van 't onderwerp; de practijk is de handigheid, 
de tact, dus het uitvoeren, het kunnen. 

Evenals ons menschelijk ik uit twee deelen bestaat, 
onderling verschillend in aard van beweging, doch 
harmonisch op en met elkander werkende, evenzoo 
zijn theorie en practijk tweelingen, die voor beider 
nuttig en gezond leven onafscheidelijk werkzaam moe
ten zijn. 

Wie deze zakelijke tweelingen opzettelijk scheidt, 
begaat daarmede een technischen moord. 

Op technisch gebied wijst de school ons den weg 
der theorie; de plaatselijke toepassing van het ge
leerde, dien der empirie of practijk. 

Theorie, als algemeene, bespiegelende kennis der 
techniek, richt zich naar vaste stelsels, die steeds, 
waar de aard van het te behandelen onderwerp dit 
vordert, in onderling verband worden beschouwd, be
werkt en beoordeeld. Als stellige wetenschap of 
grondfactoren omvat zij hoofdzakelijk natuurkunde, 
scheikunde, wiskunde en werktuigkunde. 

De ontwikkeling der individueele vermogens van 
den mensch door opvolgende oefening van verschil
lende menschengeslachten , gepaard aan de uitbreiding 
onzer sociale behoeften van nut en sier, hebben in 
gelijke mate ook de krachten van deze wetenschappen 
meer ontwikkeld en het terrein van hare bemoeiing 
verder uitgebreid. 

De technische theorie heeft nu reeds eene hoogte 
bereikt, die ons doet duizelen en is onmisbaar voor 
een gebied, waarvan de horizon aan onze blikken ont
trokken is. 

Men noemt dit vooruitgang der wetenschap, en met 
het volste recht verdient de theorie dien roemrijken 
titel; welke profeet zal ons wijzen tot hoever die 
ontwikkeling zich nog in onzen leeftijd zal uitbreiden 
en waar de grenzen kunnen worden gedacht, dat 
zij staan zal voor het wachtwoord tot hiertoe en 
niet verder! 

De snelle wijze van beweging en de kracht van den 
ijver, die zoo eigen zijn aan haar wezen, voeren de 
theorie, de denkende macht bij onzen arbeid, de toe
komst in en alle andere levensbeweging verre vooruit; 
't schijnt dat eeuwen van tijd zich daarbij saamtrekken 
tot evenzooveel tientallen van jaren. 

Let men op den theoretischen arbeid der techniek, 
die in 't verleden werd verricht en zich stoffelijk ver
toont in den vorm van spoorweg- en waterwerken, 
van gebouwen en stoomwerktuigen cn dergelijken, 
dan weten we waarlijk niet, wat meer te bewonderen: 
de grootheid van het menschelijk verstand of den moed 
om alles te durven ondernemen. 

Roem en dankbetuiging, practici, voor de positieve 
hulp van zulk een betrouwbaren en onversaagden gids. 
Gij werkt veilig en met spoed, onder zulk een hoede! 

De practijk, empirie of ervaring raakt zoo innig 
de theorie, dat de grens van aanraking moeilijk is 
aan te wijzen. Zij vloeien zoo geleidelijk inéén, zij 
gaan zoo intiem in elkander op, dat eerst op zekeren 
afstand van de gemeenschappelijke grens, de punten 
van onderscheid in beider aard van bemoeiing kunnen 
worden waargenomen. 

Die beide punten van duidelijk onderscheid liggen 
aan de theoretische zijde in de school en aan de empi
rische zijde in de werkplaats en op 't terrein. Er bestaat 
geen bepaalde grond voor de meening, dat theorieën 
practijk elkander niet zusterlijk zouden mogen ont- 1 

moeten, en waar de zaak zulks eischt, kunnen on
dersteunen. 

De practijk, als stoffelijke voorstelling der theorie, 

brengt de gedachten onder 't bereik van ons oog, 
van figuurlijke aanschouwing. Het nut dier materieele 
voorwerpen, hunne afmetingen, hunne behandeling en 
de daardoor uitkomende schoonheid der vormen, worden 
hoofdzakelijk geregeld naar de natuurlijke afmetingen 
en de scheikundige soort der stof, en de mogelijkheid 
van hare toepassing beoordeeld naar het doel van 
ons werk. 

Ook de practische techniek heeft in de laatste 25 
jaren, bij ons te lande zoowel als overal elders, ver
bazende vorderingen gemaakt. Die vooruitgang ware 
niet mogelijk geweest zonder de voorlichting en den 
steun der theorie, terwijl op hare beurt de practische 
ontwikkeling tot de uitvoering der theoretische plannen 
en berekeningen heeft moeten meewerken. Zonder die 
werkkracht en zonder dien frisschen moed van het 
kunnen, was dit niet met zooveel goed succes gelukt. 

Men moet ze zien, de kolossale werken, diep onder 
den grond en hoog in de lucht, alleen in ons land ; 
welk een arbeidskracht, welk een ijver, hoeveel han
digheid en volharding onze ambachtslui en polderjon
gens, onder de geroutineerde leiding van hunne prac
tische bazen, hebben moeten offeren om die groote 
massa's grond, steen, hout, ijzer of metaal te brengen 
waar ze behoorden, om al die kunstwerken, uitmun
tende door omvang, grootschheid van gedachte en 
schoonheid van vorm saam te stellen. Zij hebben daar
toe, kruipende in den grond of hangende in de lucht, 
gesjouwd, gewroet, gemetseld, getimmerd, gesmeed 
en geschilderd; in 't kort gewerkt met hoofd, harten 
hand, voorbeeldeloos, moeilijk, doch immer volhar
dend , tot nut der maatschappij en tot roem onzer natie! 

Zij verdienen, theoretici, uwe hooge waardeering , 
uwe overwegende toegenegenheid ten volle, en uwe 
belangstelling in hunne maatschappelijke positie zijn 
zij voorzeker in ruime mate waardig. 

Uit het verhandelde is gemakkelijk de logische waar
heid te trekken , dat, bij het theoretiseeren van tech
nische zaken, ook rekening behoort te worden gehou
den met de meening van den practicus en dat vooral 
op 't terrein zelf, bij de omzetting der theorie in stof
felijke volumen, beiden naast elkander staan, weder
zijds als raadgevers, als steunpunten voor de uitvoering 
van 't werk. 

Of zou men meenen, dat de theoreticus zelf zoo 
practisch kan zijn, dat hij alle empirische kennis bij 
de leiding van 't werk kan missen? Of dat een prac
ticus deugdelijk en veilig kan werken zonder eenige 
theoretische routine, en beiden van geen andere zijde 
dan de hunne, beoordeeling of raadgeving noodig 
hebben ? 

Als 't waar kon zijn, was 't mooi! In 't algemeen 
gaat die mcening echter niet op; de geschiedenis heeft 
ons dit geleerd door bewijzen, die niet zijn te loochenen 
en als leerschool der feitelijke waarheid, van 't verschil 
dat er bestaat in 't weten en 't kunnen. 

Het Fransche spreekwoord zegt: Pour savoir quelque 
chose, ilfautl'avoir appris: Zonder moeite, geen kennis ! 
En zoo is het — zonder inspanning verkrijgt men 't niet. 

Goethe zegt: Wie vicle Jahren muss man nicht thun 
urn nur einigermaszen zu -Missen, was und wie cs zu 
thun sei. — Hoeveel jaren moet men zich niet oefenen, 
om goed te weten hoe 't wezen moet. 

Het is niet als regel te stellen, dat een theoreticus, 
wiens brein zich na vele jaren van ongewone inspan
ning, gevuld heeft met eene massa van veelzijdige be
spiegelende wetenschap, daarbij nog tijd zou hebben 
gehad en den tact bovendien, om de practische kennis 
op te doen, die een ander in even zooveel jaren, met 
niet minder inspanning, ijver en toewijding, zich heeft 
eigen gemaakt. En omgekeerd, zal ook een practicus 
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geen geschikte gelegenheid en voldoenden tijd hebben 
gehad om zijn denkvermogen te wijden aan een geslo
ten beoefening der theoretische wetenschap, en daarin 
die bekwaamheid te bereiken, welke door stelselmatige 
studie een ander in de technische school heeft opge
daan. Laten wij te dien opzichte door ijdelheid ons 
toch geen zand in de oogen doen strooien. 

De mensch moge nog zoo vernuftig, zoo knap en 
zoo vlug zijn, hij blijft in ieder geval gebonden aan 
de mate van zijn verstand, en zijn wil evenzoo binnen 
zekere grenzen beperkt. 

Uitzonderingen zijn op alle regels en dus ook wel 
op deze stelling. Bijzondere genieën, buitendien bedeeld 
met even buitengewone wilskracht en ijver, mogen het 
ver kunnen brengen en uitmunten boven 't gewone 
in de tweezijdige ontwikkeling der wetenschap, het 
blijft een witte raaf en men kan daarop geen stel
regel bouwen. Het is de gesteldheid van het indi
vidu , die in verschil van wetenschappelijke kennis en 
tact voor de uitvoering een voorname rol speelt en 
samengaande met lust tot den arbeid den merkbaren 
doorslag geeft. Wie zal 't zeggen of hierbij geen ata
visme , geen overgeërfde vatbaarheid het zijne aanbrengt. 
Mogelijk zou het spiritisme op dit punt wel oplossing 
kunnen geven; of ligt dit deel van het nieuwe veld der 
wetenschap nog braak? 

De theoreticus beziet doorgaans alles op geheel 
andere wijze dan de prakticus; de eerste overziet meer 
't geheel; zijn technische blik is, door beoefening van 
vele klassen van wetenschap tegelijk, gewoon geraakt 
aan ruimer horizon dan de laatste, die zijn opmerk
zaamheid als uit gewoonte meer bepaalt tot de zaak, 
waarmede hij onmiddellijk te maken heeft; hij let daarbij 
niet verder op andere zaken of omstandigheden, dan 
voor zoover die met den onderhanden arbeid in betrek
king staan en hun invloed laten gelden. Ballast van 
geleerdheid voert de practicus dus liefst niet mee, en 
in zijn geheugen verzamelt hij niets meer, dan 't ver
leden hem daartoe als later mogelijk bruikbare waar 
aan de hand gaf. Hij houdt daarbij steeds rekening 
met de toestanden, die zich werkelijk vertoonen en met 
den aard der stof of de middelen die onder zijn bereik 
zijn en door hem goed begrepen worden. Bij gemis 
aan stelselmatige opleiding in de wetenschap neemt hij 
de zaken zooals hij die vindt en al zeer weinig ontgaat 
daarbij zijne aandacht. Zijn wijze van zien en beoor-
deelen, door oefening in 't opmerken van het werkelijke, 
zijn steeds actief en nebben voor 't bereiken van zeker 
arbeidsdoel hooge waarde ; zij zijn hoofdzakelijk gericht 
op 't feitelijke, op de waarheid zooals die zich vooraf 
aan hem heeft doen kennen, zonder vormtooi, zonder 
fantastische kleur, zonder bespiegelende punten. 

De ongevallen, die bij kleine of groote uitvoeringen 
van onzen technischen arbeid worden gesteld op reke
ning van den passieven tegenspoed, zouden in vele ge
vallen geschikter plaats hebben gevonden op de blad
zijde vergeten post van den theoreticus en omgekeerd 
zouden ook kleine en groote voorwerpen van onzen 
arbeid schooner aanzien bezitten, symmetrischerafme
tingen hebben, en doelmatiger samengesteld geworden 
zijn, wanneer de practicus niet zoo ijdel ware geweest 
zich te verbeelden dat de voorlichting en de bereke
ningen van den theoreticus voor hem overbodig waren 
om het juiste doel te bereiken. 

Alkmaar, Maart 1889. 

P R I J S V R A G E N . 
BEGRAAFPLAATS VOOR DE GEMEENTE AMSTERDAM. 

De firma Zocher te Haarlem, met drie andere tuin
architecten door B. en W. uitgenoodigd tot mededin

ging naar de prijsvraag voor het leveren van een ont
werp voor den aanleg van een begraafplaats voor de 
gemeente Amsterdam, in de Watergraafsmeer, heeft 
voor die opdracht bedankt. 

BURGERWEESHUIS T E KAMPEN. 

Op deze prijsvraag zijn niet minder dan 1 17 antwoor
den ingekomen. Blijkens ontvangen bericht zal de op
gave der motto's in het volgende nommer geschieden. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 

De Jury, bestaande uit de heeren: H . Cramer, 
Dr. P. J. H . Cuypers, Henri Evers, J. A. Lindo en 
J. Verheul Dz., belast met de beoordeeling der inge
komen antwoorden op de prijsvragen door de Maat
schappij tot bevordering der Bouwkunst in 1888 uit
geschreven, heeft voor de prijsvraag: Een schi lders
atelier met behuiz ing op het land, met alge
meene stemmen den uitgeloofden prijs (verguld-zilveren 
medaille, benevens f200) toegekend aan het ontwerp 
van den heer H. P. Berlage Xzn., te Amsterdam. 

Voor de tweede prijsvraag een monumentale stee
nen spoor weg viaduct , voor dubbel spoor, 
heeft de Jury het aan de beslissing van het Bestuur 
overgelaten het ontwerp Viribus Unitas den uitgeloof
den prijs (zilveren medaille, benevens ƒ 1 0 0 ) toe te 
kennen, om reden dc afmetingen niet aan het pro
gramma voldoen. 

Aan geen der antwoorden op de derde vraag , e e n 
b e l v é d è r e , werd een bekroning toegekend. 

INGEZONDEN. 
Mijnheer de Redacteur, 

Onder den titel Bevordering der Bouwkunst komt in 
n°. 6, jaargang 24 van De Opmerker, een ingezonden 
stuk voor, waarvan ik het doel niet begrijp. 

Niemand zal zeker ontkennen dat er in de laatste 
jaren vele vereenigingen zijn opgericht, ook bouwkun
dige vereenigingen, „om voordrachten te houden over 

j schoone kunsten en technische wetenschappen of kunst-
; beschouii'ingen te geven." 

Wanneer nu de schrijver van het ingezonden stuk 
geen vragen wil behandeld zien , die zich dagelijks op 

! bouwkundig gebied voordoen, dan komt het mij voor 
\ dat de practische zijde geheel op zij wordt geschoven, 

wat tegenwoordig nog al gebeurt en toch een groot 
gebrek is, zoodat het menig jong beoefenaar der bouw
kunst gaat als die jongen, die naar eenen zcepbal 
greep, in de stellige overtuiging een prachtige» bal te 
grijpen en zich toch bedrogen zag. 

Juist het behandelen van menige vraag, die zich voor
doet onder het beoefenen der bouwkunst, kan nuttig 
zijn voor de leden eener vereeniging; vandaar dan ook 
dat men in alle bouwkundige vereenigingen vraagbus-
sen heeft, waar ieder lid vragen in kan doen om be-

, sproken te zien wat hij noodig oordeelt. 
Dat ik in deze beschouwing niet alleen sta, blijkt 

o. a. uit hetzelfde nommer van De Opmerker, waar de 
1 Vereeniging Architectura te 's-Gravenhage het zeer juist 

als haar plicht rekende een adres te richten aan den 
Raad der gemeente 's-Gravenhage „over het aanleg
gen van een nieuwe wijk"; ook dergelijke zaken, naar 
het mij voorkomt, dienen aan de aandacht van bouw
kundige vereenigingen niet te ontgaan. 

Mag ik daarom aan den schrijver van het ingezonden 
stuk vragen wat hij verstaat onder een „dierbare bij
eenkomst" en waarom het behandelen eener vraag over 
„speculatiebouw" tegen de belangen der bouwkunst 
strijdt. 

Waar ik echter een antwoord van den schrijver ver
zoek , daar zal hij tevens geen bezwaar hebben om dat 
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antwoord met zijnen naam te onderteekenen, want 
waarom zich te verbergen achter anonimiteit? 

Zooals uit mijn antwoord aan den heer J. C. Wegerif 
blijkt, wordt de vraag ter gelegener tijd verder behan
deld cn zal het zeker noodig zijn te weten, als er ver
der over geschreven wordt, tegen wien men schrijft. 

U , mijnheer dc Redacteur, mijnen dank zeggende 
voor de opname dezer regelen heb ik de eer te zijn 

uw dw. dn. 
K . HOEKZEMA. 

UtT" Onder dankzegging voor de toezending van bo
venstaand schrijven heeft de schrijver van het aange
vallen stuk de eer als zijne meening tc kennen tc ge
ven , dat het weinig ter zake doet of hij zijn naam al 
dan niet bekend maakt. Vooralsnog acht hij het beter 
dien te verzwijgen. 

De verdere behandeling der gewraakte vragen zal 
het beste bewijs leveren dat daardoor de belangen der 
bouwkunst in geenen deele bevorderd worden. 

MAATSCHAPPIJ TOT B E V O R D E R I N G D E R BOUWKUNST. 
AFDEELTNO LEIDEN EN OMSTREKEN. 

Vergadering van 28 Februari 1889. 
Getrouw aan dc gewoonte had op de 175ste vergadering aller

eerst de kunstbeschouwing plaats van het door den heer D. E . C. 
Knuttel beschikbaar gestelde plaatwerk: Suite de 25 Facades, 
concues dans te eroiit de 1'Architecture beige du 16'"' Siècle, 
par J. M. Rijsscns de Lauw. 

Na de opening der vergadering en lezing der notulen, werd 
door den Voorzitter het nieuw toegetreden lid, de heer F . D. T. 
Rietbergen, welkom gcheeten, de heer Knuttel dankgezegd 
voor zijn kunstbeschouwing en de firma Van der Heijden en 
Brouwer te Leiden voor de inzending van eenige nieuwe mon
sters van hang- cn sluitwerk voor deuren en ramen, lucht-
drukveeren enz. 

Dc heer L. van Es, als nieuw lid voorgesteld, werd daarna 
met algemeene stemmen aangenomen. 

Vervolgens gaf de Voorzitter het woord aar. den heer P. J. 
Groen, die een voordracht hield, getiteld: «Iets over eigenlijke 
en oneigenlijke bliksemafleiders". 

Na een zeer uitgebreid inleidend woord, waaruit bleek dat 
spreker de zaak als een causerie behandelde, gaf hij eene 
beschrijving van den bliksem cn «eigenlijke bliksemafleider", 
besprak in korte woorden de vele uiteenloopcnde mecningen 
over het plaatsen van bliksemafleiders op gebouwen, en wilde 
betoogen, ook uit het gebeurde te Brussel, dat ze toch niet 
helpen. Overgaande tot de behandeling van de oneigenlijke 
bliksemafleiders, richtte de heer Groen het woord tot heeren 
aannemers en werkbazen, ter vergadering tegenwoordig, die, 
al zouden zc het nu of nooit willen bekennen, het toch wel 
zouden kunnen mededeelen dat ze zelfs reeds bij de fundeering 
gebruik maken van de zeker werkende bliksemafleiders, wan
neer de Dondergod, hier niet Jupiter maar wel de architect, 
op het werk verschijnt. Spreker wenschte niet verder in bij
zonderheden tc treden over dc verschillende soorten van on
eigenlijke bliksemafleiders, maar achtte het toch van belang 
erop te wijzen dat, bij het aanleggen van die afleiders, de 
grootste voorzichtigheid in acht genomen moet worden; eene 
kleine onhandigheid bij de toepassing zou de schromelijkstc 
gevolgen na zich kunnen slepen. 

Een luid applaus viel deze, met veel humor gekruide, voor
dracht ten deel. 

Hierna kwamen in behandeling de rapporten der verschil
lende commission in zake de door het Hoofdbestuur der Maat
schappij gestelde vragen: 

1°. Een hoog trasraam is nadcelig voor dc op het metsel
werk aangebrachte pleisterbcklccding. Tegen bet optrekken 
van vocht wordt daarom dikwerf van andere middelengebruik 
gemaakt, als: geperforeerde droogsteenen, glas, lood, asphalt 
enz. Welke van deze middelen is het beste, of geeft dc practijk 
nog anderen aan de band, die de voorkeur verdienen? 

De Commissie, bestaande uit de heeren W. Fontein, J. I. 
Planjer en W . Splinter, bracht een belangrijk rapport hier
over uit. 

Na belangrijke discussicn werd geresumeerd dat: 
Ie. een goed trasraam, hoe boog ook en met dezelfde specie 

volgegooid, waarmede het gemetseld is, geen schade aan de 
pleisterbcklccding kan veroorzaken, wanneer die bekleeding 
wordt aangebracht als het trasraam droog is. 

SC. hel gebruik van geperforeerde droogsteenen minder is 
aan te bevelen, daar wel het optrekken van vocht belet 
doch tevens, door dc vele openingen, gelegenheid gegeven 
wordt tot herberging van allerlei ongedierte onder vloeren enz., 
en tegelijk den maar al tc dikwijls waar te nemen tocht langs 

de vloeren veroorzaken, al is lucht onder de vloeren zeer 
gewenscht. 

3e. lood, koper of andere metalen ook geen afdoende mid
delen zijn, daar zij allen, cn sommige zelfs binnen enkele jaren, 
geheel door de inwerking der specie oxydeeren, terwijl asphalt 
bet minst geschikt wordt geacht, daar het min of meer vocht 
bevat en door temperatuursverandering aan uitzetting en krim
ping onderhevig is. 

Den meesten waarborg voor droge muren geeft een trasraam 
van klinkers in sterke tras, boog SocM., waarbij op de hoogte 
van den binnenvloer een laag glas wordt aangebracht, die aan 
den binnenkant 1 cM. buiten het metselwerk steekt. 

Over de vraag omtrent cementriolcn enz. werd verslag uit
gebracht door dc heeren D. E. C Knuttel cn Ad Verhoog. 

Naar hunne overtuiging is de tijd, gedurende welken de riolen 
van cementbeton van algemeene toepassing zijn, nog tc kort 
om uitspraak te doen over hunne deugdelijkheid en over de 
voorkeur, welke zij al of niet boven gemetselde riolen ver
dienen. Het cementbeton zal, evenmin als de metselspecie der 
baksteenriolen, tegen dc inwerking van fecalien bestand blijken; 
wel kan men aannemen dat in de eerste jaren dc cementriolcn 
dichter zullen zijn, vooral die welke aan de binnenzijde met 
enkel cement zijn afgepleisterd. 

Is dus over duurzaamheid en dichtheid vooralsnog geen uit
spraak te doen, zoo rijst de vraag of ook om andere redenen 
aan een van beiden dc voorkeur tc schenken is. Heeft men 
een naar de eiscben der wetenschap ingericht spoclstelsel, dan 
kunnen dc cementriolcn verkozen worden, omdat daaraan die 
doorsnede te geven is welke de berekeningen als wcnschelijk 
aangeven, terwijl de gladde binnenwand minder wrijving doet 
ontstaan dan baksteen. Zijn daarentegen de riolen door te 
weinig afstrooming bewaarplaatsen der fecalien, wat helaas 
in veie steden het geval is, dan is het hoofdzaak dat men de 
riolen gemakkelijk ruimen en herstellen kan cn geen bezwaar 
ondervindt bij bet maken van nieuwe aansluitingen. Uit dat 
oogpunt beschouwd, verdienen ongetwijfeld de gemetselde riolen 
de voorkeur. 

Na eenige mededeeling omtrent fabrikage cn belasting van 
cementriolcn, werd nog vermeld dat, volgens dc Rottcrdamsche 
Cementfabriek, een riool van 40X60 cSl. /*3-75 per M ' kost, 
behalve vracht en leggen, terwijl de prijs van een baksteen
riool van dezelfde afmeting ongeveer ƒ 6 bedraagt. 

Vervolgens kwam in behandeling de vraag: welke ondervin
ding beeft men totnutoe opgedaan omtrent het gebruik van 
Amerikaansch grenenhout bij gebouwen? 

Op het rapport van de heeren G. v. Dricl , Iz. van der Kamp, 
J. P. dc Koning en S. v. Leeuwen, volgden belangrijke discus
sicn, daar de meening van de commissieleden onderling uiteen 
liep Als conclusie werd aangenomen dat het Amerikaansch 
grenenhout voor balklagen geen aanbeveling verdient; daar dc 
(jraad ot vezel kort is , zal dit bout bij overlading niet buigen 
maar breken. Bij brugliggers van Amerikaansch hout en bij 
een hijschbalk van hetzelfde hout was het gebleken dat dit bij 
eenige belasting brak, terwijl het dennenhout alleen boog. Als 
vloerliggers, waar meerdere steunpunten gegeven kunnen wor
den, wordt het aanbevolen, mits zorgende dat geen spint aan
wezig is en voor ventilatie wordt zorggedragen. 

Eenparig was men van oordeel, dat het met goed succes 
gebezigd kan worden voor blanke binnenbetimmeringen, als 
lambriseeringen, plafonds enz., terwijl het om zijne hardheid 
voor vloeren, zolder, traptreden enz. zeer geschikt is. 

Voor buitenwerk was het volgens het oordeel van vele leden 
niet aan te bevelen, daar het vele hars, dat dit hout bevat, 
steeds door de hitte der zon blijft uitwerken. Om dit echter 
tc voorkomen, gebruikt men z. g. afgetapt Amerikaansch gre
nenhout; de opmerking werd echter gemaakt, dat dit hout 
dan veel van zijn kracht heeft verloren, cn dus niet boven 
ander grenenhout is aan te bevelen. 

Op de vraag: »In onzen tijd vindt de toepassing van bliksem
afleiders op gebouwen , die zich niets of slechts weinig boven 
hunne omgeving verheffen, steeds in ruimer mate plaats. Ver
dient dit navolging of moet bet niet zonder gevaar voor de 
aangrenzende bebouwing worden beschouwd?" werd rapport 
uitgebracht door de heeren L . Couvee, 1'. G. Lancel cn J. Roem. 

De vraag, zooals die door bet Hoofdbestuur is gesteld, heeft 
een zóó ver strekkend karakter en beweegt zich op een van de 
bouwkunst zóó verwijderd terrein, dat het de commissie voor
kwam, dat de beantwoording ervan meer op bet gebied van 
een natuurvorscher, dan wel O P den weg Van een bouwkundige 
ligt. Toch heeft de commissie haar mandaat niet geheel op 
zij willen leggen, maar gemeend eenige opmerkingen te kunnen 
mededeelen. 

Nadat dc aanleg van een goeden bliksemafleider met enkele 
woorden was besproken, werd, wat de opvangstang met de lei
dingen boven en onder den grond betreft, verwezen naar ver
schillende brochures, opstellen, enz. 

Verwonderlijk evenwel is het verschil in opvatting, dat ver
schillende geleerden zich hieromtrent gevormd hebben, zoodat 
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zeer zeker over den aanleg van een goeden bliksemafleider 
het laatste woord nog niet gesproken is. 

Ook over de grens, waarop zich de invloed van een afleider 
zou doen gevoelen, loopen de meeningen nog zeer uiteen. De 
een toch stelt als bcschermingsgrens een rechten kegel, waarvan 
de tophoek oo" bedraagt en die met de punt van den afleider 
samenvalt, cn waarvan de hoogte gelijk is aan de geheele 
hoogte van den afleider; de ander stelt vast, dat een opzet-
stuk een kring beveiligt, waarvan de straal gelijk is aan dc 
dubbele hoogte van het opzetstuk. 

Als zeker is evenwel aan te nemen dat elke goede bliksem
afleider zijne omgeving in meerdere of mindere mate beveiligt, 
en dat er voor nabijgetegen pereeelen, mits deze niet boven 
de omgeving uitsteken, nooit gevaar voor inslaan door een 
naburigen afleider kan bestaan. 

Voor een aangrenzend perceel kan een naburige afleider 
wel gevaar opleveren, als hij zich in dc nabijheid bevindt van 
de gas of waterleidingbuizen van het aangrenzend perceel; de 
vonk kan op die buizen overspringen. Hoofdzaak is het dus 
de geleider goed aan te leggen. 

Ten slotte meende de Commissie te moeten wijzen op het 
groot aantal aantrekkingspuntcn op gebouwen, als: windvanen, 
nokversieringen, eindigingsvormen enz. enz., die, zoolang zij in 
goed metallisch contact zijn met de bliksemafleiders, geen ge
vaar opleveren, doch die, wanneer dat verband verbroken is, 
zeker bet gevaar voor inslaan vergrootcn. 

Daar evenwel erkende specialiteiten op het gebied der blik
semafleiders het niet eens zijn, meent dc Commissie zich in 
deze geen oordeel te mogen aanmatigen cn een volledige be
antwoording aan heeren natuurkundigen tc moeten overlaten. 

Hierna komt aan de orde een rapport van de heeren D. E. 
C Knuttel, H . J. Jesse cn W. C. Mulder, betreffende de vraag: 
«Ligt het op den weg van onze Maatschappij om de uitgave 
te bevorderen van een beknopt, doch volledig overzicht van 
de geschiedenis der bouwkunst in Nederland. Zoo ja , door 
welke middelen kan zij tot dit doel medewerken?" 

Genoemde heeren meenen tc moeten opmerken, dat het eerste 
deel der vraag voor de Maatschappij eigenlijk geen vraag mag 
zijn. Want wie zal zich niet verheugen, in het bezit te kunnen 
komen van een door een Nederlander samengestelde, in de 
Nederlandsche taal geschreven geschiedenis der Nederlandsche 
bouwkunst. 

Nadat de Commissie deed uitkomen, wat er op dat gebied 
door den buitenlander gedaan is cn erop wees, dat de Duit-
scher Galland op 't oogenblik aan een uitvoerig werk bezig is, 
waartoe hij in verschillende plaatsen en archieven van ons land 
de stof heeft verzameld, werd herinnerd aan de artikelen van 
den heer De Kruijff over Hollandsche Renaissance. 

Ook de bewerking van Lubke's kunstgeschiedenis door den 
heer A W. Weissman zal wel een ruime plaats afstaan aan 
de geschiedenis der Nederlandsche kunst, doch een hoofdstuk 
in een vertaald werk, dat niet eens uitsluitend de bouwkunst 
behandelt, zal zeker geene vergoeding geven. 

De wijze, waarop eene uitgave door de Maatschappij zou moe
ten geschieden, zou als volgt kunnen zijn: 

i°. Aan een bepaald persoon of combinatie van personen op 
te dragen, de bedoelde geschiedenis samen te stellen, hen 
flink te salariëercn en het werk voor rekening der Maatschappij 
uit te geven, dit laatste met dien verstande, dat het niet gratis 
aan de leden wordt aangeboden, maar dezen slechts eenige 
prijsreductie worde gegeven. 

2°. Aan den schrijver van het eerste werk, dat aan eenige 
te stellen cischen voldoet en dat binnen zekeren termijn, b.v. 
3 jaren, verschijnt, eene bclooning toe te kennen, welke beloo
ning niet te laag mag worden gesteld, 

De Commissie meent dat beide wegen tot het doel zullen 
voeren; er zijn thans zoovele kundige architecten, die tot 
hun leedwezen over te veel vrijen tijd kunnen beschikken, 
dat er wel zullen gevonden worden, die een zoo aanlokkelijke 
taak willen aanvaarden, indien zij ccnigc zekerheid hebben 
niet geheel zonder belooning te arbeiden. 

Na dankzegging door den Voorzitter aan de verschillende 
commission voor haren belangrijken arbeid, werden tot leden 
der Commissie voor het zenden van stukken, teekeningen enz. 
aan het Hoofdbestuur voor tijdschrift en weekblad benoemd 
de heeren Ad. J. van Achterberg en H . J. Jesse. Deze Com
missie bestaat nu uit de heeren J. B. van Loenen, K . de Boer, 
W. A . van Lith cn de beide nicuwgekozenen. 

Nadat een cn ander over den werkkring dier Commissie in 
het midden was gebracht cn erop gewezen werd hoe ont
moedigend het is, wanneer men iets heeft ingezonden cn dit 
maar in de portefeuille bij het Bestuur der Maatschappij blijft, 
werd op voorstel van den heer Knuttel eene motie aange
nomen, om te vragen of het Hoofdbestuur wel prijsstelt op 
die bijdragen. 

Na afdoening van enkele huishoudelijke zaken, werd dc 
drukbezochte cn belangrijke vergadering met een woord van 
dank door den Voorzitter 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 - G R A V E N H A G E . In verband met uitbreiding der werkzaam
heden voor dc triangulatie, zullen reeds in dit jaar twee civiel-
ingenicurs door de commissie voor graadmeting kunnen wor
den in dienst gesteld. Bij aanvaarding van de secundaire 
triangulatie voor het kadaster zullen later meer benoemingen 
moeten volgen. 

(A. et A.). A M S T E R D A M . Dc Jury van toelating voor de inzen
dingen der Nederlandsche architecten voor de Parijsche ten
toonstelling, bestaande uit de architecten Dr. Cuypers , Bcrlage, 
Bleys, Peters, Rieber, Sanders en Springer, zal Maandag 11 
Maart a.s. bijeenkomen. De geheele inzending zal van af 12 
tot 19 Maart te bezichtigen zijn in het gebouw van de Maat
schappij tot Bevordering der Bouwkunst alhier: 

A M S T E R D A M . De tentoonstelling van meubelen enz., welke 
door dc Vereeniging van meubelmakerspatroons in Felix Meri-
tis zal worden gehouden, en die zeer belangrijk belooft te wor
den, zal den I5den Maart a. s. worden geopend. 

— In de zitting van den Gemeenteraad van 6 dezer werd dc 
voordracht van Burgemeester en Wethoudersom voorden bouw 
van een nieuw laboratorium voor de scheikunde aan te wijzen" 
een gedeelte der verlaten Veemarkt en daarvoor dc som van 
ƒ 200,000 te bestemmen, aangenomen. 

Omtrent de voordracht van het Dagciijksch Bestuur om eene 
som van ƒ 3000 te bestemmen tot aankoop van een of meer 
schilderijen op dc eerstvolgende tentoonstelling van Ar t i et 
Amicitiae, had eene wijdloopige discussie plaats. Eenige raads
leden deden het voorstel om behalve de reeds bij de begrooting 
toegestane som van ƒ1500, nog eene som van ƒ 4200 beschik
baar te stellen, teneinde daaruit de kosten der tentoonstelling van 
1889 te bestrijden. Naar het schijnt bestaat bet voornemen eene 
loods van tijdelijkcn aard te bouwen, tlie alleen voor deze ten
toonstelling zal dienen. Dc kosten daarvan zullen in alles 
tezamen ƒ 14,000 bedragen. Aan bijdragen van de ingezetenen 
en entree's rekent men op ongeveer ƒ 8000, zoodat eene sub
sidie van de gemeente van ƒ 5700 voldoende wordt geacht. Ten 
slotte werd het voorstel van den Voorzitter om den daartoe 
strekkenden post der begrooting te brengen op ƒ 7200, met op 
een na algemeene stemmen aangenomen. 

In dezelfde zitting vroeg de heer Van de Wal l Bake wat er 
kan gedaan worden om artikel 24 der politieverordening te 
handhaven. Dit luidt als volgt: 

«Het is verboden, bij het uitvoeren van een bouwwerk op 
of aan den openbaren weg een stoomwerktuig te gebruiken, 
waarvan de vuurhaard anders gestookt wordt dan met cokes 
of een andere voor dat werktuig door Burgemeester en Wet
houders goedgekeurde brandstof. 

»Deze bepaling is niet van toepassing op werktuigen, welke, 
naar genoegen van Burgemeester cn Wethouders voorzien zijn 
van rookverbrandende inrichtingen." 

Spreker meende, dat deze bepaling feitelijk buiten werking 
is. Zelfs bij werken voor de gemeente uitgevoerd, zooals op 
het Sophiaplein, wordt het artikel overtreden. 

De Voorzitter deed dc toezegging dat men zal trachten de 
verordening zooveel mogelijk toe te passen. 

— Volgens de N. /V. Ct. staat het vertrek van den ingenieur 
Havelaar, naar I'erzié, in verband met de verbetering van de 
Karocn, nog geenszins vast. Dc Perzische regeering heeft nog 
zelfs geen aanvraag om een Nederlandschcn ingenieur gedaan, 
doch enkel bij onzen consul-generaal te Bouchir geïnformeerd, 
welke voorwaarden zij zou moeten aanbieden om er tijdelijk 
een bij haar in dienst te doen treden. Die voorwaarden zijn 
haar medegedeeld, en inmiddels is hier omgezien naar een 
ingenieur, die, dcsverlangd, naar Perzie zou willen gaan. De 
heer Havelaar, vroeger ingenieur in Indie, heeft zich bereid 
verklaard, doch verder is de zaak nog niet gevorderd. 

R O T T E R D A M . Binnenkort zal de firma Van Wijk en Hoo-
gendijk alhier aanvangen met dc uitvoering van eene water
leiding voor de stad Namen in België. De bouw, die volgens 
de plannen van den heer J. C. van Wijk zal geschieden, zal 
onder leiding staan van den civiel-ingenieur E . Gerst, te 
's-Gravenhage. 

G R O N I N G E N . Volgens de Nieuwe Provinciale Groninger 
Courant is de heer W . A . Scholten voornemens een blijvend 
aandenken te schenken aan de stad Groningen, als de dag 
is aangebroken, dat hij 50 jaar in haar midden vertoeft. Dat 
aandenken zou bestaan in een overdekte markt, waarop in de 
eerste vier jaren geen staangeld zou mogen worden geheven. 
Hier zou dan de markt kunnen gehouden worden van boter 
cn eieren, wild en gevogelte, fruit cn groenten. De kosten van 
het een en ander worden op vijftig tot zeventigduizend gulden 
geraamd. Reeds moet de zoon van den aanstaanden jubilaris 
met een deskundig lid var. den Gemeenteraad op reis zijn ge
weest om soortgelijke inrichtingen in verschillende steden te 
bezichtigen. 
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MIDDELBURG. DC Gemeenteraad heeft 
besloten tot verkoop van het geheele han-
delstcrrcin langs het kanaal van Walcheren 
aan dc firma Kakebeeke te Goes voor 
ƒ5000, tot stichting eener stoonimcclfa 
briek. 

BERCEN-OP-ZOOM. Nader wordt ons me
degedeeld, dat bij den Gemeenteraad in 
het geheel zijn ingekomen vier aanbiedingen 
voor eene concessie tot het leggen cn 
cxploiteeren eener drinkwaterleiding in 
deze gemeente, namelijk van dc heeren: 
Wilson tc 's Gravcnhagc, Van den Broek 
en V . Barneveld Kooy Jr. tc Amsterdam, 
Visser tc Utrecht, cn Langeveld tc Har-
dinksvcld. 

ENKHL'IZEN'. Door dc vennootschap »Enk-
huizcr Gasfabriek" is den Gemeenteraad 
het aanbod gedaan. dat dc gemeente dc 
fabriek met toebchooren zal overnemen. 
Reeds sedert geruimen tijd zijn hierover 
tusschen de vennootschap en het dagc-
lijksch bestuur onderhandelingen gevoerd. 

P E R S O N A L I A . 
—• Tot buitengewoon opzichter aan de 

werken van dc Maas, standplaatsGrcvcn-
bicht (L.J, is door den Minister van Water
staat benoemd dc heer Cs. Enthoven, te 
Rokanjc. 

— Naar De Ingenieur verneemt, vertrekt 
dc civiel-ingenicur W . H . J. Dates tc Hil
versum, in het begin van Apri l a. s. naar 
Bucnos-Aircs. Tot dc uitvoering van nieuwe 
belangrijke werken aan den mond der La-
Plata-rivicr schijnt tc zijn besloten. 

— GEERTRL'IDENHF.RG. Ter vervanging 
van den overleden opzichter Hermans, is 
door de «Explo i tat ie maatschappij" be
noemd als zoodanig dc heer Lcith. 

— De heer I. Haima van der Wal is be
noemd tot inspecteur-werktuigkundige bij 
dc Stoomtramweg-maatschappij 's-Bosch— 
Helmond. 

— Benoemd tot gemeente-opzichter te 
Hasselt, J. C. van Benthem, aldaar. 

— Dc adspirant-ingenieur van 's rijks 
waterstaat jhr. Ortt tc Harlingcn is ver
vangen door den opzichter der 4c kl H . 
Dijkstra. Deze zal op zijne beurt met 
1 Mei a. s. worden vervangen door den 
opzichter 3c kl. A . Pateer, thans tcBrcskcns. 

In de Gemeente Nijmegen wordt, 
— - om met 1 April in dienst te tre

den, G E V R A A G D 

M TIJDELIJK 
ten volle vertrouwd met de handwerken tot 
het bouwvak behoorend, cn bekend met de 
eischen van straatwerk. 

Jaarwedde ƒ 950. 
Alleen zij komen in aanmerking, die vol

doende bewijzen van gevorderde kennis kun
nen overleggen. 

Aanbiedingen op zegel geschreven vóór 15 
Maart e. k. franco aan den Burgemeester 
tc Nijmegen, 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— T i j d e l i j k o p z i c h t e r bij dc ge

m e e n t e w e r k e n tc Nijmegen, vertrouwd 
met dc handwerken tot het bouwvak be
hoorend cn bekend met dc eischen van 
straatwerk, op cene jaarwedde van ƒ950. 
Aanbiedingen op zegel vóór 15 Maart e. k. 
aan den Burgemeester. (Zie advertentie 
in dit li/ad.) 

Hollandsche IJzeren 

Spoorweg-Maatschappij. 

HERBESTEDING. 
Op Maandag den 25"" Maart 1889 in Kamer 

40 van het Centraal Administratiegebouw 
aan het Droogbak te AMS'J ERDAM van 
Bestek N°. 407: 

Het maken van den onderbouw 
voor eene hydraulische kolentip 
met het leggen van sporen, het 
uitvoeren van baggerwerk en 
andere bijkomende werken op 
het goederenstation Amster
dam—Rietlanden, in twee per
ecelen. 

Raming perceel 1 ƒ 48000, per
ceel 2 ƒ12000. 

Bestekken met teekening zjjn tegen beta
ling van ƒ 2 verkrijgbaar aan bovengenoemd 
gebouw, bij den portier of op franco aan
vraag met toezending van postwissel aan het 
Bureau van den Ingenieur van den Weg, 
Kamer 154. 

De gegadigden die reeds in het bezit zjjn 
van het bestek, moeten aan het bureau van 
genoemden Ingenieur van den Weg een in 
schrjjvingsbiljet vóór de aanwjjzing doen af 
halen, waarhij dan tevens zul word,n afge
geven een opgaaf van de wjjzigingcn in het 
bestek gemaakt. 

Aanwjjzing op het terrein zal worden ge 
n op Maandag den 18 Maart 188'J de daan op _ . . . 

voormiddags ten 11 ure. 
He Administrateur. 

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

,U\liF,STKI>l\<« 
VERF-en GLASWERK. 

De aannemer J . H VOS Sr. zal op Vrij
dag 15 Maart e. k. des namiddags ten 2 ure 
aanbesteden: 

Het VERF- en GLASWERK voor 
den bouw van Musis Sacrum 
te Arnhem. 

Bestek en teekening ter inzage te bekomen 
ten zijnen kantore op het werk. alwaar da
gelijks inlichtingen tc verkrijgen zjjn. 

Z W E E D S C H G R A N I E T 
uit de groeven, Stoomslijperij en Polijst 
inrichting van de Firma 

KKSSKL & BÖHL, 
te Berlijn. 

Eenig Agent J. H. P. JANSE, 
Prinsengracht 40S, 

Amsterdam. 

Aanbesteding. 
B U R G E M E E S T E R en WETHOUDERS der 

Gemeente ARNHEM, zullen Dinsdag 26 Maart 
1889, 's voormiddags 1 1 u u r , in het open
baar, ten Gemeentehuize aanbesteden: 

Bestek N». 20. 
Het leveren van grint, gus- en 

plaatzand op de losplaatsen der 
Gemeente aan den Rijn en den 
IJsel, en langs ver schillen de 
wegen, in 2 perceelen. 

Inlichtingen worden alle werkdagen, tot 
den dag der aanbesteding, van 9—12 en 
van 2—I uur, gegeven aan het Bureau Ge-

I meentewerken ten Gemeentehuize, alwaar 
de aanwjjzing zal worden gehouden op Vrjj-
dag 15 Maart a.s., 's voormiddags 11'/, ure; 
bestek met gezegeld inschrjjvingsbil jet tegen 
betaling vun ƒ 0.60 ter Secretarie verkrijg
baar. 

Hertesteding. 
VERNIEUWING KRUISBRUG. 

B U R G E M E E S T E R EN WETHOUDERS van 
HAARLEM zullen op Donderdag 21 Maart 1889 
'• namiddags 2 uur ten Roadhuize der ge
meente in het openbaar op gewijzigde voor
waarden 

H E R B E S T E D E N : 
Het sloopen van den bovenbouw 

van de Kruisbrug over de 
Nieuwegracht tot ongeveer aan 
de waterlijn of 80 e.M + AP, 
het maken van een nieuwen 
bovenbouw op de bestaan blij
vende metselwerken, met ge
metselde landhoofden, pijlers, 
vleugelmuren enz. 

De voorwaarden liggen ter lezing ter ge
meentesecretarie op alle werkdagen van des 
voormiddag» 10 tot des namiddags 4 ure cn 
zjjn aldaar in druk verkrijgbaar van af 11 
dezer tegen betaling van ƒ 0.50. 

Plaatselijke aanwijzing op Vrjjdag 15 Maart 
a. s. 's voormiddags 10 ure door den architect 
over de werken en gebouwen der gemeente, 
bjj wien tevens tusschen dien dag en den 
bestedingsdag 's morgens tusschen 10 en 12 
ure, inlichtingen zijn te verkrjjgen aan het 
Bureau vun gemeentewerken (Koningstraat 

N". 2.) 
Haarlem, 7 Maart 1«89. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd: 
E . A. JORDENS. 

De Secretaris, 
A. A. L A N D . 

Aanbesteding. 
B U R G E M E E S T E R en WETHOUDERS der 

Gemeente ARNHEM, zullen Vrijdag 22 Maart 
1889, 's voormiddags 11'/, uur, in het open
baar, ten Gemeentehuize aanbesteden: 

Bestek N°. 10. 
De levering van arbeiders en ver

voermiddelen en het verrichten 
van verschillende werkzaamhe
den ten behoeve van het onder
houd en den aanleg der wegen. 

Bestek N». IS. 
De levering van 600 M 3 . Basalt

slag ten behoeve van het onder
houd der wegen. 

Inlichtingen worden alle werkdagen, tot 
den dag der aanbesteding, van 0—12 en 
van 2—4 uur gegeven aan het Bureau Gemeen
tewerken ten Gemeentehuize, alwaar voor 
bestek 10 dc aanwjjzing op Vrjjdag 15 Maart 
a.s. 'svoormiddags 11 ure, zal worden ge
houden; bestekken met gezegelde inschrij
vingsbiljetten tegen betaling van / O.BO per 
stel ter Secretarie verkrijgbaar. 

G e b r . V A N D E R V L I E T , 
IJ/tRHAJilltUARS te AMSTERDAM. 

Maal-, IMaal , Hand-, Hack- en T - I J / r r enz 
Steeds voorhanden: 

B ALK-IJZER 111 verschillende profielen en lengten. 
Vijlen en gegalen Maal uit de fabriek 

van Gebr. HüilLER & Co. te Weenen, alsmede 
M.OIH: iinriiiaei-ia met afgewerkte pun

ten en onder garantie tegen splijten. 

Aanbesteding. 
Op Maandag 18 Maart 1889, des middags 

te 3 uur zal door het Bestuur van het BUR
GERZIEKENHUIS te AMSTERDAM, in 
het Paviljoen Vondelpark; worden aanbesteed: 

Het maken van VERSCHILLEN
DE GEBOUWEN voor het BUR
GERZIEKENHUIS , opeen ter
rein aan de LINNAEUSSTRAAT 
te AMSTERDAM, met de leve
rantie van allo Matorialen en 
Arbeidsloonen. 

liet li.-.-lek met 0 teekeningen is ad ƒ3.50 
per stel te verkrijgen ter Stoomdrukkerij van 
R O E L O F F Z E N k H ü B N E R , N. Z. Voor
burgwal N°. 187. Inlichtingen geeft de 
Ingenieur-Architect A. L . V A N G E N D T , te 
Amsterdam 

van Staal of Hout met Staalband doortrok
ken of met verstelbare lichtopeningen, zelf-
rolleude, met drjjfwcrk enz. enz. 

E.enP. ROTTSIEPER. Remscheid(Rijnpmisen). 

9 Maart 1889. D E O P M E R K E R . 8r 

Hol landsche I J z e r e n 

SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ. 

Aanbesteding. 
Op Maandag den 18 1 Maart 1889 des namid

dags ten twee ure zal in Kumer N°. 4fi van 
het Centraal Administratiegebouw der Maat
schappij aan het Droogbak te Amsterdam wor-
den aanbesteed: 

Volgens bestek N". 437. 
Uitvoeren van onderhoudswerken 

op den spoorweg Helder—Am
sterdam , Zaandam —Enkhuizen 
en Hoorn—Medemblik in 5 per
ceelen. Raming / 32200. . 

Volgens bestek N°. 488. 
Uitvoeren van onderhoudswerken 

op den spoorweg Amsterdam-
Winterswijk , Hilversum 
Utrecht en Amersfoort-Reste
ren in 6 perceelen. Raming 
/•33776.125. 

Volgens bestek N". 489. 
Uitvoeren van onderhoudswerken 

op de Inspectie Amsterdam in 
2 perceelen. Raming ƒ 23626.—. 

Volgens bestek N°. 440. 
Uitvoeren van onderhoudswerken 

op den spoorweg Amsterdam-
Rotterdam en Haarlem Uit
geest— IJmuiden in 6 perceelen. 
Raming 44137.—. 

De bestekken zyn tegen betaling van ƒ 2 . — 
per exemplaar tc verkrijgen aan bovenge
noemd Administratiegebouw bjj den jiortier 
of op franco aanvraag met toezending van 
postwissel aan het bureau van den Ingenieur 
van den Heg , Kamer N". 154 van boven
genoemd Administratiegebouw. 

Aanwjjzing geschiedt en inlichtingen kun
nen worden verkregen als in de bestekken 
vermeld. 

Op deze bestekken zjjn t tepasselijk dc al
gemeene voorwaarden der Hothindsche IJze
ren Spoorweg-Maatschappij d. d. 31 Januari 
ISS.i (gewijzigde herdruk van 23 Februari 
18S(i) die bovondien tegen betaling van / 0.50 
per exemplaar aan bovengenoemd bureau 
verkrijgbaar zijn. 

De Administrateur. 

Ministerie van Financien. 
L A N D S G E B O U W E N . 

AANBESTEDING. 
Op Dinsdag 26 Maart 1889, des middags te 

12 uur, 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 Zierikzee , 
waarin gevestigd zijn de kan
toren van de hyphotheken en 
van het kadaster, van den dag 
waarop de aanbesteding wordt 
goedgekeurd tot en met 31 Maart 
1802. 

Het bestek ligt ter lezing aan het Depar
tement van Financien, aan het bureel van 
den Rijksbouwmeester in het 2de district, 
Fluwcelen Burgwal n°. Ifi te 's-Orarenhage, 
aan het kantoor van de hypotheken en van 
het kadaster te Zierikzee en in het gebouw 
van het Provinciaal Bestuur van Zeeland. 

Inlichtingen worden gegeven door voor
noemden Kjjkshouwinoester te 's-llravenhage, 
en door den Hoofdopzichter bij dc Landsgc 
bouwen J. J . G. RINK ES te Breda. 

Aanw-yzing zal worden gedaan op Dinsdag 
19 Maart ]S*9, des namiddags te 1 uur. 

'« Orarenhage, 20 Februari lss'.l. 
Voor den Minister, 

De Secretaris.tieneraal. 
BABT8TRA. 

AANBESTEDING. 
Het R. K. K E R K B E S T U U R der Parochie 

0. L. V . Hemelvaart te ZWO Lig. is voorne
mens op Dinsdag den 19 Maart a s . , des middags 
om 12 uur, in het logement de Halve Maan, 
bjj den heer T H . KORTEN'HORsT, aan de 
Ossenmarkt te ZWOLLE, 

AAN TE B E S T E D E N : 
Het aanbouwen van drie Kapellen, 

een Verwarmingslocaal en Ca-
techismuskamor aan de N o o r d 
zijde der Parochiekerk O. L. V. 
Hemelvaart, op de Ossenmarkt 
te Zwolle. 

Bestek en teekening liggen van af Zater
dag 9 Maart a. s., ter inzage in voornoemd 
logement. 

Aanwijzing Maandag 11 Maart a. s., des 
namiddags om 2 uur. 

Gedrukte bestekken met teekeningen ad 
/1.50 per stel en nadere inlichtingen zjjn 
van af Zaterdag, 9 Maart a.s., te bekomen 
ten kantore van den architect S. J . H . 
TROOSTER B.Hzn. alhier. 

Zwolle, 5 Maart 1S89. 
Hel Kerkbestuur voornoemd: 
0. A. SPITZEN, l'raes. 
Til. E. F. IIKERKENS. Ster. 

HOOS & VAN L 
R O T T E R D A M . 

A G E N T E N 
der Société Anonyme des 

Carrières de Porphyre de Quenast" 
KN 

der „Societe' des Carrières de I.essiiies." 
LEVERANCIERS van FAUCONVALKEIEN. 

ZUIDBLAAK N". 8. 
De Amorikaansche 

„New Paragon" Schoolbanken 
en A N D R E W S RANKEN en STOELEN 
met opslaande Zittingen voor Scholen, Kerk
gebouwen en Schouwburgen, uitsluitend ver
krijgbaar bü 

FRED. STIELTJES & C°. 
Keizersgracht 745, 

AMSTERDAM. 
Duizenden in gebruik in Nederland, waar

van attesten ter inzage. 

H.&J.SUYVER, 
F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS n MIlkTlffl, 
op dc Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EERE-LIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 

B U R G E M E E S T E R EN WETHOUDERS van 
AMSTERDAM, zullen op Maandag 18 Maart 
1889, d.s middags te 12 uur, op het Raad
huis, in het openbaar aanbesteden: 

a. Het uitvoeren van baggerwer-
kon in hot Open Havenfront, 
benevens hot diephouden van 
de Dokken, Buitonhavens en 
het afgesloten IJ, gedurende 
het jaar 1889. 

b. Het leveren van vijlen, spijkers, 
ijzerkramerijon, IJzerdraad, 
bereide en onbereide verfwa
ren, touwwork, borstelwerken, 
schoonmaakgeroodschappen, 
kalfaatwerk, emmers en putsen, 
bezoms, manden, poetskatoen, 
kurkonzakkon, st rook dweilen 
en matten, kalk, cement, wit-
zand on blauwe steenon, ton 
dienste dor Gemeentewerken, 
onder behoor van donWothou-
der belast mot do Publieke Wer
ken der Ge ineen te Amsterdam, 
gedurende do jaren 1889, 1890 
en 1891. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zyn 
uitsluitend te verkrijgen ter Stadsdrukker)), 
tegen betaling van / 0.15 voor de sub a cn 
ƒ 0 . 6 0 voor de sub 0 genoemde. 

Inlichtingen worden gegeven voor de sub 
« genoemde, ten kantore van den Stads
ingenieur op het Raadhuis, kamer n°. 93, 
en voor de sub b genoemde, ten kantore 
van den Magazijn-en Penningmeester (Stads-
timmertuin), bjj wien ook de monsters van 
deze leverantie te bezichtigen zjjn, des voor
middags van 1(1—12 uur, gedurende de week, 
welke der besteding voorafgaat. 

Burgemeester en li 'ethouders van Amsterdam, 
V A X TIENI10VEN. 

De Secretarisi 
L E .IOLI.E. 

Amsterdam. 2 Maart 1>V.). 

ASPHALTE VAN VAL DE TRAVERS 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, 

in groote verscheidenheden, voor: R i j w e g e n . T r o t t o i r s , L a w i l - T e i l l i i s -
C o u r t s , K e l d e r s , W i n k e l - en M a g a z i j n v l o e r e n , ( ï a n g e n , M u u r - , 
B r u g - en D a k b e d e k k i n g e n , Betonfuntleeringen en/.. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan THE NEUCHATEL AS
PHALTE COMPANY Ld., Beltweg 3, Amsterdam en voor Arnhem bjj den Heer 
II. G. KNOOPS C.Ozn., Beekstraat F 02 tc Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

PROVINCIALE WATERSTAAT 

F R I E S L A N D . 

AANBESTEDING, 
Op Vrijdag, den 22en Maart 1889. des na

middags ten een ure, zal in het gebouw van 
het Provinciaal Bestuurt,- LEECH'ARDEN, 
overeenkomstig £ 484 en 435 der \ . V. bjj 
e n k e l e i n s c h r i j v i n g worden aanbesteed: 

Het verbeteren van hot groot-
schoopsvaarwator van Stroobos 
naar Stavoren en Lommer, 6o 
gedeelte (Lemmer—Heeg over 
Sloten, met zijtak naar Tocozijl). 

Raming / 55600. 
Het bestek ligt ter lezing in voornoemd 

gebouw. Gezegelde formulieren voor inschrjj-
vingsbiljetten zijn tegen betaling van 25 en 
bestekken tegen betaling van f\,~ op het 
bureau van den Prov. Hoofdingenieur ver-
Irrijgbaar. 

De noodige aanwijzing wordt gedaan op 
Woensdag 20 Maart a. s. des voormiddags 
9 ure uit te gaan van Sneek. 

Voorts zjjn nadere inlichtingen te bekomen 
bjj den Hoofdingenieur van den Provincialen 
Waterstaat te Leeuwarden. 

Jjeeu/carden, 0 Maart 1SS9. 
De Commissaris des Konings in de 

Provincie Friesland, 
VAN IIARINXMA T H O E SLOOTEN*. 

DE LIFT & C°. 
Ootlxeetllfk Hollrrdam 

VLOER-enWANDTEGELS, 
TROTTOIR-, [E1EÜT- E \ IJ/.EIISTEEÏÏEGELS. 

Groote voorraden 
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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. 

Eeëmailleerd-ijzeren P E I L S C H A L E N 
W E E G W E R K T U I G E N . 

De eenigste Kyaniseerinrichting, waar ook des 
winters wordt doorgewerkt. 

Het kyanisooron 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 Enge l sche Por t land-cement m e r k „ W a l k e n d " 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prjjzen. 

Belgische kluit- en hydraulische kalk. 
Billjjke prjjzen en vrachten. 
Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Ge l ieve op voornaam en adres te le t ten. 

Zelfdragend 

en 

vlak gegolfd ijzer, 

gewoon 

en gebombeerd 

worden in 

vele verschillende 

profielen 

en 

afmetingen vervaar

digd. 

Actiën Geselschaft fiir Verzinkerei 
UND 

Eisenconstruction 
VORMALS 

.I.IVOB HMMJGMVHS, 

Rheinbrohl. 
Galvaniseerinrichting 

i EN 

Fabriek van gegalvaniseerde 
B o u w c o n s t r u c t i ë n . 

Geïllustreerde Prospecti 
B e f e r e n t i ë n en B e g r o o t i n g e n 

Bteeds verkrjjgbaar. 
Vertegenwoordiger voor Nederland en 

Koloniën ', 
1 1 : 1 1 0 . 

AMSTERDAM, 
Heerengraoht 335. 

H L L G E R S ' 

DAKPANNEN j 

D A K R A M E N 
VAN 

uitmuntende 
c o n s t r u c t i e , 

geschikt 
voor alle soorten van i 

DAKBEDEKKING, 

ook voor 

D A K E N 

met zeer geringe 
helling. 

B . H O L S B O E R - ^ V i n l i o m . 
Leverancier van Z. M. den Koning. 

op 

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 i i t o o n s t . ) 
Hoogs te onde r sche id ing 1879. 

EQUERRES, MEETKETTINGEN, BRIEF- en 1 ' A K K E T B A L A N S E N , enz. enz. 
BAKENS, ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN, TELEGRAAF-APPARATEN, enz. enz. I Gedrukt b p . W. van der Wie) 4C»., te Arnhem 

.IJSJS H A M E R 

A M S T E R D A M . 
KANTOOR: Marnixstraat 402 b h Leidscheplein. 

WITTE'* LUTES 
voor Stoom-, Hand- en W a t e r k r a c h t , 

voor Perionen, Goederen, Spijzen enz. 
W I T T E ' S Liften onderscheiden zich door 

eene deugdzame constructie, lachten en ge-
ljjkmntigcn gang, grootste zekerheid tegen 
ongelukken, gemakkelijke behandeling, ge
ring waterverbruik en zeer billijken prijs. 
Alle Liften worden onder garantie verkocht. 

Ken groot aantal Liften voor personen, 
goederen, spijzen enz., zoowel voor hand-als 
hydraulische kracht zjjn h i e r te lande ge
plaatst. (1) 

Werktuigen voor verschillende industrieën, 
Te koop aangeboden. 

2 Stoomheimachines 
2 Houts teekbanken 
1 C i r k e l en l intzaagmachine 
1 Rai lzaag 

60 Kipwagons i n h o u d 2 M . , Keide 
24 „ „ 2 M 3 . zjjden 
36 „ „ 1'/, M 3 .1 kippend 
Alles 1)0 c.M. spoorwjjdte. 
Aanvragen aan L. KALIS Kz. , Sliedrecht 

en W. DE J O N l i , lireda. 

W. WEIMER, 
56 Warmoesstraat , Amsterdam. 
A T E L I E R tot het vervaardigen van in 

lood gezet glas voor kerkramen en apparte
ment werk. 

Eenig etablissement in Amxlerdam. 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. 

PHOTOLIIIIOGRAPHIE. PIIOTOZIVfH.IIAI'IIlE 
en S té réo type- In r ich t ing 

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

op zijne inrichting voor Ph«t*tith*graphle, 
byzondcr geschikt voor de reproductie van 
Plant, Teekeningen enz. van 1111. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor PhaUilmw-
itrapiiii- voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van 1111. Uitgevers en op 
zjjne 8tèré«typr-lnrlch(lng voor HH. Druk
kers, alles tot dc minste prijzen. 

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

Gr. J . T H I E M E . 

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

Heil iger lee , 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 

L U I D K L O K K E N , 
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 . 
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Redacteur-uitgever F. \V. V A N GKNDT JGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentiün: 

Bureau van De Opmerker, Driekoningen straat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia JAN SPRINGER, 

H . G. JANSEN en A. REIJDING. 
Stukken, deze Redactie betreffende, te adresseeren aan den heer 

A. REIJDING , Stadhouderskade 4 , te Amsterdam, 
en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den 

I •"-Secretaris, American Hotel, te Amsterdam. 

A.VJ.W. 

ABONNEMENT /2.25 I)er 3 maanden of wel zes gulden per week bij 
vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
/ 7.50 en Neuerlandsch-Imlie' f 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 

ADVERTENTIEN ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte cn 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 Iloofd-correspondent JOH. 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. 

ie. 915e Vergadering, te houden op Woensdag 20 
Maart, des avonds te H u r e n . in het Genootschaps
lokaal. 

De agenda voor deze vergadering luidt: 
a. Mededeelingen van het Bestuur; 
b. Installatie van gewone leden; 
c. Bijdrage en kunstbeschouwing, te geven door 

den Eere-voorzitter, den heer J. H. Leliman. Onder
werp: „de woning en een mozaïek van nog iets", op
gehelderd door schetsen. 

2e. In den loop der volgende week zal door den 
Penningmeester worden overgegaan tot het innen der 
contributiën, verschuldigd door de buiten- en kunst
lievende leden over het geheele jaar cn door de ge
wone leden over het ie haltjaar van 1889. 

3e. Heeren medewerkers worden verzocht om alles 
wat de Redactie van het plaatwerk De Bouwmeester 
betreft, in het vervolg te adresseeren aan den heer YV. 
Kromhout Czn., Heerenmarkt 15 , Amsterdam. 

Namens het Bestuur: 
De iste-Secretaris, 

G. A . Z E E M A N . 

(A.etA.) TENTOONSTELLING T E PARIJS. 
De teekeningen, ingezonden voor de Afdeeling Nederi. 

Bouwkunst op de Parijsche Tentoonstelling, worden 
in het Gebouw der Maatschappij tot en met 19 Maart 
a. s. tentoongesteld. 

De tentoonstelling omvat de volgende inzendingen: 
G . V A N A R K E L , Amsterdam. 

Ontwerpen voor woonhuizen en villa's. 
Idem „ winkelhuizen. 

Opmetingen naar oude gebouwen. 
H . P. B E K L A G E N Z N . , Amsterdam. 

Ontwerp voor een mausoleum. 
Idem „ den W. gevel van den Dom te Milaan. 

A . C. B L E I J S , Amsterdam. 
St.-Nicolaaskerk te Amsterdam. 
St.-Elisabethgesticht te Amsterdam. 

J. W. B O E R H O O M S , Arnhem. 
Kerk te Velp. 
Schoolgebouw te Arnhem. 

H E N R I E V E R S , Rotterdam. 
Grafmonument te 's-Gravenhage. 
Ontwerpen voor villa's. 
Ontwerp voor een woonhuis. 

Idem „ den W . gevel van'den Dom te Milaan. 
A. R. F R E E M , Arnhem. 

Ontwerp voor een kasteel. 
Idem „ „ villa. 
Idem „ „ winkelhuis. 

J. F. L. F R O W E I N , 's-Gravenhage. 
Ontwerp voor een koopmansbeurs te Amsterdam. 

Idem „ „ stationsgebouw. 
I. GossciiALK, Amsterdam. 

Gasfabriek aan den Haarlemmerweg te Amsterdam. 
Panoramagebouw, watertoren en ingenieurswoning 

der gasfabriek, schoolgebouw, ziekenhuis, woon
huizen te Amsterdam, stadhuis te Heusden, enz. 

J O H N F. G R O I . L , Londen. 
Falstaff restauratie te Londen. 
Ontwerp restauratie van het Cups-hotel te Colchester. 

L. C. H E Z E N M A M S , 's-Hertogenbosch. 
Plan voor de restauratie van het zuidelijk schip 

der St.-Janskerk te 's-Hertogenbosch. 
P. M. A. H U U R M A N , Groningen. 

Driedubbele villa te Groningen. 
Ontwerpen voor een villa cn een woonhuis. 
Ontwerp voor een kamerbetimmering. 

J A C O B F. K L I N K H A M E R , Amsterdam. 
Ontwerp voor een koopmansbeurs te Amsterdam. 

Idem „ „ villa. 
J . H . L E L I M A N , Amsterdam. 

Ontwerpen voor woonhuizen. 
Idem „ villa's. 

E. J. M A R G R I J , Rotterdam. 
St.-Monicakerk te Utrecht. 
St.-Ignatiuskerk te Nijmegen. 
R.-K. kerken te I.eidschendam, Loosduinen, Kra

lingen , Raamburg, Nieuwveen en Maasland. 
St.-Josephkerk te 's-Gravenhage. 
O . L . V. kerk te Haarlem. 
St.-Bavokerk te Berkenrode. 

S T A A L & H A A L M E Y E R en L A N D R É , Amsterdam. 
Landgoed Hydepark te Doorn. 

De Redaclie van Architectura et Amicitia stelt zich alleen verantwoordelijk voor den inhoud van stukken, gewaarmerkt met de initialen * . n f 
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H . J . V A N T U I . D E K , Tilburg. 
St.-Joscph kerk tc Tilburg. 
Ontwerp voor een kruiskerk te Raamsdonk. 

Idem „ • „ koepelkerk te Geldrop. 
J . V E R H E U L D Z . , Rotterdam. 

Schouwburg te Rotterdam. 
Ontwerpen voor woonhuizen en een kantoorgebouw 

tc Rotterdam. 
J . W O L B E R S , Heemstede. 

Ontwerp voor een kasteel. 
Woonhuis te Amsterdam. 

Idem „ Haarlem. 

(A.etA.) BIJ D E P L A A T . 
Wij bieden onzen lezers ditmaal reproducties aan 

van schetsen des heeren J. A. Jones, te Birmingham. 
Zij stellen voor een perspectievisch aanzicht van de 
binnenplaats van het zoo schilderachtige raadhuis te 
Frankfort, een teekening van den op dit binnenplein 
uitgebouwden traptoren, en voorts enkele interessante 
details van daar aanwezige sluitstcenen, blinde tracee
ringen , colonnetten cn consoles. 

UIT D E N LEERTIJD V A N E E N W E R K M A N . 
(A. et A.) {Ingezonden) 

Neemt men tegenwoordig een of ander vakblad ter 
hand, dan vindt men daarin allicht een onderwerp over 
ambachtsonderwijs, regeling van het leerlingwezen en 
van een betere verhouding tusschen werkman en pa
troon , het afleggen van proeven van bekwaamheid, 
wedstrijden enz. 

Dat de meeste schrijvers zelve geen vakonderwijs, 
in welken vorm ook, hebben genoten, lijdt geen twij
fel. Den Hinken werkman zal, bij het lezen van enkele 
artikelen, ook wel eens een glimlach om de lippen 
spelen. 

Ten opzichte van het afleggen van proeven van be
kwaamheid, blijft het waar, dat allereerst gedacht moet 
worden aan de opleiding. Het is immers ongetwijfeld 
waar dat opleiding en zelfoefening tot alle bekwaam
heid leiden. 

Over de verhouding tusschen werkman, of liever tus
schen leerling , en patroon wensch ik een paar voor
beelden aan te halen; ik hoop hierdoor een steentje 
bij tc dragen tot het gewichtige onderwerp vakonder
wijs en eenige meerdere waardeering te doen toekomen 
aan dc nuttige ambachtsscholen. 

Een achtenswaardig werkman vertelde mij zijne ge
schiedenis, die wel zeer eenvoudig is, maar waaruit 
blijkt, hoe moeilijk het soms is, zelfs met een vasten 
wil, om een flink werkman te worden. 

Zijn eigen woorden geef ik hier zooveel mogelijk terug: 
Het stadje B. bezit een hoogere burgerschool cn 

een school voor meer uitgebreid lager onderwijs. 
Van deze laatste school heb ik tot mijn veertiende 
jaar gebruik gemaakt, waarna ik door mijn ouders, 
op mijn reeds lang gekoesterd verlangen, bij een 
timmermansbaas als leerling geplaatst werd. 

De winteravonden werden gebruikt tot bijwoning van 
de burgeravondschool; deze uren zijn de heilzaamste 
lesuren mijns levens geweest. 

Ik durf zeggen dat ik in hooge mate ijverig en 
leergierig was, doch dat het mij veel inspanning kostte 
om iets te leeren; daarbij bezat ik een zeer ontvan
kelijk gemoed, dat, bij eenig verwijt, zich dieponge
lukkig gevoelde. 

Mijn vader, een notarisklerk, had niet het minste 
begrip over opleiding van den werkman, en daar er 
geen ambachtsschool op die plaats bestond, was de 
eenige weg bij een baas in de leer te gaan. Daar ik 
geen geld behoefde tc verdienen, hoopte ik spoedig 
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vooruit te komen, om het eenmaal eens tot opzichter 
te mogen brengen. 

De baas, een door ijver vooruitgekomen werkman, 
was een door en door egoïstisch en driftig mensch. 
Daar ik in den burgerstand was opgevoed, zoo ver
toonde zich bij mij onwillekeurig eenig verschil met 
mijne kameraden. Mij te doen gevoelen , dat ik be
neden hen stond, was de eerste les welke ik ontving. 
Ik voeg hierbij, dat ik volstrekt geen inbeelding had, 
ja zelfs met achting tegen de ouderen opzag. 

Bij de ouders van een mijner vroegere schoolkame
raden moest een vloer worden hersteld; alhoewel nog 
niets kunnende timmeren, werd ik door den patroon 
naar dit werk medegenomen. Mij werd opgedragen 
naar de keukenmeid te gaan, haar een stoffer en blik 
te verzoeken om daarna den te herstellen vloer heel 
netjes aan te vegen. Ik had den moed niet hiertegen 
op te komen, doch voelde het bloed mij naar de wan
gen stijgen, toen de heer des huizes mij aldus aan den 
arbeid vond. 

Dit heette tot mijn bestwil, ofschoon ik van meening 
was, dat men mij daardoor langzaam vernederde. De 
weinige eigenwaarde, die ik bezat, moest, naar mijn 
inzien, vermeerderd cn niet verminderd worden; er 
moet moed aangekweekt worden voor de toekomst. 

Hoe ik mijn eerste les in het timmeren ontving, zal 
u ongelooflijk voorkomen. Zooals bekend is, is het 
maken van houten nagels , voor het opsluiten van ramen 
cn deuren, een der eerste werkzaamheden van den 
timmermanslecrling. Ook ik mocht hiervan profiteeren, 
doch op een vrij zonderlinge manier. 

Het stond bij den baas vast dat, wilde men timmer
man worden, men zoo spoedig mogelijk een ferme 
wond, door beitel of zaag veroorzaakt, moest bekomen. 
Om hiertoe spoedig te geraken plaatste hij mij met de 
voeten op een blokje hout, dat door een kleine bewe
ging moest kantelen. Aldus geplaatst moest ik nagels 
leeren steken. 

Zooals ik reeds gezegd heb, bezat ik ten opzichte 
van mijn meerdere het volste vertrouwen en dacht 
zelfs niet aan misleiding. Stel u dus voor een jong-
mensch, vol goeden wil, aldus geplaatst, met het bijna 
onvermijdelijk gevolg zich ernstig te verwonden, ja 
zelfs een lichaamsdeel te verliezen. Gij zult ongetwij
feld om zulk een toestand lachen, niet waar; maar 
maakt gij u tevens niet boos op zulk een patroon? Ik 
ben dan ook mijn oud-leermeester volstrekt niet dank
baar voor zijn menschkundige lessen. 

Zooals ik reeds mededeelde, was de baas driftig, 
en wel dusdanig dat ik het niet durfde wagen hem voor 
den tweeden keer iets te vragen, als mij dit reeds een
maal was medegedeeld; de woorden „ezel, domkop, 
uilskuiken" enz. bleven dan niet uit, terwijl het slot 
was dat mij het werkstuk voor de voeten werd gewor
pen. Door dusdanige behandeling gevoelde ik mij zoo 
ongelukkig, dat ik geloofde nooit timmerman, nog veel 
minder opzichter te kunnen worden. 

Gij zult misschien zeggen, waarom u niet tot de 
oudere knechts gewend? Mijn eerlijk antwoord is: uit 
geldgebrek. Bij de minste hulp werd al heel spoedig 
een borrel geëischt, terwijl voor meer belangrijke toe
lichting, o. a. het afschrijven van een raam of iets der
gelijks, een flesch jenever als belooning moest gelden. 

Was het nu nog maar timmeren wat ik deed; mijn 
geregelde werkzaamheden bestonden echter meer in: 
lijmkoken, dc houtspaanders uit de krullen zoeken, 
brandhout zagen voor de vrouw en . . . . sjouwen. 

Aldus heb ik een drietal van mijn beste leerjaren 
verbeuzeld, terwijl mijne ouders in de overtuiging ver
keerden, dat ik een uitstekend leermeester had, doch 
ik een minder vlug leerling was. 

Inmiddels werden de winteravonden beter besteed. 
De burgeravondschool was mij een zegen, ik leerde 
flink en slaagde bij ieder overgangs-examen. Dit 
bracht mij tot bewustzijn dat ik evengoed kon leeren 
als de anderen, zoodat ik met mijn ouders raadpleegde 
om van patroon te veranderen. 

Mijn zegsman vertelde mij nog veel bittere ervaringen 
uit zijn verdere jaren, doch ik heb gemeend hetvoor-
loopig hierbij te laten. Mijn doel zal bereikt zijn, 
wanneer ik iets heb bijgedragen tot meerdere waar
deering van onze nuttige ambachtsscholen. 

De leerling, die, na een drietal jaren, met eenigen 
eigenwaan deze school verlaat, is meer vooruit dan 
onze werkman op dien leeftijd. Hij zal spoedig bemer
ken dat hij nog zeer veel moet leeren; dit is genoeg 
om hem zijn eigenwaan te doen verliezen. Hij zal 
evenwel niet moedeloos worden, daar hij zijn kamera
den in andere opzichten soms ver vooruit is. 

Gij zult mij misschien tegenwerpen, dat onze am
bachtsman het bijzonder slecht heeft getroffen; er zijn 
ook goede leermeesters, die tevens patroon zijn. Gaarne 
geef ik dit toe; toch heb ik de overtuiging, dat het 
in de meeste gevallen gaat zooals is omschreven. 

Eigenlijk kan men niet van een patroon verlangen 
als leermeester op te treden; of zou een leerling kun
nen vorderen, bij gebrek aan werk bijv., dat hem dan 
onderricht of opleiding gegeven zal worden ? Onmoge
lijk, want hij heeft zich eenvoudig te schikken naar 
het soort van werk, dat zich voordoet, en de opleiding 
bestaat daarin dat de patroon hem werk geeft en daarop 
toeziet. R. 

D E INZENDING DER N E D E R L A N D S C H E 
BOUWMEESTERS OP D E PARIJSCHE 

TENTOONSTELLING. 
(Ingezonden.) 

De reusachtige aanstalten, die de „ville lumière" 
maakt om het beschaafde Europa op waardige wijze 
te ontvangen, schijnen de Hollandsche architecten niet 
sterk te imponeeren, evenmin als de Eiffeltoren met 
zijn geweldige reclame sterk genoeg schijnt te hebben 
geageerd om hen uit die natuurlijke traagheid te schud
den , die eiken Hollander in meerdere of mindere mate 
eigen is. Zelfs zijn wij niet ongeneigd te beweren dat 
het wezen eener Internationale Tentoonstelling den 
meesten hunner onbekend is, daar er al zeer weinig 
onderscheid is tusschen deze voor-tentoonstelling en de 
gewone jaarlijksche salon in het maatschappelijk gebouw. 

Men vraagt zich af, of dit de vruchten zijn van den 
vooropgezetten wil, zich met andere natiën te meten 
of — bescheidener — van het streven onze moderne 
nationale bouwkunst in het ware licht te stellen? 

Bitter is het de waarheid te moeten erkennen, die 
buitenlanders ons telkenmale voor de voeten werpen, 
dat er zulke groote belangen en schokken noodig zijn 
om ons uit die natuurlijke droomerij te wekken en dat 
volledig gemis aan geestdrift plaats te doen maken 
voor een opwekkende daad. 

Het is juist die „élan" — die zooveel voortbrengt, 
waar vele redeneering tot reserve leidt — waarvan nu 
geen spoor te vinden is, want wezenlijk, indien hier 
op meer samenwerking geroemd had kunnen worden, 
twijfelen we niet of op de a. s. tentoonstelling zouden 
we flink alle concurrentie onder de oogen kunnen zien, 
en thans 

De jaarlijksche salon en deze tentoonstelling ver-
toonen dezelfde tronie, de een in daagsch, de ander 
in zondagspak gestoken. 

Ja, onze vaderlandsche kunst ziet er niet altijd even
goed uit; moet ze evenwel op visite, dan komen aparte 

pomadetjes en expresse coiffures erbij te pas om haar 
wat op te schikken. 

Hier en daar zagen we zelfs inzendingen, die er ge
heel en al door-de-weeksch uitzien, bijna „en chemise". 

We bedoelen niet de geestig geteekende en geaqua
relleerde schetsen en teekeningen als van Berlage en 
Evers; zoo „en chemise" te zijn, is heerlijk. Zij doen 
ons hier en daar het schoone naakt zien, dat geen 
kleedij behoeft om schoon te zijn, doch die gewone 
krabbels en schetsen, die reeds maal op maal om be
wondering gevraagd hebben en die nu blijkbaar ziel
togend Parijs bereiken willen om daar te sterven. 

We kunnen het begrijpen dat schetsen, die reeds 
'n avontuurlijk leven achter zich hebben, zoo'n einde 
als 't alleenzalige droomen; toch hadden we liever ge
zien, dat Amsterdam die eer behouden had. 

Behalve deze fameuse „theeschetsen", die op 'n 
afstand gezien ons aan samengeplakte postzegels doen 
denken, werd onze attentie ten zeerste getrokken door 
een groote lijst met teekeningen, waarvan de meeste 
plannen, gevelteekeningen en doorsneden voorstellen 
van eene groote villa „Hijdepark" bij Amersfoort. Het 
aantrekkelijkste dezer collectie zijn ongetwijfeld de rand
versieringen der teekeningen, benevens hier en daar 
'n boompje. 

Waar de belangrijkheid der gegevens met de grootte 
der bouwsom zoo hand aan hand gaan, als hier het 
geval is, is het onbegrijpelijk dat daar geen beter pro
duct uit geboren had kunnen worden. 

Deze verwondering wordt echter dadelijk getemperd, 
wanneer we vernemen dat verschillende architecten — 
of — dichter bij de waarheid, dat twee aannemers, in 
vereeniging met een architect, het vaderschap van dit 
ontwerp deelen. 

De bekwaamheden dezer aannemers als vakmannen 
en uitvoerders mogen boven allen twijfel verheven staan 
(het zijn de heeren Staal en Haalmeijer), om architect 
te zijn van zoo'n belangrijk bouwwerk, volstaat het 
niet reeds een menigte gewone villa's en heerenhuizen 
uitgevoerd te hebben. Den heer Landré zou het euvel 
te duiden zijn, dat er niet een beter ontwerp voort
gekomen is, indien hij alleen stond; doch thans, aan 
wien de schuld? 

De villa, hier ingezonden, vertoont nog 't type van 
i860—70, met vormen zonder karakter en motieven 
zonder lijn. Het eenig goede, dat zij bezit, is de plaats 
waarop zij gebouwd is, bij Amersfoort, buiten den 
dagelijkschen verkeersweg en bijgevolg niet nadeelig 
werkend voor de opkomende bouwkundige jeugd, die 
in zoo'n groote villa van zes ton al spoedig het non 
plus ultra van architectuur zou gaan zien. Wat de 
Parijzenaars er van zeggen zullen? 

Que c'est beau, que c'est joli 
Sculement, nous n'en voulons point ici. 

Gaan we de inzendingen van Margry en Van Arkel 
stilzwijgend voorbij, bewonderen we 'n oogenblik de 
vaardigheid van Groll's penteekening en Verheul's nauw
gezet behandelde binnenbetimmeringen , om eenigen tijd 
te verwijlen bij Berlage's inzending: een Mausoleum. 

Berlage heeft gevoeld dat een tentoonstelling ter 
herinnering aan de groote omwenteling geen gewone 
tentoonstelling zijn kan en aanleiding geeft tot het maken 
van een ideaa'-ontwerp ter vereeuwiging dezer groote 
gebeurtenis. 

Zijn groote verdienste is het 'n grootsche gedachte 
zóó in vormen te hebben gegoten. Juist deze opvatting 
der bouwkunst, in ons land zoo weinig vooropge
steld, — hier, waar een „cours de caractère" den 
jeugdigen beoefenaars der bouwkunst zoo ten goede 
zou komen —• zien we tot zijn uiterste consequentiën 
doorgezet. 
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Dit mausoleum met crematorium, het „Vrede op 
aarde tot aan het einde der dagen" in steen en mortel 
uitgedrukt, is ontegenzeggelijk een goed geslaagde arbeid, 
niettegenstaande de moeilijke vraagstukken, die erbij 
op te lossen vielen. Dat het 'n encyclopedie van bouw
kunstige vormen geworden is , — wat doet dat ter 
zake, indien dit bijdraagt tot verwezenlijking van het idee ? 

Dat het 'n luchtkasteel is, zooals er zelden nog een 
gemaakt is, wie zal daar iets van zeggen ? Is het niet 
toe te juichen dat het spelend vernuft zich zoo omhoog-
wringt , dat werkelijkheid en fictie zich vereenigen tot 
iets ideaals? 

Depenneschetsen van enkele binnen- en buitenpartijen , 
erbij gevoegd ter verduidelijking en illustratie, zijn even
eens goed geslaagd en geven duidelijk te zien dat alles 
wel degelijk doordacht is. 

We twijfelen niet of ook de twee gevelontwerpen 
voor den Dom van Milaan van Berlage en Evers zullen 
te Parijs niet onopgemerkt blijven, zoowel als ontwerp 
als wat de schitterende uitvoering der teekening betreft. 

Het is onze bedoeling niet een gedetailleerd over
zicht te geven der tentoonstelling. Ware dit ons plan, 
dan zouden we eveneens de inzendingen van Bleys , 
Verheul en Gosschalk bespreken moeten, inzendingen 
waaraan veel zorg en tijd besteed zijn en die in vele 
opzichten vergoeden wat door anderen verkorven is. 

Te hopen is het dat het zich bewaarheden mag, 
dat er nog sprake is deze tentoonstelling met eenige 
inzendingen te verrijken; dit kan niet anders dan de 
collectie ten goede komen en bijdragen tot het geven 
van het juiste beeld van het opgewekte architectuurs-
levcn van Hollands bouwkunstenaars! 

Een Amsterdammer. 

Het mag dan ook gerust worden aangenomen dat de vraag
steller zelf alleen zoodoende heeft willen aantoonen dat nog 
zooveel aan die opleiding ontbreekt; door die vraag is dan ook 
gewezen op iets dat voorzeker algemeene aandacht verdient. 

Alsnu werd besproken: /.on het niet gewenscht zijn, bij het 
'.veder uitschrijven van prijsvragen, de ontwerpers geheet vrij 
te laten in hunne wijze van behandeling der teekeningen? 

Omtrent dit punt liepen dc gevoelens nog al uiteen, vooral 
omdat eenigen onderscheid wenschtcn tc maken tusschen die 
prijsvragen, welke meer bepaald voor studie dienen, en die, 
welke het stichten van ccn of ander monument of bouwwerk 
ten doel hebben, waarbij meer gelijke eischen wenschelijk zou
den zijn. 

Ten slotte was men het eens dat in 't algemeen omtrent de 
wijze van teekenen bij prijsvragen wel voorschriften kunnen 
worden gegeven voor het technische gedeelte, doch voor alles, 
wat het artistieke gedeelte voor een ontwerp aangaat, algchccle 
vrijheid in behandeling moet worden gelaten. 

Voor dezen avond was door den heer joh. Mutters als kunst
beschouwing afgestaan het plaatwerk Kohier Neubaulen cn 
door den heer J. W. Haring een gedeelte van Materiaux et 
Documents van Raguenet. 

Ook was ter vergadering aanwezig dc ie aflevering van Vex
position de Paris cn 1S89, welke reeds veel van die groote 
tentoonstelling te zien geeft. 

Alles werd met veel belangstelling bezichtigd en aan de kunst
gevers dank gebracht voor hunne medewerking. 

V E R E E N I G I N G «ARCHITECTURA" T E ' S - G R A V E N H A G E . 
Gewone vergadering van Woensdag 13 Maart 1889. 

Nadat de vergadering door den Vice-voorzitter geopend was, 
werden dc notulen der voorgaande bijeenkomst goedgekeurd 
en daarna eenige mededeelingen van huishoudelijken aard ge
daan. Als gewoon lid werd aangenomen de heer F. A. Bodde. 

Thans werd overgegaan tot behandeling van eenige vraag
punten, waarvan sommigen reeds ter vorige vergadering ter 
sprake waren gekomen, o. a. over lattenwecfsel voor plafond-
en wandbepleistering. Door den heer Joh. Kuijk was een mon
ster ter bezichtiging gesteld. Na eenige discussie was men het 
eens dat het lattcnwcefsel zeer goed toepassing verdient, doch 
niet boven het gebruik van riet is te stellen, uitgezonderd als 
men bepaald iets goedkooper wil werken, dat echter alleen bij 
belangrijke hoeveelheden van invloed wordt. Veeleer is het 
echter te verwachten dat plaatselijke gesteldheid op het gebruik 
van invloed is; dat, waar riet gemakkelijk te verkrijgen is, 
men dit den voorrang zal geven en waar dit niet voorhanden 
is, wellicht het lattenwecfsel toepassing zal vinden. Voor 
staande wanden is het zeker altijd aanbevelenswaardig 

Thans volgde de bespreking van: Wat is kunst, wal zijn 
dc grenzen der bouwkunst ? of: Kan in alle bouwwerken, 
onverschillig lot welke doeleinden bestemd, van kunst sprake 
zijn? — zoo niet, in welke? 

Aan deze voorzeker niet gering te schatten vraag, viel, zooals 
te verwachten was, eene langdurige cn geanimeerdediscusssie 
ten deel, welke moeilijk in haar geheel is weer te geven bij 
de beknoptheid, waaraan men, bij een verslag als dit, gehouden 
is. Het zij dus genoeg te vermelden dat men van kunst deze 
definitie gaf: Kunst is de samenwerking van genie, smaak en 
wetenschap; bij dc kunst-uitingen levert het genie de eerste 
gedachte, de smaak zorgt voor de harmonische rangschikking 
en de wetenschap oefent daarbij controle uit over de te be
zigen stof. 

Men heeft kunstvaardigheid wel van kunst, in de verheven 
bcteekenis van het woord, te onderscheiden; zij dient alleen 
om dc gewrochten onzer verbeelding, zoo nauwkeurig mogelijk, 
aanschouwelijk tc maken. 

Wat het tweede gedeelte van de vraag betreft, daaromtrent 
was men het ten laatste eens, dat bij eene goede cn degelijke 
opvatting, er geene grenzen bastaan. 

Voorts werd de vraag van: Is handteekenen voor de oplei
ding van een architect noodzakelijk of afkeurenswaard'? be-
handeld. 

Deze vraag, zooals zij daar is , verraadt reeds eene zekere 
ironie, want wie (zoo vroeg men terug) zou aan de noodzake
lijkheid twijfelen? en wie zou durven afkeuren? 

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

De door het Hoofdbestuur der Maatschappij gestelde vragen 
zijn door de Afdeeling Rotterdam als volgt Tbeantwoord: 

ie Vraag. Een hoog trasraam is nadcelig voor de op het 
metselwerk aangebrachte pleisterbekleeding. Tegen het optrek
ken van vocht wordt daarom dikwijls van andere middelen 
gebruik gemaakt, als: geperforeerde droogstcenen, glas, lood, 
asphalt enz. Welke van deze middelen is het beste, of geeft 
dc practijk nog andere aan dc hand, die de voorkeur verdienen. 

Antwoord. Onder de beste middelen tegen het optrekken 
van vocht heeft de ondervinding geleerd, dat bladkoper de 

I voorkeur verdient, mits het koper 8 i 10 cM. breeder is dan dc 
dikte van den muur en deze meerdere breedte aan beide zijden 

1 van den muur benedenwaarts wordt omgeslagen. Het gebruik 
j van glas is ook aan te bevelen, doch daarbij is het noodig,dat 

dit, om het verschuiven tc voorkomen, vol en zat in de port-
I landcement-specie worde gelegd, omdat glas en portlandcement 
j zich zeer goed vereenigen. 

2e Vraag. Het veelvuldig gebruik, dat tegenwoordig gemaakt 
! wordt van riolen van portlandcement, cn de toepassing van 

hetzelfde materiaal ook voor beerputten, doet de vraag rijzen: 
1 welke resultaten men heeft verkregen door de toepassing van 

riolen en beerputten, vervaardigd uit cement en grint. En 
verder: a zijn deze riolen op den duur bestand tegen den invloed 

. van fecalien en andere rioolstoffen ? b welke verhoudingen 
I van cement en grint zijn uit de ondervinding gebleken de meest 

standhoudende tc zijn? c hoedanig is de verhouding van den 
prijs tusschen riolen van cementbeton en gemetselde riolen? 

Antwoord. De resultaten, die men verkreeg van riolen, 
gemaakt van portlandcement, grint en zand, blijken algemeen 
zeer bevredigend te zijn. Te Rotterdam zijn zij reeds meer 
dan twintig jaren in toepassing. De uitbreiding en de voort
durende toepassing daarvan in verschillende steden hiertelande 
is wel een bewijs voor deze zienswijze. Berichten uit vertrouw
bare bron cn eigen ervaring toonen aan, dat zij ook zeer goed 
voldoen voor regenbakken en beerputten. Fecalidn en andere 
rioolstoffen schijnen de ccmentbereiding niet aan te tasten, 
zoodat zij ook daarom zijn aan te bevelen. De verhouding 
der bereidingswijze is als volgt: I deel portlandcement, 4 dee
len zuiver rivierzand, 2 deelen fijne gewasschen grint. Het 
cement moet echter minstens voldoen aan den norm, in Duitsch-
land vastgesteld, n.1. de fijnheid van het cement moet zoodanig 
zijn, dat er op een zeef van 900 mazen per • cM., minder dan 
10 percent grof achterblijft. De trekkracht der steentjes, ver
vaardigd van 1 deel portlandcement met 3 deelen normaal/.mil, 
moet, na een etmaal in de lucht en 27 etmalen onder water 
verhard tc zijn, minstens 16 K G . per Q cM. aantoonen. 

Bij enkele merken wordt dit cijfer hooger, weshalve de fa
brikanten gewoonlijk meer zand cn grint gebruiken, hetwelk 
alsdan gerechtvaardigd wordt. De verhouding in prijs tusschen 
cement- en gemetselde riolen is in het voordeel van het cement. 
Bij gewone afmetingen is de verhouding als 3 tot 4, ongerekend 
het groote voordeel bij den aanleg. Men kan toch in enkele 
dagen een aanzienlijke lengte van cementriolen leggen, het
geen vooral in straten met druk verkeer zeer gewenscht is. 

3e Vraag. Welke ondervinding heeft men tot nu toe opge
daan omtrent het gebruik van Amcrikaansch grenenhout bij 
gebouwen ? 

Antwoord. Amcrikaansch grenenhout is voor binnenbetim-
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in dc practijk 
um? Niemand 

mering zeer aan te bevelen, mits blank blijvende. Voor trap
treden in burgerwoningen is 't zeer geschikt. Men behoeft de 
treden slechts goed met olie te bestrijken. Het kostbare cn 
onpractischc schilderen van trappen wordt daardoor vermeden. 
Voor buitenwerk, hetwelk aan weer en wind is blootgesteld, 
is het niet aan te bevelen. Eene proef met verschillende hout
soorten voor den onderbouw vaneen houtzaagmolen heeft aan
getoond dat Riga grenen verre de voorkeur verdient boven 
Amerikaansch grenen. 

4e Vraag. Welke ondervinding heeft men 
opgedaan omtrent het gebruik van carbolineui 
der leden eenige ondervinding omtrent deze vloeistof opgedaan 
hebbende, moet deze vraag onbeantwoord blijven. 

5e Vraag. In onzen tijd vindt dc toepassing van bliksemaf
leiders op particuliere of andere gebouwen, die zich slechts 
weinig of niet boven hunne omgeving verheffen, steeds in 
ruimere mate plaats. Verdient dit navolging, of moet het niet 
zonder gevaar voor de aangrenzende bebouwing worden be
schouwd? 

Antwoord. Het zij ons vergund het 2e gedeelte der vraag 
het eerst te behandelen. Een in goeden staat van onderhoud 
zijnde afleider kan nooit gevaarlijk zijn voor dc aangrenzende 
gebouwen, om de eenvoudige reden dat als dc lucht-clectrici-
teit eene sterkte heeft van -f- en die van de aarde : , een 
goed geconstrueerde afleider eene geleidende gemeenschap met 
de aarde moet en zal samenstellen en deze gemakkelijk doen 
afvloeien of neutralisecrcn, want + en - |-=o, zoodat het even
wicht hersteld is. 

Daar nu de electricitcit van den dampkring eene veel grooterc 
spanning heeft dan de galvanische of dynamische, cn daardoor 
een veel grootcren weerstand kan overwinnen, zoo kunnen 
hout, b. v. een boom, een met lood beklecde nok of makelaar, 
de hoek van een dakgoot, ja zelfs vochtige steenen als halve 
geleiders beschouwd worden, en vandaar, dat bij eene regel
matige bebouwing van nieuwe stadsgedeelten, waar dus zooveel 
van die halve geleiders voorkomen, dc trefkans zeer gering 
is ; en zoo komen wij als van zelf tot de beantwoording van het 
eerste gedeelte der vraag. Bij herhaling is 't ons gebleken, dat 
men zich in deze aan overdrijving schuldig maakt cn zeer on-
oractisch met de daarstelling wordt omgesprongen. Vooral 
net aantal spitsen, 3 a 4 op ccn betrekkelijk klein gebouw, 
is curieus, en men heeft daarbij dikwerf zeer gebrekkige grond-
geleidingen. Andere afleiders waren in 6 of meer jaren niet 
onderzocht. Beter geen afleider dan een waarvan het geleidend 
vermogen verbreken is, gezwegen nog van dc vele fouten, bij 
de daarstelling begaan. Elke afleider moet in de 2C helft van 
A p r i l en September van ieder jaar onderzocht worden. 

6e Vraag. In dc groote zoowel als inde kleine steden komt 
het niet zelden voor, dat gebouwen met fraaie voorgevels, 
achter- of zijgevels tc zien geven, die de geheele buurt ontsie
ren. Vooral is dit het geval wanneer hooge gebouwen naast 
lagere worden opgetrokken. Wat is hiertegen te doen, hetzij 
van gemeentewege of door bouwkundigen en vakgenooten zelf? 

Antwoord. Men gelooft algemeen, dat het niet doenlijk is 
daaromtrent voorschriften te geven cn wel het minst door parti
culiere architecten. Een Gemeentebestuur kan bij den verkoop 
van gronden dienaangaande wel bepalingen maken, maar hier
door zullen dc prijzen gedrukt worden. 

7e Vraag. Het is niet zeker of, ook wanneer de A. V . door 
de Regeering meer of minder worden gewijzigd, deze wijzigingen 
zoo ingrijpend zullen zijn, dat zij toch nog zonder nadeel voor 
dc particuliere werken van toepassing kunnen worden verklaard. 
Daarom doet zich de vraag voor, of het niet meerde voorkeur 
zoude verdienen om vanwege de Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst een stel A . V . op tc maken. Zoo j a , moeten 
deze voorwaarden dan omvatten alleen technische of ook ad
ministratieve bepalingen, en alleen bepalingen voor den hoog
bouw of ook worden uitgebreid met die voor waterbouw en 
wellicht machinebouw? 

Antwoord: Men is algemeen van gevoelen, dat in deze eene 
afwachtende houding moet worden aangenomen omtrent hetgeen 
de Regeering in deze zal doen, doch zeer gewenscht zou 'tzijn 
dat dc Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst haren in
vloed vooraf bij de Regcering uitoefende met betrekking tot cven-
tueele wijzigingen betreffende den hoogbouw. Men is van gevoelen, 
dat men alsdan ook de belangen van aannemers moet in ' t oog 
houden en niet eenzijdig de belangen der directie moeten be
hartigd worden. Men wees op het voorbeeld bij Rijkswerken 
in Nedcrlandsch-IndiC n.1. op dc daar in gebruik zijnde arbitrage 
bij geschillen gedurende de uitvoering. Het voorschrift dien
aangaande zegt, dat voor en aleer het werk gegund wordt, 
van beide zijden, directie en aannemer, de arbiters aange
wezen worden. De directie is daar verplicht vóór de aanbe
steding te zorgen dat voldoende teekeningen aanwezig zijn, 
zoodat de bedoeling van den besteder volkomen bekend is, 
terwijl het bestek duidelijk moet aantoonen, ook wat kleinere 
zaken betreft, den aard der te leveren of tc maken werken. 

Se Vraag. Ligt het op den weg van onze Maatschappij om 
de uitgave te bevorderen van een beknopt doch volledig over
zicht van de geschiedenis der bouwkunst in Nederland? Zoo 
ja , door welke middelen kan zij tot dit doel medewerken? 

Antwoord: Deze vraag wordt bevestigend beantwoord. De 
wijze waarop wordt aan de Maatschappij overgelaten. 

tje Vraag. Is het wenschelijk dat zij, die aan de Polytech
nische school te Delft de lessen hebben bijgewoond en met 
goed gevolg het eindexamen dier school afgelegd hebben, in 
de gelegenheid worden gesteld, door middel van een 2e examen 
proeven af te leggen van hunne practische bekwaamheid, 
waarna hun een graad of titel verleend wordt? Zoo ja , zou de 
Staat dan niet verplicht zijn: 

a te waken dat de titel of graad slechts door de daartoe 
bevoegden worde gevoerd; 

/; bij cventuccle benoemingen voor Rijksbetrekkingen de 
voorkeur aan de aldus gegradueerden tc schenken? Hoedanig 
zou het practische examen ingericht moeten zijn? 

Antwoord. Het nut, vooral voor hen die, met goed gevolg, 
een examen in de practijk afleggen, achtte men onbetwistbaar. 
In hoeverre evenwel de Staat dc bevoegdheid heeft om te waken, 
dat die titel of graad slechts door dc daartoe bevoegden wordt 
gevoerd, wenscht de Afdeeling niet uit te spreken doch wat 
sub b betreft, om bij benoemingen voor Rijksbetrekkingen de 
voorkeur aan dc aldus gegradueerden tc schenken, meent zij 
dat eene dergelijke voorkeur zeer gewenscht zoude zijn, ofschoon 
dc ondervinding aantoont dat zij reeds plaatsvindt. Men wenscht 
echter dien regel niet toegepast tc zien voor lagere betrekkingen, 
waarvoor geen examen aan de Polytechnische school wordt 
vcreischt. 

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

Vergadering van Vrijdag 8 Maart 1889. 
Na lezing en goedkeuring der notulen werd medegedeeld, 

dat de heeren Metselaar, Morre en Brouwer zich bereid 
hebben verklaard aan de uitnoodiging, betreffende het ver
sterken der Commissie Boersma cn Van Nicukcrken te voldoen. 

Naar aanleiding van ccn missive van dc Commissie voor het 
op te richten Museum van Kunstnijverheid alhier, werd tot 
een jaarlijksche bijdrage van /25 besloten. 

Daarna hield de heer G . J. Morre zijn lezing over schuivende, 
draaiende en tuimelramen van woonhuizen. 

Spreker begon met de mededeeling, dat hij een oogenblik het 
plan had opgevat, over het venster in 't algemeen te spreken, 
maar teruggedeinsd was voor de verbazende uitgebreidheid, 
waartoe dat onderwerp zich leent, uit het oogpunt van kunst 
cn practijk beschouwd cn toegepast in dc verschillende bouw
stijlen en landstreken. Hij had zich daarom uitsluitend be-
bepaald tot het raam, en wel dat van het woonhuis. 

Uit verscheidene Duitsche werken toonde hij de daarin voor
komende constructies, en besprak dc voor-cn nadeelen om 
daarna enkele wenken te geven voor de toepassing, zooals 
de wenschclijkheid om bij schuiframen niet alleen het onder-
raam, maar ook het bovenraam onafhankelijk van elkaar 
schuifbaar te maken, dc kokergaten in de kozijnen zoo aan 
te brengen dat men er gemakkelijk bij kan komen en de beleg-
latten draaibaar te maken. Bij tuimelramen achtte hij het 
voor zeer groot nut, met het oog op ventilatie, tegen het 
kozijn aan den binnenkant driehoekige schermen te maken, 
zoodat dc koude lucht enkel van boven binnenstroomt. Na 
eenige discussie werd daarop de vergadering gesloten. 

BINNENLANDSCHE BERICHTEN. 
A M S T E R D A M . Ook de heer L . J. Ritter architect te Haarlem, 

door het gemeentebestuur van Amsterdam uitgenoodigd mede 
te dingen naar de uitgeschreven prijsvraag voor den aanleg 
eener nieuwe begraafplaats in den Watcrgraafsmeerpolder, heeft 
onder opgaaf van redenen, schriftelijk te kennen gegeven, dat 
hij voor dc uitnoodiging tot mededinging moest bedanken. 

— Behalve de volledige bekroning van het ontwerp van den 
heer H . P. Berlage Nz., ingezonden op dc ic prijsvraag, in 
1888 uitgeschreven door dc Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst: een schildersatelier met behuizing op het land, 
heeft de Jury nog eervolle vermeldingen toegekend aan dc ont
werpen I.uc, van Paul J. de Jongh, te Amsterdam, en Eenvoud 
en natuur, van J. W. H . Berden, tc 's Hage. 

Voorts heeft het Bestuur der Maatschappij beslist, dat aan 
het ontwerp van een monumentale steenen spoorwegviaitucl, 
ingezonden onder het motto Viribus Unitas de zilveren me
daille benevens ƒ 75 zal worden toegekend 

N I J M E G E N . Voor de betrekking van tijdelijk opzichter bij de 
gemeentewerken alhier heeft zich, naar wij vernemen, een 
zeventigtal sollicitanten aangemeld. De benoeming zal door den 
Raad geschieden. 

K A M P E N . Op de prijsvraag voor het Burgerweeshuis zijn 
ingekomen 116 antwoorden. Voor de motto's wordt verwezen 
naar achterstaande annonce. 
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— Door den heer E. Jupsien, ingenieur 
te Amsterdam is bij Burgemeester en Weth. 
van Rotterdam een ontwerp ingediend 
om den vloer in het Beursgebouw door 
eenen cement-beton vloer te vervangen, 
welke door middel van een daarin uitge
spreid buizennet en een aantal calorifères 
verwarmd kan worden. De in deze onder-
grondsche kanalen circuleerende lucht 
wordt door ventilators van Lutzner & Gum-
touw (door de waterleiding gedreven) aan
getrokken , om vervolgens ter verwarming 
van het lokaal weder uitgeperst te worden. 

Behalve dat de koude van den vloer op 
deze wijze geheel weggenomen wordt, 
verkrijgt men ecnc nette bevloering, die 
uiterst solide en zindelijk is. Bovendien 
kan in den zomer door dezelfde ventilatie-
toestellen (bij hectc dagen) de bedompte 
warme lucht uit het lokaal verwijderd 
worden, om ze door koele te vervangen. 

MIDDELBURG. De opening der tentoon
stelling van Zecuwsche nijverheid en kunst, 
toegepast op nijverheid alsmede van den 
wedstrijd voor handwerkslieden, beide te 
houden in het Schuttershof, is definitief 
vastgesteld op 30 Mei a.s. (Hemelvaartsdag). 

VARIA. 
— Voor archeologische doeleinden is er 

eene premieleening te Weenen bij de Bank 
die l nion gesloten door het Grieksch ge
zelschap van oudheidkunde. Het groote 
plan is, met het opgenomen geld de op 
gravingen te Delphi voort te zetten. Een 
tijd lang had het gerucht gcloopen, dat de 
Amerikaansche school voor archeologie 
te Athene het kolossale werk voor hare 
rekening zou nemen. Daarvan schijnt dus 
niets te komen. Door wie de taak wordt 
uitgevoerd, is trouwens van minder belang; 
als zij maar wordt uitgevoerd. 

— In dc Duitsche tijdschriften leest men 
van eene Komeinschc inscriptie, die op het 
eiland Tessel is gevonden. Onder een 
brokstuk van eene vrouwelijke gestalte 
staan nl. dc volgende woorden gegrift: Dcce 
Hludancr conductor eipiscatus mancipe Q. 
Vaterio Sec undo v. s. /. m. Het is dus 
een steen ter ecre van Hludana opgericht 
door pachters van de visscherijen. Uit 
vroegere vondsten in noordelijk Duitsch
land was Hludana reeds bekend als Ibe
schermvrouw der haardsteden". Zange
meister beweert, dat de steen uit den tijd 
tusschen Vespasianus en Trajanus moet 
dateeren; daar het water voor visschcrij toen 
verpacht werd, moet op dat oogenblik ook 
de rechter Rijnoever tot aan de plek, 
waar de steen gevonden is, nog tot het 
Romeinsche rijk hebben behoord. Hij be
weert verder, dat het de eerste Romein
sche inscriptie is , welke in Nederland ten 
noorden van den Rijn gevonden is. 

— In den zuidelijken I'altzligt Bcrgzabern, 
dat reeds bij de Romeinen bekend was 
onder den naam van Tabernae montanae. 
Men heeft er steenen werktuigen uit den 
voortijd, geslepen steenen. bijlen, messen, 
beitels en houweclcn gevonden. Dit is merk
waardig, daar men tot dusver meende, 
dat enkel in den Voorpaltz, niet in het 
Hartzgebergte, zulke voorwerpen uit den 
voorhistorischen tijd aan te wijzen waren. 
Een niet onaardig licht valt er op den 
bcschavingstoestand der streek, als men 
van Dr. C. Mehlis hoort, dat het hoogst 
moeilijk is in het bezit dier steenen voor
werpen te komen, daar de boeren ze als 
amuletten beschouwen en er tooverkracht 
tot afwering van allerhande gevaren aan 
toeschrijven. Zoo heet het, dat zij tegen 
het inslaan van den bliksem beschermen 
en een middel zijn om bij de koeien het 
zwellen der uiers te voorkomen. Men ziet 
dus, dat er ook buiten Drente bijgeloof 
wordt aangetroffen. 

P E R S O N A L I A . 
— Bij den waterstaat en de burgerlijke 

openbare werken in Ncd.-Indie zijn: 
Benoemd: tot ingenieur 2c k l . , de inge

nieur 3e k l . L . G. de V a l ; tot ingenieur 
3c k l . , de ambtenaar C. W. Wcijs; tot 
architect ie k l . , de architect 2e k l . H . G . 
Stal ; tot architect 2c k l . J. Wilhelmus. 

Belast: Met de waarneming der betrek
king van opzichter 2de k l . bij den water
staat de gewezen opzichter iste k l . W . 
Klaus. 

Voorts is bepaald: dat dc bij de marine 
werken te Socrabaia werkzaam zijnde 
architect 2c k l . H . G. Burkunk bij den 
waterstaatsdienst in de res. Socrabaia 
werkzaam gesteld zal worden. Gesteld: 
ter beschikking van den resident van 
Socrabaia, ten behoeve van de marincwer 
ken in dat gewest, dc architect 2c k l . J. 
Wilhelmus. Overgeplaatst: van dc res. 
Batavia naar de res. Madioen, ten einde 
als eerstaanwezend waterstaatsambtcn. op 
te treden, de architect ie kl. H . G. Sta l ; 
van de res. Socrabaia naar de res. Ma
dioen, de opzichter 2e klasse W. F . E. 
de Jongh. 

— Tot leeraar in het handteckencn aan 
de Industrieschool der Maatschappij voor 
den Werkenden Stand alhier is benoemd 
deheerT. van der Laars, uit Leeuwarden, 
thans te Amsterdam. 

— Benoemd: tot directeur der gasfa
brieken te Tolen en Steenbergen H . W. 
van Haeften, gepensionneerd majoor der 
genie O. I. leger, te Ginneken. 

— De heer Hk. J. Heuvelink, civiel-
ingenieur te Delft, is door den Keizer van 
Duitschland benoemd tot ridder 4de klasse 
der Orde van den Rooden Adelaar. 

Bouwkundig Opzichter 
gevraagd voor 2 4 3 maanden, voor eene 
Villa. Salaris 60 Fl. Brieven franco onder 
letter M aan het bureau van DE OPMER
KER te Arnhem. 

wmm\\%. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS 

van AMSTERDAM brengen ter kennis van 
gegadigden, dat de aanbesteding van het 
uitvoeren van baggerwerken in net Open 
Havenfront, benevens het diepbouden van 
de Dokken, Buitenhavens en het afgesloten 
IJ , gedurende het jaar 1889, aangekondigd 
op Maandag 18 Maart 1889, zal worden 
V E R D A A G D tot Maandag 25 Maart 1889, 
des middags te 12 uur, vermits aan de werk
zaamheden , die volgens dat bestek moeten 
geschieden, uitbreiding moet gegeven worden. 

Het bistik met aanvullingsblad is tegen 
betaling van ƒ0 .15 te bekomen ter Stads
drukkerij. 

Rurgemeester en Wethouders voornoemd, 
V A N TIENHOVEN. 

De Secretaris, 
L E JOLLE. 

Amsterdam, 12 Maart 1889. 

CORRESPONDENTIE. 
Aan G. tc A. Uit den inhoud van dit 

nommer zal u blijken, dat de opneming 
van uw artikel niet meer noodig is. 

ADVERTENTIEN. 
BOUWKUNDIGE. 

Een BOUWKUNDIGE, practisch cn 
theoretisch ontwikkeld, zoekt plaatsing, 
liefst op een groot werk. Brieven franco 
onder letters S. L , aan het bureau van De 
Opmerker te Arnhem. 

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 

Nieuwe Constructie 

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

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

toonstellingen bekroond. 
ANTWERPEN 1885. EEREDIPLOMA. 

Gouden en Zilveren Medailles. 

Bouwterrein te VENLOO. 
Aan den Roerinondschen weg zjjn eenige 

goed gelegen BOUWTERREINEN te 
koop, zeer geschikt voor den bouw van hec-
renhuizen. 

Te bevragen bij den Mr. Timmerman H . 
V A N GASSELT, te Venloo. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en W E T H OUDERS der 

Gemeente ARNHEM, zullen Vrijdag 22 Maart 
1889, 's voormiddag" 11'/, uur, in het open
baar, ten Gemeentehuize aanbesteden: 

Bestek N°. 10. 
De levering van arbeiders en ver

voermiddelen en het verrichten 
van verschülende werkzaamhe
den ten behoeve van het onder
houd en den aanleg der wegen. 

Bestek N». 18. 
De levering van 600 M n . Basalt

slag ten behoeve van het onder
houd der wegen. 

Inlichtingen worden alle werkdagen, tot 
den dag der aanbesteding, van 9—12 en 
van 2—4 uur gegeven aan het Bureau Gemeen
tewerken ten Gemeentehuize, alwaar voor 
bestek 10 de aanwijzing op Vrjjdag 15 Maart 
a.s. 'svoormiddags 11 ure, zal worden ge
houden; bestekken met gezegelde inschrjj-
vingsbiljetten tegen betaling van ƒ 0.60 per 
stel ter Secretarie verkrjjgbaar. 

Hollandsche IJzeren 
SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ. 

Aanbesteding. 
voor rekening van den Staat der Nederlanden. 

Op Maandag den 8" April 1889 in Kamer 
N°. 40 van het Centraal Administratiege
bouw aan het Droogbak te Amsterdam van 
bestek N°. 428: 

Het ophoogon van een gedeelte 
spoorweg, het wijzigen van de 
spoorinriohtingen en het maken 
van een verhoogd perron met 
abri, ijzeren overkapping en 
twee waterkranen met bijbohoo-
rende werken op het stations
emplacement Amersfoort (Staat). 

Bestekken met teekening zjjn tegen betaling 
van ƒ2 .— verkrjjgbaar aan bovengenoemd 
gebouw bjj den portier of op franco aanvrage 
met toezending van postwissel aan het bureau 
van den Ingenieur van den Weg, Kamer 
N». 154. 

Aanwijzing zul worden gedaan als in het 
bestek is vermeld. 

De Administrateur. 
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De ingekomen antwoorden op de Prijs
vraag voor het Burgerweeshuis te 
Kampen hebben de navolgende motto's. 

1. Öegustibus est Desputandum. 
2. A 4- B. 
3. Eendracht. 
4. Liefdadigheid. 
5. H . J . L . 
0. Schilda. 
7. W. G. M. 
8. Gloria Victis. 
9. Kruis of Munt. 

10. IJsel. 
11. I)egustibu8 non est Desputandum. 
12. Het Weesje. 
13. Geen toren. 
14. Weldadigheid. 
16. Nederland. 
17. Kamp voor Kampen. 
18. In arti Voluptas. 
19. Delta. 
20. Orphelins. 
21. Klaar. 
22. Anna. 
23. Meel. 
24. Non omnia possumus omnes. 
25 N . B. W. 
26. Fortuna juvante. 
27. Per ine licet. 
28. Excelsior. 
29. 1S8U in cirkel 'figuur). 
30. V. V. V. 
31. In fidem. 
32. Philantropie. 
33. Anna. 
34. P M Huic Domini. 
35. Burgerplicht. 
36. Duifje. 
37. Ernst. 
38. Willem. 
39. Patienta vincit omnia. 
40. Anna. 
41. Eenvoud. 
42. Twee driehoeken in cirkel (figuur). 
43. Mignon. 
44. Licht, lucht, leven. 
45. Baksteen. 
46. Rudolph. 
47. Liefdadigheid. 
4^. Wijsbegeerte. 
49. Liefde. 
50. Nationaal. 
51. Twee driehoeken in cirkel (figuur). 
52. B. W. (door een vierkant omsloten). 
53. Opus. 
54. Wees. 
55. Goed besteed. 
56. Polygoon. 
57. Rust roest. 
5S. Niet gedacht. 
59. Nepaldom. 
60. F.spenincv. 
61. Education. 
62. Weten en werken. 
63. Salve. 
64. I.abora. 
65. Gretha. 
66. Onderloos. 
67. Art. 2 des programs. 
68. Energie. 
69. Charité. 
70. Ieder zjjn smaak cn ik de mjjne. 
71. Labor ipse voluptas. 
72. De liefde sticht. 
73. Eenvoud. 
74. Gliick auf. 
75. J . B. 
76. Simpli.-it.i-. 
77. Kampen (in cirkel). 
78. Nihil Dcsperanduin. 
79. Boppie. 
80. Eenvoud. 
81. Bid en werk. 
82. Weldadigheid. 
83. S. 
84. Education. 
85. Arti labres jucundi. 
86. Hector. 

87. Quod bonum sit. 
88. R. 
89. B. W. H. 
90. God is een vader der Weezen. 
91. Volharding. 
92. Charité. 
93. Februari. 
94. Carmen. 
95. Kampen. 
96. IJsel, waarbij driehoek in cirkel (figuur). 
97. Concours. 
98. Rust Roest 
99. Duine Spiro Spera. 

100. X 4- Y. 
101. Voorwaarts. 
102. Overzicht. 
103. Catherina. 
104. Irma. 
105. N . B. W. iin cirkel) 2 ontwerpen. 
106. Weesjes komt. 
107. Liefdadigheid. 
108. Oli . 
109. Labor omnia Vincit. 
110. IJsel. 
111. Arbeid Adelt. 
112. Cato. 
113. In inagnis volusse sat est. 
114. Alea .1.1' ia est 
115. Suze. 
116. Stichting. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER E N WETHOUDERS der 

Gemeente ARNHEM rallen Vrijdag 29 Maart 
1889, 's voormiddags 11',., uur, in bet open
baar, ten Geiueentehuize aanbesteden: 

Bestek N°. 6. 
H e t gewoon onderhoud der be

stra t ingen, het horstraten van 
en het maken van nieuwe k e i 
k l i n k e r - en i ron briek best ra t i n-
gen , het leggen en steUen v a n 
goot bandon, r i o l o n en syphons. 

Aanwjjzing op Donderdag 21 Maart a.s., 
's voormiddags 11 ure , Bureau Gemeentewer
ken ten Genieentehuize: bestek met gezegeld 
insehrijvingsbiljet tegen betaling van ƒ0.50 
ter Secretarie verkrjjgbaar. 

Aanbesteding. 
Op Maandag 18 Maart 1889, des middags 

te 3 uur zal door het Bestuur van het BUR
GERZIEKENHUIS te AMSTERDAM, in 
het Paviljoen l'ondelpark, worden aanbesteed: 

H e t maken v a n V E R S C H I L L E N 
D E G E B O U W E N voor het B U R 
G E R Z I E K E N H U I S , op een ter
r e in aan de L I N N A E U S S T R A A T 
te A M S T E R D A M , mot de leve
rantie van aUe Mater ia len en 
Arbe ids loonen . 

Het Bestek met 9 teekeningen is ad ƒ3.50 
per stel te verkrijgen ter Stoomdrukkerij van 
ROELOFFZEN & HüBNER, N . Z. Voor
burgwal N°. 187. Inlichtingen geeft de 
Ingenieur-Architect A. L . V A N GENDT, te 
Amsterdam 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van 
AMSTERDAM zullen op Maandag 25 Maart 
1889, des middags te 12 uur, op het Raad
huis, in het openbaar aanbesteden: 
a. H e t leveren van bezaagde en on-

bezaagdo e iken , grenen, v u r o n 
en dennon H o u t w a r e n , Toe r , 
P i k on Smeedijzer, ten dienste 
der Gemeentewerken , onder 
behoor van den W e t h o u d e r be
last met de P u b l i e k e W e r k o n 
der Gemeente A m s t e r d a m , ge
durende hot jaar 1889. 

b. H e t loggon van een b u i s l e i d i n g 
voor de Centrale Transpor t le i 
d i n g , en hot verlengen van tweo 
hoofdbuizen, volgens het L i e r -
nurs te lse l . 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn 
uitsluit.-n.! te verkrjjgen ter Stadsdrukkerij 
tegen betaling van ƒ0.30 voor de sub a en 
ƒ0.25 voor de sub b genoemde. 

Inlichtingen worden gegeven voor de sub 
a genoemde ten Kantore van den Magazijn
en Penningmeester (Stadstiinmertuin), en 
voor de sub b genoemde ten Kantore van 
den Stads-lngcnicur, opliet Raadhuis kamer 
N°. 93, des voormiddags van 10 — 12 uur, 
gedurende de week, welke der besteding 
voorafgaat. 

Rurgemeester en Wethouders van Amsterdam, 
V A N TIENHOVEN. 

De Secretaris, 
L E J O L L E . 

Amsterdam, 9 Maart 1889. 

Ilollitnili-che IJzeren 
Spoorweg-Maatschappij. 

HERBESTEDING. 
Op Maandag den 2 5 " ° Maart 1889 in Kamer 

46 van het Centraal Administratiegebouw 
aan het Droogbak te AMSTERDAM van 
Bestek N°. 407: 

H e t maken v a n den onderbouw 
voor eene hydrau l i s che ko l en t i p 
met het leggen van sporen, het 
u i tvoeren van baggorwerk en 
andere bi jkomende werken op 
het goederenstat ion Amste r 
dam—Rie t l anden , i n twoe per-
eoolon. 

R a m i n g percoel 1 / 48000, por-
ceel 2 / 12000. 

Bestekken net teekening zjjn tegen beta
ling van ƒ2 verkrijgbaar aan bovengenoemd 
gebouw, bij den portier of op franco aan
vraag m<-t toezending van jwstwissel aan het 
Bureau van den Ingenieur van den Weg, 
Kamer 154. 

De gegadigden die reeds in het bezit zjjn 
van bet bestek, moeten aan het bureau van 
genoemden Ingenieur van den W e g een in
schrijvingsbiljet vuur (!•• aanwijzing doen af
halen, waarbij dan tevens zal worden afge
geven een opgaat' van de wijzigingen in het 
bestek gemaakt. 

Aanwijzing op het terrein zal worden ge
daan op Maandag den lS Maart 1S89 des 
voormiddags en 11 ure. 

De Administrateur. 

PROVINCIALE W A T E R S T A A T -

F R I E S L A N D . 

AANBESTEDING. 
Op Vrijdag, den 22en Maart 1889. d. s na

middags ten een ure, zal in het gebouw van 
het Provinciaal Bestuur te LEEUWARDEN, 
overeenkomstig tji; 434 en 43.') der K. V. bjj 
enke le i n s c h r i j v i n g worden aanbesteed: 

Hot vorbotoron van hot groot-
scheopsvaarwater van Stroobos 
naar Stavoren on L o m m e r , 6o 
gedeelte (Lemmer—Hoog over 
S lo ten , met zij tak naar Tacozijl) . 

R a m i n g / 55600. 
Het bestek ligt ter lezing in voornoemd 

gebouw. Gezegelde formulieren voor iiisclirjj-
vingsbiljetten zijn tegen betaling van 25 en 
bestekken tegen betaling van / 1. - op het 
bureau van den Prov. Hoofdingenieur ver
krijgbaar. 

De noodige aanwijzing wordt gedaan op 
Woensdag 20 Maart a. s. des voormiddags 
9 ure uit te gaan van Sneek. 

Voorts zjjn nadere inlichtingen te bekomen 
bjj den Hoofdingenieur van den Provincialen 
Waterstaat te Leeuwarden. 

Ijeenicardeit, 6 Maart 1889. 
De Commissaris des Konings in de 

Provincie Friesland, 
VAN UARINXMA THOE SLOOTEN. 

http://Simpli.-it.i-
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AMERIKAANSCHE HYDRAULISCHE LIFTEN 
voor Holt ' ls . K a n t o o r g e b o u w e n , X i e k e n l i u i x e n en F a b r i e k e n . 

FRED. STIELTJES & C°., Keizersgracht 745 Amsterdam. 
n . o l l u L i l 5 L e n 

vun Staal of Hout met Staalband doortrok
ken of met verstelbare 1 ie h t op e n i n ge n, zelf-
rollcndc, niet drijfwerk enz. enz. 

E.enP. ROTTSIEPER, £tm«ii<üf(Bgnpraiaen). 

H.&J. SUYVER, 
F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS i\ 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EEEE-IIPL0J1A (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 

J A HI II .1 TB K H 
A M S T E R D A M . 

KANTOOR: Marnixstraat 402 b h Leidscheplein. 
Boy l e ' s Luchtpomp-ventilators. 

B o y l e ' s K a p p e n , 
voor slechttrekkende Schoorsteenen. 

BOYLE'S SCHOORSTEENKAPPEN, 
tegen valwinden enz. enz. 

Vereisclien geen toezicht, hebben geen be
weegbare doelen, voorkomen terugslag in den 

; koker, werken met de meeste gelijkmatig* 
I heid in ieder jaargetijde, hebben eene' veel 
grootere capaciteit dan 'ieder andere ventilator. 

Deze toestellen zjjn op verschillende RIJKS-, 
GEMEENTE- en PARTICULIERE gebouwen hier 
te lande geplaatst. (2) 

Werktuigen voor verschillende industrieën. 
Bekroond: 

Dusseldorp 1 S M ) 

Weenen 1880. 

Gouden Medaille 
A m s t e r d a m 1883 

JOHAN ODORICO, Frankfort a/M. 

Bekroond: 
Frankfort a/M. 1881. 

Amsterdam 1882. 

FABRIEK VAN 

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

Succursales. Amsterdam, Weenen, Londen, Boston. 
Opjj-ei-ltrht le-iïIO. 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 
F E R D . E 1 N T G E R S , Amsterdam, 

Het'rt'iiffi-nt'lit, bij d e O u d e S p i e g e l s t r a a t n . 335 . 

BECKER & BUDUINGH. - 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 INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEEKENAARS, enz. 

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

ASPHALTE VAN VAL DE TEA VERS 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, 

in groote verscheidenheden, voor: Rijwegen, Trottoirs, Lawn-Tennis-
Courts, Kelders, Winkel- en Magazijn vloeren, Gangen, Mnur-, 
Brug- en Dakbedekkingen, Betonfundeeringen enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan THE NEUCHATEL AS
PHALTE COMPANY Ld. , Keltweg 3, Amsterdam en voor Arnhem bij den Heer 
H. O. KNOOPS C.Ozn., Beekstraat F 02 te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 

Gemeente A RN HEM, zullen Dinsdag 26 Maart 
1889, 's voormiddags II1/, uur, in het open-
baar, ten Genieentehuize aanbesteden: 

Bestek N°. 20. 
Het leveren van grint, gus- en 

plaatzand op de losplaatsen der 
Oemeente aan den Rijn en den 
Usel, en langs verschillende 
wegen, in 2 perceelen. 

Inlichtingen worden alle werkdagen , tot 
den dag der aanbesteding, van !)—12 en 
van 2—t uur, gegeven aan het Bureau Ge
meentewerken ten Gemeentehuize, alwaar 
de aanwijzing zal worden gehouden op Vrij
dag 15 Maart a.s., 'svoormiddags 1 1 u r e : 
bestek met gezegeld inschrijvingsbiljet tegen 
betaling van ƒ 0.50 ter Secretarie verkrijg
baar. 

DE LINT & fr. 
Oottseeiti/k 2 1 * . Rolleraam 

VLOER-enWAN0TEGELS, 
TROTTOIR-, CEMENT- E\ 1JZERSTEEMEGELS. 

Groote voorraden 

ZWEEDSCH GRANIET 
uit dc groeven, Stoomslijperij en Polijst 
i n r i c h t i n g van de Firma 

K K S S K L & R Ö H L , 

te Bor l i jn . 
Eenig Agent J . H . P . J A N S E , 

Prinsengracht 468, 
Amsterdam. 

Te koop aangeboden. 
2 Stoomheimachines 
2 Houtsteekbanken 
1 Cirkel en lintzaagmachino 
1 Railzaag 

60 Kipwagons inhoud 2 M . i Beide 
24 „ „ 2M». zjjden 
36 „ ,, l'/j M 3 . | kippend 
Alles ilO c.M. spoorwjjdte. 
Aanvragen aan L. KALIS Kz. , Stiedrrcht 

en VV. DE JONG, Rreda. 

PHOTOLITHOuUPIIIE, PIIOTOZIMIIiRAPHIF. 

en Stéréotype-Inrichting 

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

op zjjnc inrichting voor Pli*l*llth*graphle, 
lijjzondei' geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van 1111. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor i'lioio/.hn»-
graplii). voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van 1111. Uitgevers en op 
zjjne NtrrrooiM'-iniirhiinic voor H H . 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 . 

WATERBOUWKUNDE. 
TE KOOP aangeboden: „WATERBOUW
KUNDE", uitgave GEBR. VAN C L E E F , 
tot op heden compleet en ongeschonden te
gen 05% der uitgavekosten. Brieven franco 
Bureau Nieuwe Winschoter Courant te Win
schoten, onder Letter B. 

Gedrukt bij 6. W. van der Wie) 4 C<\, te Arnhem. 
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RCHITECTVRAETIQSMICITIA 

Redacteur-uitgever F. VV. VAN GENOT JGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentiën: 

Bureau van De Opmerker y Driekoningenstraat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia JAN STRINGER, 

H. G. JANSEN en A. REIJDING. 
Stukken, deze Redactie betredende, te adresseeren aan den heer 

A. RjOJDING, Stadhouderskade 4, te Amsterdam, 
en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den 

I»t«'.secretaris, American Hotel, te Amsterdam. 

1 ABONNEMENT /"2.25 per 3 maanden of wel zes gulden per week bij 
vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 

\f 7.50 en Nederlandsch-Indië f 9.—, beiden 1 aij vooruitbetaling. 
' ADVERTENTIËN ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
\ cent voor een beu ijsnommer, 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 
1 Arnhem en bij den Honfd-correspondent JOH. G. STIMLKR L/.N., Roek 
handelaar te Amsterdam. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T GENOOTSCHAP. 

ie. Aan de leden wordt bericht, dat op Zondag 31 
Maart a. s. de gelegenheid wordt aangeboden tot het 
bezichtigen van het Abattoir. Plaats van samenkomst, 
des namiddags te 1 uur, in het café op de Veemarkt. 

2e. Van af Zondag 24 Maart, zullen gedurende 
eenige dagen in het genootschapslokaal geëxposeerd 
zijn schetsen van villa's en woonhuizen, afgestaan door 
den heer }. H . Leliman. 

3e. Heeren medewerkers worden verzocht om alles, 
wat de Redactie van het plaatwerk De Bouwmeester 
betreft, in het vervolg te adresseeren aan den heer 
W. Kromhout Czn., Heerenmarkt 15 , te Amsterdam. 

Namens het Bestuur: 
De iste-Secretaris, 

G. A. Z E E M A N . 

J. A. ALBERDINGK THIJM. (A.etA.) 

Een merkwaardig man is Nederland ontvallen. 
Op negen-en-zestigjarigen leeftijd overleed Zondag 

17 Maart de hoogleeraar J. A. Alberdingk Thijm Wij 
zullen hier geen uitvoerige levensbeschrijving van den 
overledene laten volgen ; onze lezers hebben ongetwij
feld reeds uit de dagbladen de voornaamste data en 
bijzonderheden zijns levens vernomen. Wij wenschen 
alleen hulde te brengen aan de nagedachtenis van een 
man, wiens geheele leven gewijd was aan propaganda 
voor de kunst in alle hare uitingen. 

Bij het herdenken van Thijm's verdiensten vraagt 
in de eerste plaats de letterkundige, de keurige stylist 
onze hulde; zoowel in proza als in versmaat verrijkte 
hij de Nederlandsche taal met tallooze werken van 
blijvende waarde. 

Doch ook als veelzijdig ontwikkeld kunstcriticus en 
kunsthistoricus waren zijn gezag en zijn invloed ver
reikend. Ieder voorval, dat in de laatste dertig jaren 
de kunstwereld in beweging bracht, werd door den 
onvermoeiden hoogleeraar in bladen of tijdschriften be
sproken en aldus de belangstelling van het publiek in 
kunstzaken niet weinig opgewekt of bevorderd. 

dat velen het betreurden wanneer zijn vaardige pen 
in zaken, de beeklende kunsten betreffende , hoofdzake
lijk de tniddeleeuwsche richting verdedigde, niemand 
zal ooit aan de oprechtheid van zijn overtuiging, aan 
de eerlijkheid van zijn bedoelingen hebben getwijfeld. 

Het Genootschap A r c h i t e c t u r a et A m i c i t i a 
verliest in Prof. Alberdingk Thijm een hooggeacht eere
lid , Amsterdam een harer meest verknochte zonen, 
Nederland een groot man. 

Zijne asch ruste in vrede! 

ARCHITECTURA PTT AMICITIA. 
Vergadering van Woensdag- 20 Maart 1889. 

Nadat de vergadering geopend en de notulen goed
gekeurd zijn, brengt dc Voorzitter in welsprekende 
woorden hulde aan de nagedachtenis van het eerelid, 
Prof. Dr. J. A. Alberdingk Thijm. Hij installeert 
daarna het nieuwe lid, den heer G. Sluis, wien hij de 
behartiging der belangen van het Genootschap ten 
zeerste aanbeveelt, en geeft, na korte bespreking van 
eenige huishoudelijke onderwerpen, het woord aan den 
Pxre-voorzitter, den heer J. II. Leliman. Naar aan
leiding van de in de zaal geëxposeerde, met heldere 
kleuren geteekende schetsen van villa's cn woonhuizen 
geeft spreker eenige ophelderingen cn verklaringen om, 
na een kort woord over „de woning op de Parijsche 
tentoonstelling in 1889", over te gaan tot een „Mo
zaïek van nog iets", waarin spreker op duidelijke wijze 
enkele bouwkundige quacsticn behandelt, o. a. de 
minder gunstige positie van den architect hiertelande 
en het leerlingstelsel, dat spreker in vergelijking met 
de ambachtsscholen, beslist afkeurt. 

De Voorzitter dankt den heer Leliman voor zijn 
aangename causerie, die door dezen welwillend ter op
name in het Orgaan wordt afgestaan. 

De heer J. de Quack, hierop het woord vragende, 
wenscht een voorstel tc doen met betrekking tot de 
leden, die dit jaar de tentoonstelling in Parijs zullen 
bezoeken. Spreker geeft het Bestuur in overweging 
die leden te bewegen en corps daarheen tc gaan; al 
geschiedt dit niet direct officieel, zou het toch steun 
geven aan de bezoekers, die daardoor zeker meer in 
de gelegenheid zouden worden gesteld met bevoegde Dat zijn inzichten soms heftige bestrijding uitlokten, 

De Redactie van Architectura el Ainicilia sielt z.icli alleen verantwoordelijk vuur den Inhoud van stukken, gewaarmerkt met de initialen A. 8t A 
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leidsmannen in aanraking te komen, cn door dien 
steun zouden zij met meer succes cn nut de tentoon
stelling bezoeken, dan anders het geval zou zijn. 

De Voorzitter verklaart namens het Bestuur het 
voorstel gaarne te willen overnemen, en zal het, nader 
uitgewerkt, op de volgende vergadering in behande
ling brengen. 

De heer A. Kip brengt daarna een fraaie collectie 
afbeeldingen ter tafel van Engelsch gebrand glas. 

Xadat door de heeren J. Goossens cn J. A . van 
Voorthuijzen , de heer L . W. R. Wenckebach, cn door 
de hecren P. J. de Jongh cn J. de Quack, de heer 
Jac. Dunckcr als lid zijn voorgesteld, sluit de Voor
zitter de vergadering. 

(A.etA.) PARIJSCHE TENTOONSTELLING. 
Aan heeren inzenders voor de Sectie Bouwkunst der 

Nederlandsche Afdeeling Schoone Kunsten wordt be
kend gemaakt, dat ieder exposant op alle tentoonstel
lingsterreinen vrijen toegang heeft. Zij, die van dit 
recht gebruik wenschen te maken, moeten daarvoor 
twee geheel dezelfde photographische portretten, ge
woon klein formaat, inleveren, waarop aan de achter
zijde hun naam en woonplaats, hunne qualiteit als 
exposant cn hunne handteekening staan. 

Wil een exposant zich doen vertegenwoordigen, en 
het recht op vrije entree aan zijn representant over
dragen, dan is het noodig, dat hij bij de twee por
tretten van zijnen vertegenwoordiger eene schriftelijke 
aanvrage voegt, waarin de naam van zijnen plaatsver
vanger duidelijk wordt vermeld. In dit geval moet 
achter op de portretten de naam van den vertegen
woordigden exposant tevens vermeld worden. Daar 
iedere exposeerende firma slechts recht heeft op ééne 
vrije toegangskaart, kan de exposant, die zijnen ver
tegenwoordiger vrijen toegang wil verschaffen, voor 
zich zeiven gcenc kostelooze entree verkrijgen. 

Het is zeer gewenscht dat de toezending dezer por
tretten aan het Bureau der Nederlandsche Commissie 
voor dc Parijsche Tentoonstelling, Hecrengracht 435 
te Amsterdam, of aan het Bureau der Maatschappij 
tot bevordering der Bouwkunst, Marnixstraat 402 te 
Amsterdam, zoo spoedig mogelijk geschiede. 

De Secretaris der Sectie Bouwkunst, 
C. T. J. Louis R I E H E R . 

(A.etA.) V O O R D R A C H T 
V A N D E N H E E R J. H . L E L I M A N IN D E 

V E R G A D E R I N G V A N 20 M A A R T 1889. 
Mijne heeren Vakgenootent 

Bij den aanvang mijner eerste avondbijdrage heb ik 
aangestipt, dat 48 cartons, gevuld met 800 schetsen 
van woningen, zoo in de stad als op 't land , hier zijn 
gebracht, om u die als finis-beschouwing aan te bieden, 
't Zijn, zooals de zich sluikhoudendc Amsterdammer-
mopperaar in het laatste nommer van dc Opmerker 
(16 Maart) het als een bolleboos-criticaster even gracieu-
selijk als lasterlijk noemt, geen fameust thee schetsen , 
want pretentie hebben ze niet en met thee zijn ze niet 
gemaakt, maar zoo gij zien kunt met potlood en inkt, 
in den geest gelijk aan die, naar Parijs te zenden als 
nederige bewijzen mijner belangstelling. 

Voor de eerste maal is het mij aangenaam deze Ver
gadering mijne liefhebberij-studie geheel compleet te 
kunnen voorleggen. Deze mijne collectie staat afzon
derlijk en heeft niets uit tc staan met de twee caders voor 
Parijs. Slechts enkele incomplete nommers bracht ik 
verleden jaar ter tafel, en ik mocht mij in een goed
gezind oordeel verheugen. Trouwens onhebbelijke taal 
is hier nooit gesproken en dat strekt allen leden des 
Genootschaps tot eer! 

Wel verre van het grieksche Eureka, of ik heb het 
gevonden, op dezen mijnen theetafelarbeid te willen toe
passen , betrachtte ik veel liever Paulus' gulden woord, 
waar deze Apostel zeide: „niet dat ik het alreeds ge
vonden heb, maar ik jaag ernaar". Iemand, die dus 
't woord avontuurlijk op dezen arbeid toepast, slaat de 
plank van zijn mestwagen leelijk mis en noodig ik uit — 
ja sommeer hem — eerst wat beters op zijn naam te le
veren, om hem daarna een tegenvisite te brengen en 
onzen ziekelijkcn mopperaar hoofd en maag te zui
veren van het slijk zijner troebele en kwaadaardige 
fantasieën! 

Er zijn op 36 cartons voorgesteld 680, zoo plannen 
als opstanden voor villa's — klein en groot — en op 
de 12 anderen schetste ik 120 gevels voor burger
woonhuizen , ieder als zelfstandige type. 

't Spreekt van zelf dat er in schetsen altijd wat 
aussuarbeitcn, te retoucheeren, te verbeteren valt. De 
leer der proportiën, die der optiek, der profileering is 
zoo ontzaglijk moeilijk! Niettemin zocht ik naar ver
scheidenheid. Nergens komt tweemaal dezelfde vorm 
voor. Boeken, platen en aquarellen heb ik verre van 
mij afgelegd. Plagiaatplegers zijn bij mij erge kunst
zondaars en precies gelijk dieven. 

Nu zijn kunstdieven onhebbelijke wezens, vooral als 
die bolleboozen nog daarenboven op den koop toe 
critiseeren, liegen, bedriegen en moorden, al is het 
onder het huichelmasker van Satiricus. Op hen past 
dan ook dit rijm, dat ik allen vuilaardigen critici ten 
beste geef, hun flink en verachtend in de oogen kijkend: 

«Waren alle tongen gespleten 
Die laagheid zeggen, eer zij 'tweten, 
Dan zou menige lasteraar 
Aan iedereen zijn openbaar." 

En wat ik mij bij mijne studiën als catechismus 
stelde, ik moet 't u zeggen. 1". een goedkoop onder
houd en 2". groote eenvoud in vormen. Ieder ontwerp 
had zijn program, zijn beurs, zijn patroon. Aan on
rustbarenden toren-, erker-, overhang- of loofhuttenbouw 
hechtte ik, als doelloos en kostbaar, geen waarde of 
attentie. Hier cn daar een passend en gefundeerd voor
uitstek, voor alles eene beknopte indeeling; geen toch
tige vestibules of vertrekken, uitkomende op lange, 
dunne kippenloopgangen, precies als in de hotels; overal 
regelmatige voor-, zij- en achtergevels, lucht, licht, 
ruime trappen en vele vaste kasten; nergens daken zoo 
hoog als de muren, waarop ze rusten, en ofschoon vaak 
ten onrechte pittoresk genoemd, als onbruikbare dure 
dingen terzijde gelegd. Ik trachtte naar iets dat de 
Engclschman cosy noemt en dat wij vertalen met 
't woord gezellig. 

In hoeverre ik slaagde, staat ter uwer gewaardeerde 
beoordeeling. Zijn er slechts eenige lijntjes en motie
ven naar uwen zin en kunstsmaak, tant mieux voor 
mijn liefhebberij-arbeid en zorg om nota te nemen van 
de 4 windstreken, een kardinaal punt in de bouwkunst. 
Moge de verscheiden- en hoeveelheid u evenzeer be
hagen als het gehalte der 800 croquis. Bedenk dat 
het schetsen zijn, gebaseerd op mijne studiën van vóór 
45 jaren, schetsen natuurlijk daarnaar omgewerkt en 
toepasselijk gemaakt volgens de vele gegevens en eischen 
voor woonhuizen in onzen tijd, die ik in het Vademe
cum van ons medelid J. de Haan, 2c jaargang no. 13 
van 22 Juni 1887, omschreef en nog handhaaf. 

En zoo noem of oordeel, mijne heeren, dan deze vrij 
omvangrijke en duidelijke krabbels in maat als de 
kinderen mijner verbeelding, bij hun naam. Elke op
merking zal mij verplichten; ik heb allen lief, die mij 
feilen aantoonen en bewijzen. Geloof mij, ik neem ze 
dankbaar aan, 't liefst bij de thee of hier in uw ge
ëerd midden. 
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Heb ik dwaas of onpassend gehandeld, met uw oor 
en oog hier op te zware proef te stellen; heb ik uw 
kunstgevoel te weinig recht gedaan of gestreeld, welnu 
hierna beter. Wilt mij en mijn arbeid in verloren uren 
niet euvel zijn, doch denken we allen veel liever aan 
Jezaja's proietiën over 't goed en 't kwaad, want dat is 
kostelijk in onze dagen, zoo rijk en zoo vlug en zoo kort
zichtig vaak in de meest belangrijke aangelegenheden. 

Wilt ge ten slotte een onsterfelijk woord van Goethe ? 
Het is dit: 

»Ein jedcr hat, er sey auch wcr er mag, 
Ein letztes Gluck, und einen letzten Tag!" 

Moge beiden, het laatste geluk en den dag des af-
scheids, voor ons allen, maar allereerst voor de leden 
van ons Genootschap, lang, zeer lang verwijderd blij
ven , dan zij de wensch en heilbede verhoord van hem, 
die, naar hij meent, lustig en vrijmoedig zijn spreek
beurt in dit jaar heeft vervuld. 

(A.etA.) D E WONING OP D E 
PARIJSCHE W E R E L D T E N T O O N S T E L L I N G 

V A N 1889. (*) 
Telkens als ik het woord wonen of 'woning schrijf 

of spreek, vult het brein zich met een zee lusten en 
gedachten, en grijp ik vaak naar 't potlood, om dat 
heerlijke woord in lijnen te vormen tot de tale der 
bouwkunst, zooals ik geleerd heb die te spreken. Gij 
weet dat ieder vogeltje zingt zooals het gebekt is. 
Zoo ook deed ik op mijne 48 cartons, u hier meege
bracht. Straks cn tot slot hierover een paar woorden. 
Vooraf zij u meegedeeld, dat het bouwen, het daar-
stellen, het scheppen van woningen, voor mij als het 
ware de wording en het wezen der menscliheid en 
tegelijk der bouwkunst in haar meest verheven zin 
insluit, want het werken, en zelfs het strijden in 't wor
stelperk der bouwkunst, heeft zijn goede zijde. 

Is de mensch in zijn bestaan en werken denkbaar 
zonder woning, hem tot schuilplaats dienende? 

Neen, immers de woning is het alfa et omega van 
de beschaafde wereld. En daarom behoort aan de 
geschiedenis en de inrichting van deze de meeste aan
dacht te worden gewijd. En waar zal de bouwmeester 
ontzaglijk veel te dien opzichte kunnen leeren? In 
en door de geschiedenis zelve, vooral als die ons aan
schouwelijk wordt voorgesteld. Om kort te gaan, volgt 
hieronder eene zeer vrije overzetting en combinatie van 
verschillende artikelen uit ernstige vak-, week- en dag
bladen over de woning ter Parijsche wereldtentoon
stelling, die den 611 Mei e. k. staat geopend te worden. 
Ik ben mijn echtgenoote dankbaar, dat zij u hare 
bijdrage voor uw weekblad heeft willen afstaan, en 
biedt ze u hieronder namens haar aan, onder den titel: 

D E W O N I X C ; T E P A K I J S IN 1889. 

Eene der grootste aantrekkelijkheden der Fransche 
wereldtentoonstelling van 1878 — zoo schreef onlangs 
de Figaro — de grootste en meest luisterrijke van alle 
voorgaande misschien, was de bewonderenswaardige 
Avenue des Nations. 

Op dien zoogenaamden boulevard stonden de monu
menten en gebouwen van bijna alle volken der aarde 
even gemoedelijk als sierlijk naast en tegenover elkander. 
Ieder volk • - en Nederland was voortreffelijk vertegen
woordigd — had zich niet fabuleuse kosten beijverd 
zijn bouwstijl tentoon te stellen en met anderen te 
monsteren. Het was een heerlijke kunstwedstrijd zonder 
prijsvragen of teekeningen. Er heerschte eene groote 
harmonie tusschen dc scheppingsbrokstukken. Ieder 
vormde een geheel en was een nationale uiting der bouw-

(•) Voordracht van den heer J. II. Leliman in de vergadering van 
A. et A,, den 20 Maart jl. gehouden. 

kunst. De beschouwer was verstomd zooveel verschei
denheid, die hij onvereenigbaar waande, in zulk eene 
goede overeenstemming te zien en te kunnen bestudeeren. 
Kortom, het was een leerzaam en verheven schouwspel. 

Het hoekje van het Champ de Mars geleek een 
cosmopolitische stad met hare dubbele huizen- en ge
bouwenrijen , waarin het leven der Europeesche volke
ren trilde en weerkaatste. 

Een enkele wandeling langs dit versierde te huis 
vertelde meer dan duizend boeken en duizend platen 
en plannen. En toch was deze reuzen-exhibition niet 
volkomen. Ze liet eene leegte in de ziel, want de 
eigenlijke woning, het gezellig home, ontbrak in hare 
verschillende soorten, hetzij van leem, hout of steen 
opgebouwd. Er waren deskundigen, die deze leemte 
opmerkten en zoodra mogelijk verlangden aan tc vullen. 
Onder de architectuur-kolossen, door Frankrijk voort
gebracht , deed zich een man op van hoog doorzicht, 
de beroemde Opera-bouwmeester Charles Garnier, een 
renaissancist van het best en meest nobel gehalte. Hij 
droeg zijn plan — sedert 1878 aan't rijpen — voor aan 
den Minister van Koophandel, zijne Excellentie Edouard 
Lockroy! 

Ijveriger en vuriger voorstander dan menig minister 
voor schoone kunsten, nam hij de denkbeelden van 
Garnier over en rustte niet voor hij 's lands goedkeu
ring en voorloopig drie ton gouds, als crediet voor 
de uitvoering, in handen had gekregen. 

Eere aan deze beide Fransche staatsburgers, want door 
hunne medewerking zal cle wereld wat goeds en wat leer
rijks te zien krijgen. En toch moest de vader van het 
kind — dat was Garnier — naar andere peetooms om
kijken, want hij verlangde de uitvoering verzekerd te zien 
ter wereld-expositie van 1889. Zoo gezegd, zoo gedaan. 

Inmiddels was de ingenieur Alphand het hoofd der 
expositie geworden en minister Lockroy afgetreden, 
want de Fransche excellentiën schijnen per uur aan
gesteld te worden, en geen minuut zeker tc zijn in 
de vervulling van hun niet te benijden ambt. 

De heeren Alphand en Dautresme waren spoedig 
voor de zaak gewonnen. Het toegestane crediet bleef 
gehandhaafd en Garnier had nog slechts terrein en 
wat helpers noodig. Dat beide gevonden werden, 
sprak van zelf. 

De terreinen liggen op de Ouai d'Orsay, langs de 
Seine, tusschen de Avenuen de la Bourdonnaye en de 
Suffren. En wat zal de groote kunstenaar Garnier ons 
leveren? Primo: dc voorhistorische en secundo: de 
historische tijdvakken der woning van de meoschen-
rassen der aarde. 

Het eerste deel zal bevatten: 
a. de woningen in de vrije of open lucht, dus 

onder boomen, in rotsen , enz.; 
b. de onderaardsche holten of holen der grotbewo

ners , dat is reeds het tijdvak der steentoepassing; 
c. de paalwoningen, dat is dus ook de pottenbak

kerskunst en het begin der bronsbewerking; 
d. de hutten, de menhirs, dat is het rendier-tijdperk 

en ook dat van brons en ijzer. 
In dc tweede afdeeling of de historische woning zal 

Garnier in tastbare bouwvormen doen vervaardigen: 
a. de eerste tijdperken der beschaving, cn dus de 

typen van woningen der Egyptenaren, Assyriërs, Phe-
niciërs, Hebreërs, 1'elasgen en Etrurischc volken. 

b. de beschaving, voortgesproten uit de invallen der 
Arias; 

e. De typen der Hindoewoningen, die der Perzen, 
Germanen, Galliërs, Grieken en Romeinen. 

d. De Romeinsche beschaving in het Westen of 
de typen der woningen bij de Hunnen, de Scandina-
viërs, benevens de modellen van den Gallo-Romein-
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schen, den Romaanschen, den Middeneemvschen en 
den Rcnaissancen woningbouw. 

e. De Romeinsche beschaving in het Oosten, of 
de modellen der Byzantijnsche woningen van de Sla
vische, de Russische, de Arabische, dc Turksche en 
dc Soudancesche volken. 

f. De tegenwoordige beschaving als tegenstelling 
met de vroegere oorspronkelijke of Uhr-toestanden, 
dat zijn dus de woningen der Chineczen, Japanneczen, 
Plskimo's, Laplanders, der volksstammen uit Midden- en 
Zuid-Afrika, der Roodhuiden, der Azteken cn der Inkas. 

Ziedaar in hoofdzaak wat Gamier te leveren heeft, 
natuurlijk op beperkt terrein en met betrekkelijk ge
ringe geldsom. Hij zal ons ongetwijfeld al die woning
typen voortreffelijk te zien geven cn zich moeten be
perken tot den beganen grond en de opstanden. Vooral 
schijnt het den werkelijk grooten bouwmeester zwaar 
te zijn gevallen, eene keuze te doen uit de oudste der 
woning-modellen, omdat daarvan zoo weinig met ze
kerheid bekend is en cr geene teekeningen, manuscrip
ten of afbeeldingen van bestaan, die echt zijn. 

Hier cn daar heeft de verbeelding des meesters dus 
moeten aanvullen, waar de geschiedenis tc kort schoot. 
Hij schiep echter geene kasteden in de lucht, doch 
deed dc woningen bouwen, voor zoover dc overleve
ring bekend is. Op die wijze was hij der natuur zoo 
trouw mogelijk. Hij zal de onderaardsche woningen 
even zoo juist als goed herbouwen, en handelen pre
cies als de geschiedschrijvers, die ons de helden en 
goden van den fabeltijd of de heiligen doen herleven 
en voor ons in passende omgeving opvoeren! 

De Fransche Illustration lichtte in hare platen reeds 
ccn cn ander toe. Alles zal zoo compleet en eigen
aardig mogelijk zijn; de bouwkunst wordt met de 
natuur als een geheel. 

Iedere type zal een bijconstructie cn details of om
geving verkrijgen, om het een en ander nog duide
lijker te maken. Het geheel zal in een schilderachtige 
lijst worden gezet; elk type heeft zijn eigen omge
ving cn ook het decoratief zal zeer doeltreffend worden. 
Pleinen, tuinen, putten, vijvers, planten, banken en 
alles, wat tot karakter en versiering kan bijdragen, wordt 
niet gespaard. Zelfs siermasten, palen met bloemen, 
zuilen, heuvels, opschriften worden in ruime mate op 
riante manier gebruikt, ten einde het geheel luisteren 
eigenaardigheid bij te zetten en elk type beter af te 
scheiden of tc doen uitkomen. Zelfs het oorspronkelijk 
teekenschrift zal in originali naast den Franschen tekst 
der opschriften prijken; men behoeft dus geen bam-
boula'sche taal te verstaan om tc weten, dat een bezoek 
wordt gebracht bij de Roodhuiden. 

Voor dit reuzenwerk is Garnicr's talent een borg 
dat het slagen en behagen zal. Behalve de kleur van 
het firmament, waaraan hij wel niets zal kunnen ver
anderen , belooft zijn arbeid keur van kunst. 

Den heer Amman, Ieeraar der geschiedenis aan het 
Lyceum Louis le Grand, belastte hij met de historische 
studiën. Tallooze tcekeningen werden opgedragen aan 
dc kunstenaren Francis Nachon en Cassien Bernard. 
Als decorateurs treden op de groote kunstenaren Rubé, 
Chaperon en Sambon, terwijl de architect Durand met 
de bouw-constructie is belast. Bestekken cn uitbeste
dingen zijn het werk van den ervaren practicus Charles 
Reijnaud. 

Zoo zal de Wereldtentoonstelling van 1889 eene 
zeer belangrijke en schoone bladzijde leveren voor de 
volledige geschiedenis der woning, in welke zoo velen 
belang stellen cn zeker wel in de eerste plaats alle 
leden des Genootschaps Architectura et Amicitia, in deze 
goede stad Amsterdam gesticht cn aldaar sedert 1855 
gevestigd. 

REISINDRUKKEN (*), 
door A. R. F R E E H . 

(Bij Je plaat.) 
Op Zaterdag 1 September 1888 van Arnhem uit 

vertrokken, werd de reis te EIten voor de noodige forma
liteiten onderbroken. De medegevoerde sigaren wer
den daar gewogen en helaas . . . te zwaar bevonden, 
zoodat wij verplicht waren den fiscus van het grosse Va-
terlaud te offeren. 

Hoewel er gerekend was dat de reis direct zonder 
oponthoud tot Hamburg zou worden voortgezet, bleek 
bij aankomst te Wezel, dat hier ongeveer 2 uur moest 
gewacht worden; ik besloot daarom een coup d'oeil in 
dit oude vestingstadje te werpen. De zware poorten 
zijn met schoone tropeeën in Barokstijl versierd, maar 
de indruk, dien men ontvangt, is over het algemeen 
gering. Op de Markt wordt het oog geboeid door de 
St.-Catharinakerk, die onder zeer goede leiding ge
restaureerd werd. 

Vlak bij deze kerk staat een oud geveltje, in laat-
Gothiek met beginvormen van de Renaissance; het is 
slecht onderhouden cn thans tot politie-bureau ingericht. 

Spoedig was de tijd verstreken en het uur van ver
trek daar. Van Wezel uit stoomt men door vlak land, 
zeer aardig gestoffeerd met woningen, waarvan het 
meerendeel in vakbouw opgetrokken en op de meest 
grillige wijze gekleurd is. Weldra viel de scheme
ring in, die het verdere uitzicht op het landschap be
nam, dat langzamerhand ook iets eentonigs begon te 
krijgen. Weldra toonde een zee van licht de nadering 
van Hamburg. Hoe nieuwsgierig men ook is een on
bekende stad te zien —als men gereisd heeft van IO.40 
's morgens tot 10.20 's avonds, raakt de geestdrift wel 
wat bekoeld, en begint het prozaïsche deel van het 
lichaam ook zijne rechten te doen gelden. 

Reeds vroeg ir den morgen klonken de tonen der 
militaire muziek, ter eere van den gedenkdag van Sédan. 
Alle regimenten, die daaraan hadden deelgenomen, 
trokken nu als burgerverecnigingen met hunne vaandels 
en muziek naar de kerken en met enthousiasme werd 
dien dag feestgevierd, tóen treffende vereering heeft 
de Duitscher voor de gevallen broeders. 

Het Siegesdenkmal, waarheen ik mij dien dag be
gaf, was begraven onder groen, en velen van de zwakke 
sekse herdachten daar met bloemen en kransen vader, 
echtgenoot, geliefde of zoon. 

Het Siegesdenkmal bestaat uit een voetstuk van ge
polijst graniet op een geprofileerden achthoek. Het 
bovenbasement heeft inspringende rechte zijden, waarop 
de namen van de gesneuvelden gegrift zijn, en het 
geheel dient als basis voor een bronzen groep, gemo
delleerd door den beeldhouwer Schilling te Dresden, 
voorstellende de engel der overwinning, zich buigende 
over een met zijn paard gevallen ruiter en lauweren 
reikende aan een gewonden soldaat. 

Dien dag besteedde ik verder om de schoone vergezichten 
van Hamburg te genieten, waartoe een bezoek aan de 
Seewarte en de Sternwarte aanbevelenswaardig is. Aan 
den Buiten-Alster is een badhuis met restaurant en 
café en breede terrassen, dat zich verder in den Alster 
uitstrekt. Dit gebouw is in vakbouw zeer sierlijk uit
gevoerd met een middenbouw van twee verdiepingen 
met rondgaande balkons. Hier wemelt het op den 
Alster van zeil- en roeibooten, want elk goed Ham
burger vermaakt zich met deze sport. 

Óver het algemeen biedt Hamburg den vreemdeling 
niet veel op bouwkundig gebied. Oude monumenten 
bezit de stad weinig, daar èn door de behoefte aan 

(*) Voordracht, gehouden ia de vergadering der Afdeeliug 
van de Maatschappij tot bevordering der Houwkunst 

\rnhcm 
van 21 Novem-
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ruimte en uitbreiding èn door de verschillende bran
den veel verwoest is; interessante plekjes treft men 
echter in menigte aan, en er zijn punten , waar men 
zich in eene Hollandsche stad met grachten waant. In 
dc laatste jaren is echter veel onder des sloopers hamer 
gevallen en nog geheele wijken zullen afgebroken wor
den voor de Zoll-anschluss. 

Van de kerken zijn de volgende zeer bezienswaardig. 
De St.-Petrikerk (1139—1195). De toren is in 1342 

gebouwd. In 1842 werd deze kerk door brand ver
nield en in 1844 nieuw gebouwd door Chateauneuf. 
De thans bestaande toren werd in 1876 geheel naar 
het model van de oude kerk opgetrokken. Van buiten 
is de kerk zeer eenvoudig en geheel gemetseld van 
verglaasde baksteen. Het is een driebcukige hallen
kerk met ten zuiden een aangebouwde zijbeuk. Aan 
de deur van het kerkportaal (toren) is een van de oudste 
oudheden van Hamburg te zien, nl. een deurtrekkcr van 
brons (1342), bestaande uit een ring met leeuwinnekop. 

Het klankbord boven den preekstoel met zeer schoon 
Gothisch snijwerk, is door den brand gespaard. 

Sedert 1870 is aan de noordzijde van dc altaarruimte 
een marmeren kunstwerk geplaatst, voorstellende „Chris
tus in het graf gelegd", van den beeldhouwer Schubert 
uit Dessau. 

In een der twee kapellen staat een sierlijke doop
vont van Von Bandel, den schepper van het Hermann-
denkmal. 

Eene der schoonste kerken van Hamburg is de Ni-
colaikerk (einde 12e eeuw), die ook in 1842 het lot 
der andere deelde. In 1845 naar de plannen van Scott 
begonnen, is zij eerst in 1874 voltooid. Geheel van 
zandsteen en gele baksteen opgetrokken, met een 
zandsteenen toren, maakt dit Godshuis een overwel
digenden indruk. De toren is slechts 8.5 M. lager dan 
die van den Keulschen Dom. Preekstoel, doopvont 
en altaar zijn van marmer. De deur van de sacristie 
is een meesterstuk van marketterie-arbeid. 

Geheel verschillend van deze is de in Barokstijl op
getrokken Michaëls-kerk (1760), door Sonning gebouwd. 
De houten dakstoel van deze kruiskerk is als hout
constructie zeer interessant. Pijlers zijn in deze kerk 
niet aanwezig. De geheele inwendige ruimte is over
spannen door een gewelfd plafond. Reeds van verre 
maakt de koperen bedekking van toren en kerk een 
eigenaardigen indruk. Dicht bij deze heeft men de 
eveneens in Barok gebouwde kleine Michaëls-kerk. 

Onder de nieuwere gebouwen van Hamburg zijn der 
vermelding zeer waard het Justitie-paleis, dat op een 
groot plein met Hinken plantsoenaanleg is geplaatst 
cn waarachter een gevangenis voor preventieve gevan
genen ligt. 

In 18S3 naar de ontwerpen van Zimmerman in 
Duitsche Renaissance met sprekende Italiaansche mo
tieven gebouwd , maakt de facade een zeer aangenamen 
indruk, daar de onderlinge verhoudingen niet zoo zwaar 
en gedrukt zijn als men dit bij de meeste gebouwen 
in Duitsche Renaissance aantreft. De middentravee 
van den voorgevel is bijna geheel van zandsteen opge
trokken. De vleugels zijn van baksteen met lijsten en 
vensterbekroningen van zandsteen. 

Bij het binnentreden verrast ons de duisternis in de 
hoofdvestibule; of dit met opzet is gedaan, om het in
drukwekkende te verhoogen of dat de van de bordessen 
der hoofdtrappen komende lichtstralen niet aan de ver
wachting hebben beantwoord, is niet op te lossen. 
Deze vestibule is voorzien van granieten zuilen en bogen 
en gewelven met pendentifs. Aan beide zijden der 
vestibule liggen steenen hoofdtrappen die naar de ver
diepingen voeren. Op de ie en 2e etage is een dito 
vestibule, doch met gaanderij, en op de 2e etage en 

daarboven flink bovenlicht, zoodat de ie en 2e verdie
ping goed verlicht zijn. Ook hier weder granieten 
zuilen met gewelven met steekkappen, in Italiaansche 
Renaissance; alles is zeer smaakvol geschilderd. Op 
de 3e verdieping zijn terrazzovloeren in goede kleuren 
en beter bewerkt dan bij ons te lande. De hoofdtrap
pen zijn onderwelfd en hebben steenen treden , eiken
houten leuningen en roodmarmeren balusters. In de 
zijvleugels zijn eikenhouten trappen met gesmeede 
barrière. Het geheele plan schijnt goed bestudeerd en 
maakt een aangenamen indruk. 

Van hieruit gaande langs de Ringstrasse, ziet men 
reeds van verre het Haupt-post-amt, dat zich ongeveer 
200 meter ver uitstrekt cn geheel is opgetrokken in 
Duitsche Renaissance. De onderbouw en het parterre 
zijn van zandsteen en de twee bovenverdiepingen in roode 
baksteen met lijsten van zandsteen; het geheel is zeer 
krachtig geprofileerd, waardoor een flinke totaal-indruk 
wordt verkregen. 

De middenvleugels met hunne Italiaansche zuilen
rijen met bogen, waartusschen de dichte velden met 
vensters, geven veel afwisseling. 

Een der hoofddeuren ingaande, bleek het echter 
spoedig dat bij nadere kennismaking iets van dc illusie 
vervloog, daar de hoofdtrap met bordessen tegen den 
voorgevel was gelegen; het bleek dat de gevelvensters, 
daarvoor vallende, slechts schijnbaar als zoodanig dienst 
doen en aan de binnenzijde met decoratief gedekt zijn. 
Ik erken echter gaarne dat, in weerwil van deze 
fout, waarvoor de bouwmeester misschien niet aan
sprakelijk is, het geheele interieur flink en waardig 
is; het ware te wenschen, dat onze openbare ge
bouwen op dezelfde wijze werden behandeld. 

Het hoofdfront op den hoek van de Damcnthor 
maakt met zijne koepeltorens en loggia's een aange
namen indruk. 

Van de Jungfernstieg de Alster-arcade doorgaande, 
komt men aan de Rathhausmarkt, ongeveer het centrum 
van het verkeer van personen en trams. Hier is men 
bezig met den bouw van het nieuwe Raadhuis , waarvan 
alleen nog maar de fundeeringen gereed zijn. Daar
achter, aan de Adolf-Platz, staat de Beurs. In 1560 
werd dit deel van de Adolf-Platz met een muur om
geven en werd dit Beurs genoemd. In 1837 werd 
het oude deel der Beurs gebouwd en slechts weinige 
jaren later (1842} had de groote brand ook dit gebouw 
bijna vernield. 

Naar de ontwerpen van Wimmel en Forsmann in 
Italiaansche Renaissance gebouwd, heeft de groote zaal 
eene afmeting van 36.5 x 20 M . ; zij gaat door 2 ver
diepingen heen en heeft een attiekverhooging, waar 
door haltronde vensters het licht valt. Op het parterre 
is de zaal omgeven door arcaden en gangen met kan
toren daaromheen. Op de eerste verdieping bevindt 
zich eene galerij van 3 M. breed en tusschen de pilas
terorden der ie en 2e verdieping zijn kantpijlers met 
impostlijsten en archivolten. Op de ie verdieping 
rondom de gaanderij zijn groote lokalen. 

In het oorspronkelijke ontwerp waren 2 zijgebouwen 
met arcaden opgenomen, die van het hoofdgebouw 
door groote open ruimten waren gescheiden. Slechts 
de zuid-oostelijke is gebouwd en de overdekte open 
plaats dient als korenbeurs. 

Sedert 1844 is aan de noordwestelijke zijde een 
prachtige vleugel bijgebouwd, geheel in denzelfden stijl 
met een even lange doch slechts 16 M. breede zaal. 
Dit ontwerp is van de architecten Hanssen & Meerwein. 

De zoldering der zalen bestaat uit vlakke eiken
houten plafonds in caissons, ± 20 M. boven den vloer. 
Rondom de nieuwe zaal is een vestibule met koepel
gewelven met pendentifs en de scheiding tusschen de 
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beide zalen bestaat uit een driedubbele gewelfde arca-
denrij. De pijlers der zalen met impost en archivolten 
geven door hunne krachtige afmeting een solieden in
druk. Beide zalen zijn geheel in stuc-marmer en de 
arcadenzuilen van graniet. Jammer, dat het oude deel 
bij den bouw van het nieuwe niet beter is gerestau
reerd, daar dit den totaalindruk der gevels schade 
doet. 

Van hier uit bezocht ik de in 1865 gebouwde Kunst-
halle (naar de plannen van Schiermacher en V. d. Hude). 
De gevels in roode baksteen met versieringen in roode 
zandsteen, vallen door de hooge ligging reeds van 
verre in 't oog. Van af het terras heeft men een prach
tig panorama op den Buiten-Alster en zijne schoone 
oevers. Van uit de vestibule komt men, recht door
gaande, in een helder verlicht trappenhuis, met een 
rechte witmarmeren vrijstaande trap met koperen ba-
lusters. 

De bovenvestibule geeft toegang tot de verschillende 
schilderijenzalen. Deze vestibule is zeer rijk behandeld. 
De wanden zijn verdeeld door 3/, zuilen met basement, 
rustende op een pedestal, als lambriseering rondgaande 
ter hoogte van ± 1.75 M. De impostpilasters met 
kapiteel daarnaast zijn onderling door archivolten ver
bonden. Op de zuilen rusten gewelfde steekkappen 
met rondgaande lijst, waarin het lantaarnraam besloten 
is. In de blinde velden tusschen de pilasters zijn in 
sierlijke omlijstingen schilderwerken aangebracht met 
toepasselijke inscripties. De hoofdtoon is lichtbruin 
met goud; de kapiteelen en zuilcannelures zijn verguld, 
terwijl de lambriseering donkerbruin en met zwart af
gezet is. De deklijst met loopend ornement is geschil
derd in olijfkleur op zwarten grond. De vloer is van 
granito in passenden toon. De schilderijenzalen zijn 
goed verlicht en sober gedecoreerd, wat aan de ver
zameling ten goede komt. 

In de middenzaal bevindt zich de welbekende schil
derij van Makart: „De intocht van Karei V te Ant
werpen", en dankbaar was ik de schoone figuren en 
de groepeering te kunnen bewonderen , zooals die alleen 
door het penseel van een Makart kunnen weergegeven 
worden. Daar mijn tijd echter beperkt was, kon ik 
slechts een vluchtigen blik werpen in de andere zalen 
op het parterre. In de achterzaal waren schoone afgiet
sels, waaronder uitmunten dc Apollo van Belvedere, 
een Delphische drievoetbasis, een afgietsel van Luca 
della Robbia, waarvan het origineel zich bevindt in 
de Ufficién te Florence. Voorts zag ik er de Aphrodite 
van Melos, de Nike van 1'aionos, te Olympia opgegra
ven. Verder verschillende standbeelden van den oostc-
lijken gevel van het Parthenon te Athene; David, van 
Donatello, waarvan het bronzen origineel te Florence 
in het nationaal museum staat. 

Hij, die Hamburg bezoekt, heeft zeer zeker hooren 
spreken van de Zollanscltluss, waardoor deze stad 
sedert I Nov. 1888 als vrije stad heeft opgehouden 
te bestaan. Er is daarvan slechts een klein terrein 
met een gedeelte van de haven uitgesloten en als 
vrij terrein gehandhaafd. Op dit terrein nu heeft 
men sedert 1882 onafgebroken gewerkt en gewoekerd 
met bestaande toestanden; eene wandeling langs 
deze kaden is zeer imposant. De aan deze kaden 
staande entrepots en kantoren zijn geheel uit ijzeren 
geraamten, met metselwerk bekleed, opgetrokken. 

Een nog beter indruk van het handelsverkeer ver
krijgt men door in een jol een tocht te maken door 
de haven. Alle natiën zijn hier vertegenwoordigd en 
van Oost en West, Noord en Zuid worden de ver
schillende producten door groote zeekanalen aange
voerd. 

Onder de nieuwste gebouwen van Hamburg behoort 

het door de architecten Hanssen en Meerwein gebouwde 
Hamburgerhof. De gevels, geheel opgetrokken van 
roode zandsteen in Duitsche Renaissance, maken, van 
den Binnen-Alster gezien, een zeer rijk effect. De 
geheele architectuur, voornamelijk het parterre, is zwaar 
en toont dit nog meer door de deels nuchtere behan
deling van de aangrenzende pereeelen. Wanneer deze aan 
de Jungfernstieg gelegen panden ook eenmaal eene 
verandering zullen ondergaan, zal de architectuur van 
dit hotel des te beter uitkomen. De onderbouw (par
terre en entresol) is geheel behandeld in bossage-werk 
en bevat, behalve den sierlijken hoofdingang van het hotel, 
diverse magazijnen. De drie volgende verdiepingen 
zijn met pilasters versierd, welke opvolgende kroon
lijsten dragen. Ter weerszijden van de middentravee 
zijn op steenen consolen erkertorens uitgebouwd (halve 
achthoeken), die boven de kroonlijst een attiek-ver-
hooging hebben en koepelvormig met open torentjes ge
dekt zijn. Hiertusschen verheft zich op het midden
gedeelte een zeer hooge topgevel met 2 hoog •/, zuilen 
en een verhoogd gedeelte, door zeer schoone steenen 
consolen begrensd. Op den linkerhoek, aan eene straat 
gelegen, is boven een monumentalen magazijn-ingang 
een ronde toren op een zeer zware console uitgebouwd, 
die helaas veel te zwaar van verhoudingen is, maar 
met eene schoone spits is gedekt. Deze hoektoren, 
met een dito in de straat, sluit weder eene midden
travee in, wier topgevel echter minder hoog is. Het 
hotel ingaande, komt men in een schoone vestibule, 
waaraan een prachtige marmeren trap grenst, met 
lift, bureau's en verblijf voor den portier. Hierachter 
komt men in een met glas overdekten hof, met ter
rassen voorzien, waaraan links grenzen leeskamer, 
damessalon enz. en rechts een met eikenhout betim
merde eetzaal met majolica-schoorsteen en haard en 
in de wandvlakken schilderijen van Ruths, Schliec-
ker, Lutheroth enz. Het plafond met moerbalken 
en kinderbintjes is echter veel te zwaar voor de af
metingen der zaal. De verdieping-hoogte is te gering 
en last not least is er geen licht en geen lucht als alleen 
uit den overdekten hof. Voegt men daarbij een over
weldigende hitte, dan behoeft het geen betoog dat de 
bezoeker zich niet behaaglijk gevoelt. A l zijn ook de 
moerbalken, van 0.80 M. breedte, voor het betimmeren 
eener constructie noodig geweest, dit neemt niet weg, 
dat zij een onaangenamen indruk van logheid geven. 
Over de geheele breedte van den open hof en de aan
grenzende zalen rechts en links, strekt zich de zooge
naamde Keizerzaal uit, welke 2 verdiepingen hoog en 
met marmeren zuilen, stuc-marmer en schoone ge
schilderde glazen voorzien is. Deze zaal, waarin de 
verhoudingen der architectuurdeelen onderling veel ge
lukkiger zijn, biedt ruimte voor een diner van 250 
personen. Op de verdiepingen zijn ongeveer 200 slaap
kamers. 

Zeer bezienswaardig zijn de Elbebrug, naast de 
spoorbrug, gelegen en de Hansa-brunnen, op de Hansa-
Platz, beide op bijgaande plaat voorgesteld. 

Voor den vreemdeling geeft een bezoek aan St.-Pauli, 
de voorstad van Hamburg, met hare tingel-tangels, 
waaronder de Nette- Welt en de Reiclishalle uitmunten, 
een eigenaardig kijkje in het Hamburger leven. 

Ofschoon nog enkele andere inrichtingen een be
zoek waard zijn, drong de beperkte tijd om Hamburg 
vaarwel te zeggen en weldra bracht mij het stoomros 
naar het eigenlijke doel mijner reis: Berlijn. 

(Wordt vervolgd.) 
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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 
D E R B O U W K U N S T . 

A F D E E L I N G A R N H E M , 

Vergadering van Woensdag 20 Af aart 1889, 
Na goedkeuring der notulen van de vo

rige vergadering, werd ter tafel gebracht 
het rapport van de beantwoording van 
eenige door de Maatschappij gestelde vra
gen, welk rapport werd goedgekeurd en 
aan het bestuur der Maatschappij zal op
gezonden worden. 

De Secretaris werd dankgezegd voor zijn 
jaarverslag 1888 89. 

De heer A . Mos Jr. gaf daarna eene 
kunstbeschouwing, bestaande uit eene 
prachtige collectie photographieCn, die 
door hem op zijne reizen zijn verzameld; 
hij wist op boeiende wijze eene omschrij
ving van vele gebouwen en landschappen 
te geven. Zelden werd nog door de leden 
eene dusdanige collectie bezichtigd, zoo
wel wat schoonheid cn verscheidenheid, 
als wat afmeting der stukken betreft. On
der meer werden bezichtigd afbeeldingen 
van vele opgegraven marmeren beelden; 
afbeeldingen van schilderijen van Titiaan; 
diverse plafondschilderingen uit het paleis 
Farncse en muurschilderingen uit het Va-
ticaan; voorts een photographie van het 
laatste oordcel, van Michel Angelo; af
beeldingen naar schilderijen van Velas
quez; de school der philosophen, van M i 
chel Angelo; gezichten uit Oporto, Oran, 
Algiers, Gibraltar, enz. 

Met daverende toejuiching stemde dan 
ook dc vergadering in , toen de Voorzitter 
den heer Mos dankzeide voor de welwil
lende wijze waarop hij cle leden in de ge
legenheid had gesteld, om deze schoone 
collectie te bezichtigen. 

Hierna werd op voorstel van een der 
leden met algemeene stemmen de volgende 
motie aangenomen: 

•De Afdeeling Arnhem drukt hare ver
wondering uit over het feit dat, bij dc 
uitgeschreven prijsvraag vanwege het be
stuur der Vereeniging de Kerkelijke Kas 
te Rotterdam, dc benoeming tot Jurylid 
door drie architecten van naam is aange
nomen, waaronder zelfs een lid van het 
hoofdbestuur der Maatschappij en een lid 
van het bestuur van een der Afdeelingen, 
in aanmerking genomen dc waarschuwing, 
die vanwege de Redactie van het Bouw
kundig Weekblad in haar nummer van 16 
Febr. j.1. is geplaatst." 

Hierna werd dc vergadering op de ge
bruikelijke wijze gesloten. 

BINNKN1.ANI)S<_'1 IK I iKKICHTKN. 
' S - G R A V E N H A C . E . Ter vervulling van twee 

plaatsen van adjunct-ijker der maten en 
gewichten, zal op 20 Mei e. k. in het ge
bouw van de Polytechnische school te Delft 
een vergelijkend examen worden afgenomen. 

Aan die betrekking is verbonden eene 
jaarwedde van / 1000. 

Wie aan het examen wenscht deel te 
nemen, moet zich vóór 10 Mei c. k. bij 
gezegeld adres wenden tot den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
met opgaaf van familienaam, voornaam 
en woonplaats en overlegging van een ge
boorte-akte en eene verklaring van een 
geneesheer, waaruit blijkt, dat hij is van 
een gezond lichaamsgestel cn zonder voor 
dc uitoefening der betrekking hinderlijke 
gebreken. De adspirant moet op to Mei 
e. k. den leeftijd van achttien jaren hebben 
bereikt. 

De omvang van het examen is medege
deeld in de Staatscourant, n°. 63. 

— De pogingen, in het werk gesteld 
tot oprichting eener maatschappij, die zich 
ten doel stelt het verzekeren tegen water
schade door waterleidingen, zijn met goe
den uitslag bekroond; op de ontwerp-akte 
is bij Zr. Ms. besluit van den 12"'" Februari 
j l . de Koninklijke bewilliging verleend en 
de akte zal dezer dagen te Amsterdam ge
passeerd worden. 

Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld: * A M D T C T C H I M H 
in seriën, waarvan dc ie serie, groot! n n l l U L Ü I L U I I l U i 
ƒ 50,000, wordt uitgegeven. BURGEMEESTER E N WETHOUDERS der 

Deze serie is verdeeld in icoaandeelen, 1 G E M , . C M , . AltNHhU zullen Vrijdag 29 Maart 
ieder groot / 500. A l deze aandeelcn zijn 1 J g 8 9 „nnrm;,i,Uo* 111 
geplaatst. 

Als commissarissen treden op de heeren: 
Mr. A . H . van Nicrop, S. J. f f Gompertz, 
Mr. G. Baggerman en Mr. Gerard W. 
Schimmel. 

Tot directeuren zijn benoemd de heeren: 
A. R. de Wendt en Mr. H. Cosman, allen 
te Amsterdam, terwijl als technisch advi
seur der maatschappij zal optreden dc beer 
Jurriaan K o k , architect te's-Gravenhage, 
cn als administrateur de heer W. A. Gas
man, te Amsterdam. 

P E R S O N A L I A . 
— Tot buitengewoon opzichter zijn door 

den Minister van Waterstaat, Handel cn 
Nijverheid benoemd: 

1° bij het bouwen van twee schutslui
zen enz. nabij den St.-Antoniedijk bij Am
sterdam, R. Rijpkema. te Almeloo, cn 

2". bij het bouwen van een syphon enz. 
nabij Zeeburg. F. van Hurk, te Amsterdam. 

Voorts is tot buitengewoon opzichter bij 
de werken van de Maas, ter standplaats 
Grevenbicht (Limburg), benoemd de heer 
Cs. Enthoven, te Rokkanje. 

— Tot inspecteur aan de stedelijke gas
fabriek te Leiden is de heer C. O. Heuvc-
link, van Arnhem, benoemd. 

— Dc landmeter hij bet kadaster A . C. 
W. van Woerden, belast met de kadas
trale boekhouding te Maastricht, is ver
plaatst met 1 Mei naar Alkmaar. 

— De Gemeenteraad tc Groningen heeft 
den heer R. B. van Holdinga, opzijn ver
zoek eervol ontslag verleend uit de betrek
king van opzichter van de Stadspolder- en 
kwelderlanden bij de Lauwerzee, met in
gang van 1 Apr i l e. k. 

— De heer J. H . Midler, ingenieur te 
Doesburg, is benoemd tot ridder der Leo-
polds-orde. 

, 's voormiddags 11';, uur, in het open
baar, ten Gemeentehuize aanbesteden.' 

Bestek N™. (i 
Het gewoon onderhoud der be

stratingen, het herstraten van 
en het maken van nieuwe kei
klinker- en ironbrickbestratin-
gen, het leggen en stellen van 
gootbanden, riolen en syphons. 

Aanwjjzing op Donderdag 21 Maart a.s., 
's voormiddags ]1 ure , Bureau Gemeentewer
ken ten Gemeentehuize; bestek met gezegeld 
inschrjjvingsbiljet tegen betaling van ƒ0.50 

ter Secretarie verkrjjgbaar. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 

Gemeente ARXHEM, zullen Vrijdag 5 April 
1889, 'a voormiddag! 11 ' , uur, in het open
baar, ten Gemeentchuize aanbesteden: 

Bestek N'. 21. 
Het maken en stellen van een 

IJZEREN VERANDA langs de 
Koffiekamer van Musis Sacrum. 

Inlichtingen worden alle werkdagen, tot 
den dag der aanbesteding, tusschen ',l en 12 
en tiisseh.'ii -2 - n 1 uur gegev.-n aan het Bu
reau Gemeentewerken ten Gemeentehuize, 
alwaar de teekeningen ter inzage liggen: 
bestek met gezegeld inschry vingsbil jet tegen 
betaling van ƒ 0.50 ter Secretarie verkrjjg
baar. 

O P E N B A R E 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 

ROTTER HAM zjjn voornemens op Dinsdag 
den 2 April 1889. des namiddags te 1 uur, 
ten Raadhuize aldaar aan te besteden: 

De Verbouwing tot Modelzaal van 
een der Binnenplaatsen van het 
Gebouw der Academie van Beel
dende Kunsten en Technische 
Wetenschappen, aan de Cool-
vest. 

Bestek, voorwaarden en teekeningen liggen 
op de gewone dagen en uren ter kenmsne-

QJ f r> A T T n v . 1 n . 1 ming op de Plaatselijke Secretarie en het 
K J L d LI V C l l l U . \Staits-Timmerhios te Rotterdam, en zjjn ver-

6 Kavels BOUWTERREIN, te za- krjjgbaar bij Wed. P. V A N WAESBERGE 
men groot 18.35 Are, gelegen op een en ZOON, boekdrukkers Houttuin n°. 73. 

—~- x.n* I te. 

" ADVERTENTIEN. 
De Notaris BROUWERS tc Venlo. zal op 

Maandag den 8 April 1889, des avonds 7 uren, 
ten Koffiehuize van den Heer H . V A N G A S -
S E L T , aan de Roermondsche Poort te kenlo, 
in het openbaar VEUKOOPEN 

standen, tegenover het der beste 
Stadspark 

Hollandsche IJzeren 
SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ. 

tegen betaling van ƒ 1 . — . 
Nadere inlichtingen zjjn te bekomen aan 

gemeld Timmerhuis. De aanwijzing in loco 
zal plaats hebben op Dinsdag den 20 Maart 
188'J, des voormiddags te 11 uren. 

I n l o x 7 - o i * l i i B ; v a n , x — - j ^ - . . - i n l e v e r i n g v a n 

Aanbesteding, jInschrijvingsbiljetten. 
tav rfllrfltiinDr van ftan Staat der Nederlanden. r>, t,;f.,-^f 1 G O S S C H A L K zal a. a. 

voor rekening van den Staat der Nederlanden 

Op Maandag den 8" April 1889 in Kamer 
N°. 4<> van het Centraal Administratiege
bouw aan het Droogbak te Amsterdam van 
bestek N°. 428: 

Het ophoogen van een gedeelte 
spoorweg, het wijzigen van de 
spoorinrichtingen en het maken 
van een verhoogd perron met 
abri, ijzeren overkapping en 
twee waterkranen met bij bohoo-
rende werken op het stations
emplacement Amersfoort (Staat). 

Bestekken met teekening z.yn tegen betaling 
van ƒ 2 . — verkrjjgbaar aan bovengenoemd 
gebouw bjj den portier of op franco aanvrage 
met toezending van postwissel aan het bureau 
van den Ingenieur van den Weg, Kamer 
N°. 154. 

Aanwijzing zal worden gedaan als in het 
bestek is vermeld. 

De Administrateur. 

De architekt I. GOSSCHALK zal q. 
len 27 Maart 1889, van 10 tot 12 uur 's voor
middags in het logement het »H0F V A N 
H O L L A N D " aan de Kerkbrink te Hilversum 
zitting houden tot het iu ontvangst nemen 
van Inschrijvingsbiljetten voor 

den BOUW van een KOETSHUIS 
met STALLING benevens voor 
het V E R B O U W E N van een 
VILLA aan den 's Gravonland-
schen weg te Hilversum. 

Het bestek en voorwaarden daarvoor, met 
ééne liebtdrukteekening zjjn van af Donder
dag 21 Maart verkrijgbaar bjj den boekhan
delaar J O H . G. STEMLER Czn, Haarlemmer
straat 2, Amsterdam, tegen betaling van ƒ 2. 

Inlichtingen zjjn te verkrijgen brj boven-
genoemden architekt, ten zijnen burcele Ad
ministratiegebouw der Hollandsche IJzeren 
Spoorwegmaatschappij kamer N°. 17], den 
22"'°, 23'"» en 25*"" Maart van 11 uur tot 
1 uur 's namiddags. 

file:///Staits-Timmerhios
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J A N H A M E R 
A M S T E R D A M . 

KANTOOR: Marnixstraat 402 b h Leidscheplein. 
Installeerde hier te lande met veel succes 

geheele Waterleidingen 
in gebouwen, volgens liet systeem CARRÉ. 

M I L D É ' S 
Telrphortpn, l.leclrisohe Schellen enz. 
Voor de telephonische gemeenschap in "Werk
plaatsen, fabrieken, Kantoren, Villa's enz. 

Deze toestellen zjjn bjj zeer lagen prys, 
gevoelig, duurzaam en élégant. 

Werktuigen voor verschillende industrieën, 
(3) CORRESPONDENTIE GEVRAAGD. 

f l . o l l i a i l s . e n 
van Staal of Hout met Staalband doortrok
ken of niet verstelbare lichtopeningen, zelf-
rollendc, met drijfwerk enz. enz. 

E.enP. R0TTS1EPER. Semscheid(Rjjnpraiaei), 

H.&J. SUYVER, 
FABRIKANTEN V A N 

STOÖMETELS E N WERKT116EX, 
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 . 

Te koop aangeboden. 
2 Stoomheimachines 
2 Houtsteekbanken 
1 Cirkel en lintzaagmachine 
1 Eailzaag 

60 Kipwagons inhoud 2 M . , Keide 
24 „ „ 2M'. zijden 
36 „ „ 1';,M3. Uippend 
Alles 90 c.M. spoorwjjdte. 
Aanvragen aan L. KALIS Kz . , Sliedrecht 

en W. DE JONG, lireda. 

KLOOS & VAN L U M 
R O T T E R D A M 

A G E N T E N 
der Société Anonymc des 

Carrières de Porphyre de Quenast" 
ES 

der „Société des Carrières de I.essines." 
LEVERANCIERS van FAUCONVALKEIEN. 

ZUIDBLAAK N". 8. 

BECKER & BtMNNGH. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK VAN 

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

cn nndere 

I N S T R U M E N T E N , 
voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEEKENAARS, enz. 

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

JAN VAN DER POT, Scheepmakershaven ND, 3, Rotterdam, 
De eenigste Kyaniseerinrichting, waar ook des 

winters wordt doorgewerkt. 
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 concurreerendc prijzen. 

Belgische kluit- en hydraulische kalk. 
Billjjke prjjzen en vrachten. 
Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Qelieve op voornaam en adres te letton. 

DE LIFT & C. 
Oottweedljk s-iH, Botterdam 

VLOER-enWANDTEGELS. 

T R O T T O I R , C E H E N T - E N I J Z E R S T E E N T E G E I A 
Groote voorraden 

ZWEEDSCH GRANIET 
uit de groeven, Stoomslijperij en Polijst 
inrichting van de Firma 

KESSEL & RÜHL, 
te Berlijn. 

Eenig Agent J. H. P. JANSE, 
Prinsengracht 468, 

Amsterdam. 

ASPHALTE V A N VAL DE TRAVERS 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, 

in groote verscheidenheden, voor: Rijwegen, Trottoirs, Lawn-Tennis-
Courts, Kelders, Winkel- en Magazijn vloeren, Gangen, Muur-, 
Brug- en Dakbedekkingen, Betonfundeeringen enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan THE NEUCHATEL AS-
PHAIiTE COMPANY Ld. , Beltweg 8, Amsterdam en voor Arnhem bjj den Heer 
H. G. KNOOPS C.Ozn., Jieekstraat F Hl te Arnhem. 

Ve Directeur, W. PATON WALSH. 

l i . H O L S B O E R - j ^ r n l i e m . 

Leverancier van Z. \1. den Koning. 

De Amerikaansche 

„New Paragon*' Schoolbanken 
en ANDREW'S BANKEN en STOELEN 
met opslaande Zittingen voor Scholen, Kerk
gebouwen en Schouwburgen, uitsluitend ver
krijgbaar bjj 

FRED. STIELTJES & C°. 
Keizersgracht 745, 

AMSTERDAM. 
Duizenden in gebruik in Nederland, waar

van attesten ter inzage. 

THÖTÏLIFHOCRAPKIE. PHÖTOZINCOfiRAPBIlT 

en Stéréotype-Inrichting 

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

op zijne inrichting voor Ph«t*llth»gr*phle, 
bjjzonder geschikt voor de reproductie van 
Plant, Teekeningen enz. van IIII. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Plivtsalnc*-
grapliie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zijne Ntrréatypc-lnrlrhllng 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 

Bekroond voor Waterpas-, Hoekmeet- en andere instrumenten 
met Zilver 1868, Issl, 18S3 (Internat. Tentoonst.) 

Hoogste onderscheiding 1879. 
EQüERKKS. SIEETKETTINGEX, «KIEF- en 1'AKKETÜALANSEN', enz. enz. 

BAKENS. ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN, TELEGRAAF-APPARATEN, enz. enz. Gedrukt bij 6. W. van der Wiel AC"., te Arnhem 

Gebr. VAN DER VLIET, 
IJ/KKIIAXIIH.URS te AMSTERDAM. 

M»nl-, Maat-, Hand-, llsek- en "\-Ui.ee enz 
Steeds voorhanden: 

B ALK-IJZER in verschillende profielen en lengten. 
V i j l e n en S«-S»«II M U a l uit dc fabriek 

van tiebr. Böiil.Klt & Co. te Weenen, alsmede 
(.1.0111; Hoefnageln met afgewerkte pun

ten en ouder garantie tegen spljjtcn. 

http://fl.olliails.en
http://-Ui.ee
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R C H I T E C T V R A E T I H M I C I T I A 

Kedacteur-uitgever F. W. V A N G E N O T JGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en ailvertenliën: 

Bureau van De Opmerker, Driekoningenstraat 2S, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura el Amicitia JAN SI'KINGEK, 

H . G. JANSEN en A. REIJDING. 
Stukken, deze Redactie betreflende, te adresseeren aan den heer 

A. REIJDING, Stadhouderskade 4, te Amsterdam, 
en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den 

I*,e-Secretaris, American Hotel, te Amsterdam. 

AiV.W.i 
' A H O N N E M E N T /'2.25 per 3 maanden <>f wel zes gulden per week hij 
vooruitbetaling en franco toezending van dit hedrag. Voor het buitenland 
f 7.50 en Xederlandsch-Indie f 9.—, heiden bij vooruitbetaling. 

A I A ' K K T E N T I E X ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en !0 
cent voor een hewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen 

AFZONDERLIJKE NUMMERS , hij contante betaling ad 15 cent per stuk 
en 25 cent per plaat, te bekomen aan het ïïureau van De Opmerker te 
Arnhem en hij den Hoofd-correspondent JOH . (». STEMI.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. 

ie. Vergadering der Schetsclub op Maandag i April, 
des avonds te 8'/., uren, in het genootschapslokaal. 

De Secretaris der Schetsclub, 
J. C. D. di Gazar. 

2e. 916e Vergadering, te houden op Woensdag 3 
April, des avonds te H l i r e i l , in het genootschaps
lokaal. 

De agenda voor deze vergadering luidt: 
a. Mededeelingen van het Bestuur; 
b. Ballotage voor gewone leden; 
c. Behandeling van het voorstel van den heer J. de 

Quack, inzake de Parij'sche tentoonstelling; 
d. Bijdrage van den heer Th. G. Strengers; 
e. Kunstbeschouwing , te geven door den heer G. 

Muller; 
f. Expositie van gobelins en carton-pierre door den 

heer A. H. Trautweinn. 

3e. Aan de leden wordt bericht, dat op Zondag 31 
Maart a. s. de gelegenheid wordt aangeboden tot het 
bezichtigen van het Abattoir. Plaats van samenkomst, 
des namiddags te I uur, in het café op de Veemarkt. 

4e. Heeren medewerkers worden verzocht om alles, 
wat de Redactie van het plaatwerk De Bouwmeester 
betreft, in het vervolg te adresseeren aan den heer 
W. Kromhout Czn., Heeren markt 15, te Amsterdam. 

Namens liet Bestuur: 
De Secretaris, 

G. A. Zeeman. 
5e. Ingevolge art. 27 van het huishoudelijk reglement 

voor het Bestuur van het Genootschap, wordt bij deze 
mededeeling gedaan van de in de maanden Januari, 
Februari en Maart ontvangen boek- en plaatwerken 
en geschenken. 

Behalve de dagbladen werden ontvangen : het Bouw
kundig Weekblad, het Vademecum der Bouwvakken, De 
Ingenieur, De Ambachtsman , Dc Schilder, De Porte
feuille, Maandblad voor Teekenonderwijs, La Semaine 
des Constructeurs, Deutsche Bauseitung, Wiener Bauiii-
dustrieseituitg, The Aichitect, De Nieuwe Gids, De 

Bouwmeester, Tijdschrift der Maatschappij tot bevor
dering der Bouwkunst. MaUriaux et Documents , I'limit-
lotion , Der Formensehats, Architectonische Rundschau, 
Autographicn der Aachener Architecten- Verein , 'Journal 
of Proceedings, Hongaarsch tijdschrift, Royal Institute 
of British Architects, Annates dc 1'Ecole Politechnique 
de Delft. 

Verder ontving het Genootschap ten geschenke: 
Van den heer A. C. Bleijs, photographic van den 

koepel der St.-Nicolaaskerk te Amsterdam. Voorts 
het jaarverslag der Vereeniging Architectura te 's-Gra
venhage over 1S88, het algemeen verslag van de Afdee
ling Amsterdam van de Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst over 1S88, en het verslag van dc Ambachts
scholen van de Maatschappij voor den Werkenden Stand. 

Verder werd nog door den heer J. A. van der Sluys 
Veer voor de leestafel bestemd en tijdelijk afgestaan 
Die /liegende Blatter. 

Dc Bibliothecaris-Archivaris, 
L. J. RlJNINK. 

(A. et A.) M A R K T H A L - P A S S A G E T E 
A M S T E R D A M . 

(Bij de plaat.) 
Onder de verschillende plannen om het Paleis voor 

Volksvlijt te Amsterdam een voor de aandeelhouders 
meer rendabele bestemming te geven behoort ook het 
ontwerp, op de bij dit nommer gevraagde plaat voor
gesteld , tot het inrichten van liet gebouw als markthal 
tot verkoop van verschillende levensbehoeften zoowel 
en gros als en détail, geheel in den geest der inrich
tingen , reeds sedert tal van jaren in iedere stad van 
eenige betcekenis gesticht. 

Volgens dit ontwerp zal het inwendige van het gebouw 
geheel in den oorspronkelijken toestand worden terug
gebracht , zoodat het tooneel, het orkest en alle an
dere betimmeringen, die het gebouw inwendig steeds 
ontsierden, worden verwijderd. 

De groote zaal wordt bestemd tot hal, waarin de 
standplaatsen worden opgericht tot verkoop van de ver
schillende artikelen; zij zijn groepsgewijze gescheiden 
door passages, ter breedte van 2.50 M. 

Voor de communicatie met de bijzalen, die ingericht 

De Hedaclie van Architectura et Amicitia stelt zich alleen verantwoordelijk vuur den inhuiid van stokken, gewaarmerkt met de inilialen A. etJ 
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gullen worden tot verkoophallen, twee dezer zalen 
evenwel tot restaurant en beurszaal., zullen de verschil
lende wanden door arcades worden vervangen, waar
door tevens eea onbelemmerde luchtverversching zal 
worden verkregen, terwijl de in de buitenwanden *ao 
het gebouw aanwezige glasramen en nissen, voorzoo<-
verre dit noodig blijkt, door glasjalouzieën worden ver
vangen. 

De vloeren in de hallen zullen allen worden ge
plaveid en in verband daarmede de noodige inrichtingen 
worden gemaakt voor een behoorlijken afvoer van water, 
afval en vuilnis. 

Bij den ingang aan de zijde van het Frederiksplein 
zullen zich de vertrekken bevinden voor de portiers 
en controle. In het midden van de groote hal is een 
kiosk ontworpen, waarin een verblijf voor de brand
weer, een voor de politie, een telephoonkamer en 
een bureau voor de aanneming van transport-orders 
van gekochte artikelen. 

Ruime en gemakkelijke trappen zullen worden aan
gebracht tot toegang naar de bovenzalen, ingericht tot 
het houden van bijeenkomsten en verkoopingen, en naar 
de gaanderijen, waarop lokalen zullen worden getim
merd voor de directie, terwijl de overige lokalen als 
kantoren zullen worden verhuurd. Deze lokalen zul
len uitwendig geheel afgescheiden van de architectuur 
van het gebouw worden behandeld. 

Het sousterrain, dat zich uitstrekt over de geheele 
oppervlakte van het gebouw, zal in verschillende ruim
ten worden afgedeeld tot verhuring der kelders voor 
opslag van de aan te voeren koopwaren. 

De markthal is aan alle zijden toegankelijk en zal 
tevens een verkorte gemeenschap vormen tusschen de 
beide Sarphatistraten (oost- en westeinde), waardoor 
ook een druk bezoek aan de markthal-passage zal wor
den verzekerd. De aanvoer der levensmiddelen door 
vrachtwagens geschiedt door den tuin, terwijl van af het 
water gelegenheid kan worden geboden door het maken 
van doorgangen of tunnels onder enkele winkels der 
galerijen, die den tuin achter het gebouw omgeven. 

De tuin zelve zal gelegenheid aanbieden tot tentoon
stelling van landbouwwerktuigen en tot plaatsing van 
verschillende annexe gebouwtjes. 

De aanvrage tot exploitatie van deze geprojecteerde 
inrichting, in overleg met wien dit plan werd opge
maakt , geschiedt door den heer E. Thon, Nederlander 
van geboorte, thans directeur der markthal te Dus-
seldorf, vroeger te Brussel en te Berlijn. Zijne onder
vinding op dat gebied waarborgt eene goede en or
delijke exploitatie dezer inrichting, die in eene stad 
als Amsterdam alleszins in een lang gevoelde behoefte 
zal voorzien. 

J A N S F K I N G E R , 

Architect. 

T W E E M E U B E L T E N T O O N S T E L L I N G E N . 
(A. et A.) I. 

Evenals in vorige jaren, heeft ook nu weer de 
Nederlandsche meubelindustrie haar beste producten 
naar de hoofdstad ter expositie gezonden cn is ons dus 
een blik gegund op den vooruitgang, die in dit kunst-
nijverheidsvak , dank zij het ernstig streven der patroons 
en de belangstelling van het publiek, gaandeweg valt 
waar te nemen. 
F Het feit dat de Patroonsvereeniging en de vennoot
schap „het Handelsmuseum" ook nu weer ieder haar 
eigen weg gingen, heeft blijkbaar geen nadecligen in
vloed op het succes der expositiën gehad; integendeel, 
dergelijke tweedracht prikkelt den naijver en kan dikwijls, 
vooral in ons landje, een onmisbaren factor blijken tot 
het welslagen van eene onderneming, waarmede de kunst 

iets uitstaande heeft. Wie weet, of «iet de jnzen-
dingen van Nederlandsche architecten naar de 9. 9. 
Parijsche tentoonstelling meer dan verdubbeld hadden 
kunnen zijn, wanneer de beide corporation, die nu 
hebben samengewerkt, ieder afzonderlijk getracht hadden 
eene collectieve inzending bijeen te brengen. 

De Amsterdamsche firma's hebben dit jaar een on
derkomen gevonden in Felix Mentis, aan de Keizers
gracht ; het tentoongestelde komt in dit statige gebouw 
goed tot zijn recht; op enkele plaatsen kon echter de 
verlichting beter zijn. 

Het kwam ons voor dat het verschil in artistieke 
waarde der verschillende inzendingen dit jaar minder 
groot was dan bij de expositie, ten vorige jare door 
dezelfde Vereeniging bijeengebracht. Bijzondere schit
terende ameublementen troffen wij ditmaal niet aan; 
daarentegen ook weinig of niets dat niet de aandacht 
der bezoekers waardig is. 

De gekozen stijlvormen vertoonen niet veel variatie; 
het meerendeel der inzendingen beweegt zich in een 
genre, dat het midden houdt tusschen de Hollandsche 
en de Duitsche Renaissance, enkele vertoonen Louis 
XVI-vormen, terwijl nog andere proeven leveren van 
de toepassing der moderne Engelsche motieven. 

Bij een kort overzicht van het tentoongestelde zullen 
wij ons voornamelijk bezighouden met de artistieke 
waarde; de soliditeit en de geacheveerde bewerking 
van het Nederlandsche fabrikaat laten gewoonlijk, en 
zoo ook ditmaal, weinig te wenschen over, terwijl 
eene beoordeeling van de verkoopwaarde minder op 
onzen weg ligt. 

Van de firma J. B. Bleesing en Zoon is aanwezig 
een salon-ameublement in eenigszins vrij opgevatten 
Louis XVI-stijl. Die vrije opvatting spreekt het meeste 
uit het salonmeubel, ofschoon dit zeer sierlijk van 
teekening is. Tafel en stoelen zijn meer streng opge
vat ; de bekroning op de stoelleuningen is echter niet 
gelukkig; vooral de groote tafel is goed geslaagd. 

Het eetkamer-ameublement van dezelfde firma is in 
notenhout uitgevoerd; stoelen en tafel zijn smaakvol 
van teekening, het buffet is wat zwaar. 

De fraaiste inzending van deze firma is zeker n". 9: 
een notenhouten slaapkamer-ameublement, in Engelsch-
gothischen stijl; alle stukken van dit ameublement zijn 
uiterst sierlijk van compositie en met elkander in har
monie ; de fraaie paneelverdeeling van het ledikant ver
dient afzonderlijk vermeld te worden. 

In hetzelfde genre heeft de firma H . F. Jansen en 
Zonen een salon-ameublement geëxposeerd; hoe dank
baar deze stijl ook voor meubelen zijn moge, komt 
het ons voor, dat er nimmer dat cachet van voornaam
heid mee kan bereikt worden, dat voor een deftig 
salon o. i. wenschelijk is. Dit neemt niet weg dat 
het hier bedoelde ameublement zeer chique en elegant 
ontworpen is; vooral het salonmeubel is een juweeltje 
van fijnen smaak. 

Dezelfde firma zond een slaapkamer- en een eetkamer-
ameublement in. Het eerste, in notenhout uitgevoerd, 
vertoont eveneens Engelsch-gothische vormen en maakt 
een goeden indruk; het eetkamer-ameublement, in oud 
eikenhout, ziet er massief uit, uitgenomen het buffet, 
dat bij het overige wat schraal uitkomt; profileeringen en 
details zijn uiterst sierlijk en met zorg behandeld, alleen 
de tafelpooten kwamen ons minder geslaagd voor. Het 
plaatsen van gekleurd glas in lood in deuren van buf
fetten of kasten, waar dus nooit doorvallend licht kan 
waargenomen worden, heeft geen zin; dit slecht be
grepen versieringsmotief schijnt echter tegenwoordig 
zeer gezocht te zijn, althans vele voorwerpen op deze 
tentoonstelling zijn ermede voorzien. 

De Gebroeders Van Houtum die het vorige jaar, 
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zoo wij ons goed herinneren, de eenige waren die de 
Engelsch-gothische vormen hadden gekozen, hebben 
nu in ditzelfde genre een huiskamer-ameublement in
gezonden , dat weder uitmunt door fijnen smaak en 
sierlijke detailleering. 

Hun slaapkamer-ameublement in Renaissance-vormen 
is eveneens goed gedetailleerd, alleen de vleugels aan 
de toillettafel konden iets fijner behandeld zijn; de 
nachtkastjes waren nog niet aanwezig. 

Het slaapkamer-ameublement vanj. B. Hillen (n°. 7) 
is weinig pretentieus, doch vertoont goede vormen en 
verhoudingen; het maakt, in oud eikenhout uitgevoerd, 
een solieden, degelijken indruk. 

Hetzelfde aspect van degelijkheid geeft het eetkamer-
ameublement van denzelfden inzender (n°. 25); op enkele 
minder geslaagde details behoort niettemin gewezen te 
worden: de bekroning van het kastje en de vleugel-
stukken konden sierlijker van vorm zijn, onder de co-
lonnetten van het bovenkastje aan het buffet misten wij 
afhangende druipers; het gesneden ornement op de 
leuningen der fauteuils zal in het gebruik minder prac-
tisch blijken; overigens zijn de details vrij goed van 
teekening. 

Een ander eetkamer ameublement van J. B. Hillen 
is eenvoudiger van vormen , doch goed gedetailleerd, 
behoudens de wat zware kussens op de paneelen en 
de bekroning van het buffet. 

Van S. M. Schmidt zagen wij een eetkamer-ameuble
ment, in gepolitoerd notenhout uitgevoerd en in Duitsche-
Renaissance-vormen ontworpen. Hoewel over het geheel 
zeer sierlijk van compositie, zijn enkele architectonische 
details, als de kroonlijst op het buffet en de colonnetten 
daaronder, niet onberispelijk; ook de bekroning van de 
stoelruggen is minder gelukkig. 

Van denzelfden inzender is een salon-ameublement aan
wezig, dat eveneens Duitsche vormen te zien geeft (de 
inzender noemt het: stijl Wilhelm II). Het salon
meubel maakt een goeden indruk; het is, behoudens 
de minder fraaie pieken op de lijst, sierlijk gedetail
leerd ; de tafel is wat vierkant. Voor dit genre had een 
andere kleur dan zwart beter voldaan. 

Het buffet van het notenhouten eetkamer-ameuble
ment, door Pfersich ingezonden, is sierlijk van ver
houdingen , de kolommetjes zijn echter niet fraai ge
profileerd en de pooten der stoelen zijn wat dun uit
gevallen ; het snijwerk aan het buffet is fraai van 
compositie en uitstekend uitgevoerd. 

Het slaapkamer-ameublement van denzelfde maakt 
als geheel een uitstekenden indruk. De Engelsch-
gothische vormen zijn goed doorgevoerd, alleen kwam 
ons de tafel wat mager voor. 

J. W. C. Lasance exposeert een eetkamer-ameuble
ment, in notenhout uitgevoerd, waarvan vooral de 
stoelen door goeden vorm uitmunten. Aan het buffet, 
ofschoon goed van hoofdlijnen, en met een fraai ge
sneden ornementvulling op het middenpaneel voorzien, 
is de detailleering van colonnetten, boogjes enz. zwak. 

Van het zwart ciré salon-ameublement van denzelfde 
is het salonmeubel wat stijf van hoofdvorm; de koe
pelvormige bekroning, ontleend aan Duitsche voor
beelden , komt ons voor dergelijk meubelstuk te zwaar 
voor; stoelen en tafel zijn veel beter van vorm. 

Een eigenaardig effect maakt het geoliede mahonie
hout aan het slaapkamer-ameublement S'an denzelfden 
inzender; een andere kleur voor de bekleedingsstof 
zou hier beter voldaan hebben; de vormen zijn een
voudig en goed begrepen, alleen het nachttafeltje is 
wat mager. 

Het notenhouten slaapkamer-ameublement van H . 
Haag trok ons vooral aan om de goed begrepen de
tailleering der architectonische motieven; enkele klei

nigheden die nog voor verbetering vatbaar zijn, willen 
wij hier aanstippen: de stoelen zijn wat teer en dit 
ware te verhelpen door in den rug iets tot vulling aan 
te brengen, verder konden de kolommetjes aan de 
nachttafel sierlijker van vorm zijn, eveneens de consoles 
naast het ronde fronton van het ledikant fijner be
handeld zijn cn zou waarschijnlijk een hoekig fronton hier 
beter effect gemaakt hebben dan een rond. Dit zijn 
echter, zooals gezegd, kleinigheden, die den totaal
indruk van het stijlvolle geheel weinig schaden. 

Een eetkamer-ameublement van dcnzelfde vertoont 
dezelfde goede eigenschappen; tafels en stoelen zijn 
fraai van teekening , het buffet eveneens , alleen zijn de 
colonnetten onder het bovenkastje wat rechtvaardig 
van vorm. 

Een ander eetkamer-ameublement van denzelfden in
zender is eenvoudiger van vorm, doch onberispelijk 
gedetailleerd. 

Van Gebr. Voogel is een notenhouten eetkamer-
ameublement aanwezig; het buffet vertoont goede vor
men , de stoelen zijn sierlijk; ook hier zijn echter de 
leuningen der fauteuils met snijwerk versierd. 

Het eikenhouten eetkamer-ameublement van M. Schep 
trekt de aandacht om den chiquen vorm der stoelen ; het 
buffet, ofschoon minder gelukkig wat de detailleering 
betreft, heeft goede hoofdvormen. 

L. Hofstcenge exposeert eveneens een eetkamer
ameublement, waarbij de toon van oud-eikenhout en de 
eenvoudige , krachtige profileering samenwerken tot een 
totaal-indruk van degelijkheid en soliditeit. 

Het buffet van het eetkamer-ameublement, ingezon
dendoor Verwey & Dellewijn, is goed van hoofdvorm; 
enkele details zijn niet gelukkig, dc stoelen zijn goed 
van vorm. 

J. P. Holst en Zoon hebben een tweetal geschilderde 
ameublementen ingezonden. Hoewel in dit genre wel 
iets goeds te maken is — we herinneren ons nog het 
elegante slaapkamer-ameublement, door dezelfde firma 
ten vorige jare geëxposeerd — behoort toch voor over
drijving gewaakt te worden; met name het aanbrengen 
van beeldhouwwerk aan geschilderde meubelen is ge
heel misplaatst. Het hier bedoelde ameublement staat 
dan ook veel lager dan de bovengenoemde inzending 
op de vorige tentoonstelling. 

In een volgend nommer zullen wij een overzicht 
geven van hetgeen in het Paleis voor Volksvlijt te 
zien is. H . G. J. 

(A.etA.) D E RAADHUISBOUW V A N 
N I E U W E R A M S T E L . 

Onze beschouwingen over den voorgenomen Raad-
huisbouw te Nieuweramstel (De Opmerker van 16 F'ebr. 
1.1.) gaven in de op 15 Maart gehouden zitting van den 
Raad dier Gemeente aanleiding tot een vrij uitvoerig 
debat. Wij mogen onzen lezers een verslag van deze 
bijeenkomst niet onthouden ; het geeft een typisch voor
beeld van de wijze, waarop veelal tie stichting van be
langrijke bouwwerken wordt voorbereid. 

Wij laten het verslag, zooals het voorkomt in het 
Weekblad'voor Xiciavcramstcl van 23 Maart, hier volgen: 

Hierop geeft de Voorzitter lecture van een opstel, dat ge
plaatst is in het bouwkundig weekblad De Opmerker, van 
Zaterdag 16 Februari j l . , waarin met kracht wordt aangedrongen, 
op het uitschrijven van eene prijsvraag voor den bouw van 
het nieuwe raadhuis. 

Nu op dezen bouw, meent do Voorzitter, op deze wijze de 
aandacht is gevestigd, heeft hij het wenschelijk geacht den 
Raad de vraag voor te leggen of niet van den wenk, in het op
stel neergelegd, zal worden gebruik gemaakt. 

Hij twijfelt niet aan de kennis van den gemeente-opzichter 
om ccn goed plan te maken, maar vreest dat dit plan aan 
sierlijkheid niet zal uitblinken. 

Hij opent hierover de discussicn. 
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Dc heer Koenen, de argumenten tot het uitschrijven van 
eene prijsvraag besprekende, komt tot de conclussie dat de 
gemeente Amsterdam door het uitschrijven van eene prijsvraag 
voor beursbouw in plaats van resultaten te verkrijgen veel 
geld beeft uitgegeven. 

De heer Moll : Hoewel De Opmerker ervan spreekt geen 
antipathie te hebben voor den gemeente-opzichter* gelijkt dit 
er toch wel op wanneer men het opstel goed leest. De argu
menten zijn zeer pover en de leidende gedachte speelt den steller 
parten, daar toch de hoofdbepaling er duidelijk uit blijkt, als 
n i e t ons gemeentebelang te ziin, terwijl de nevenbedoelingen 
wel tusschen de regels te lezen zijn. De watertoren immers 
moet meer beschouwd worden als opgetrokken in fabrieksstijl. 
Hij ziet volstrekt niet in. dat het opstel moet leiden tot het 
uitschrijven van eene prijsvraag. 

De heer Bakhuijzen merkt op dat den gemeenteopzichter 
bij zijne instructie is opgelegd elk ontwerp tc maken, dat 
hem wordt opgedragen. Kr wordt in het opstel gesproken, 
dat het een triomf voor de architectuur zoude wezen, indien 
aan den Amsteldijk, door haar toedoen, een Raadhuis verrees. 
Daarnaast staat echter het belang der Gemeente cn nu is het 
voor hem gemakkelijk tusschen beide tc kiezen. Immers in de 
eerste plaats dient het gemeentebelang op den voorgrond te 
staan, en hoeveel respect hij nu ook hebbc voor de architec
tuur, ziet hij niet in dat daarvan door de Gemeente gebruik 
behoeft te worden gemaakt. 

De heer Smithuysen zegt dat hier gesproken wordt van den 
watertoren en deze ten laste gelegd wordt van den opzichter, 
maar, vraagt hij: Is die watertoren wel door hem ontworpen 
cn zoo j a , welnu dan komt hem de bouw niet zoo onsierlijk 
voor om den opzichter daarvan een verwijt te maken? Wat 
het uitschrijven van eene prijsvraag betreft, hier is hij be
paald voor, mits binnen de perken van een bepaalde som cn 
de gemeente-opzichter zou immers kunnen mededingen. De 
Beursbouwplannen, meent spreker, zijn gestruikeld op dc on
geschiktheid van het voor dien bouw aangewend terrein; niet 
op cle mededinging zelve, die eene reeks van de schoonste plannen 
te beoordeelen gaf. 

De heer Moll meent dat die plannen zijn afgesprongen omdat 
het aannemelijkste plan boven de begrooting was. Men moet 
beginnen met den gemeente-opzichter een plan te laten maken. 

De beer Smithuysen gelooft dat dit al zeer stootend voor 
den gemeente-opzichter zoude zijn, indien men later tot het 
uitschrijven van eene prijsvraag besloot. 

Den heer Van lilaaderen verwondert het dat men de zaak 
hier bespreekt. Hij brengt in herinnering dat het uitschrijven 
van eene prijsvraag voor den bouw van twee scholen alhier 
indertijd niet het gewenschte resultaat heeft opgeleverd. Hij 
wil niet beweren, dat, bij den bouw der scholen, plannen van 
den opzichter zijn gevolgd. Wat beoogt men in dit geval met 
eene prijsvraag; sierlijkheid of deugdelijkheid? Zeker het laatste, 
als het meest in 't belang der gemeente. 

Vroeger is men den opzichter wel eens hard gevallen, dat 
zijne begrootingen nog al cijfers toonden. Hij rekende daarbij 
echter op deugdelijk werk en reeds nu blijkt van de goede 
uitkomsten. Hij ziet volstrekt niet in waarom eene prijsvraag 
uit te schrijven. De gemeenteopzichter heeft reeds plannen 
in bewerking. 

De heer Koenen is van oordeel, dat alle waar naar zijn geld 
is. Op den beursbouw is 30 mille uitgeloofd. Indien men nu 
f 300 of f 500 voor het beste gekeurde ontwerp voor een raad
huis uitlooft, dan krijgt men niet veel. Men moet rekening 
houden, meent spreker, met de kosten. Het moet niet tc 
doen wezen om iets monumentaals te verkrijgen, maar iets 
deugdelijks; dit past ons Hij meent dat de gemeente-opzichter 
hiervoor wel berekend is. In principe is hij tegen groote uit
gaven voor eene prijsvraag. 

De Voorzitter gelooft dat aan het uitschrijven van eene prijs
vraag niet zoo groote kosten verbonden zijn; o. a. is er door 
het Genootschap Architectura et Amicitia eene prijsvraag voor 
een concertgebouw uitgeschreven met een prijs van / 100 en 
eene premie van f'25. 

De heer Van Wijhe meent dat de wedstrijd hiervoor niet 
algemeen, maar enkel voor de leden van het Genootschap is. 

Den heer Smithuysen zou het spijten , indien N . Amstel met 
eene bevolking van 24000 zielen, eene gemeente die zich snel 
uitbreidt, op het schoonste gedeelte van den Amstel een raad
huis zoude zien verrijzen dat alleen door practische inrichting 
zoude schitteren. «Kunnen we," zegt spreker, «voor hetzelfde 
geld of iets meer het schoone aan het deugdelijke verbinden, 
dan moeten we hiernaar streven. Iets moet er ook ten bate 
der kunst, voor het schoonheidsgevoel gedaan worden, opdat 
er getuigd kan worden van den kunstzin, die ook onzen tijd, 
onze gemeente, onzen Raad bezielt. Van het toezicht op den 
bouw hangt veel af en door het uitschrijven van eene prijsvraag 
brengt men de deugdelijkheid volstrekt niet ten offer. Amster
dam heeft voor alles en alles, de ontwerpen van den beursbouw 
betreffende, groote sommen besteed. Voor ƒ 500 kan zeer goed 
eene prijsvraag uitgeschreven worden en kan de gemeente groote 
mededinging verwachten." En op f 500, meent spreker, behoeft 
in dit geval niet gezien te worden. 

De heer Van Blaaderen is het eens met den vorigen spreker 
dat het sierlijke aan het deugdelijke kan verbonden worden. 
Hij begrijpt echter volstrekt niet waarom men dit van een 
ontwerp van den gemeente-opzichter niet zou kunnen ver
wachten. Wij hebben nog geen reden om hieraan te twijfelen. 
Schrijft men eene prijsvraag uit, dan moet de ontwerper het 
gebouw maken en is hij er na de oplevering van af. Maakt 
daarentegen de opzichter het ontwerp en gevolgelijk het ge
bouw, dan is men er zeker van, dat het in de eerste plaats 
goed zal zijn, omdat hij in zijne hoedanigheid voortdurend met 
dat gebouw zal te maken hebben. 

Wij hebben geen bewijs, zegt spreker, dat de opzichter geen 
sierlijk gebouw kan maken, wel de ondervinding wat de uit
schrijving van eene prijsvraag in hare gevolgen kan hebben. 

De Voorzitter wil den gemeente-opzichter niet buiten de 
mededinging sluiten. Hij zou hem zelfs bevoegd willen ver-
klaard zien, om, nadat een ontwerp den palm had weggedra
gen, daarin, wat de inrichting betreft, wijzigingen te brengen. 

De heer Smithuysen: «Het is waar, uit niets is ons gebleken 
dat de opzichter geen sierlijk gebouw kan maken;" hij zal de 
laatste zijn dit te zeggen. «Vestigen wij echter ons oog op 
Europa, dan zien wij dat in dc meeste groote steden prijsvragen 
voor bouwwerken worden uitgeschreven." Daarin nu, zegt 
spieker, ligt niet opgesloten dat de beambten daar niet be
kwaam zijn, en evenmin in Amsterdam. 

Wat de soliditeit betreft, deze is voor de verantwoordelijk
heid van het opzicht. 

De heer Moll merkt op dat toen indertijd de watcrleidings-
plannen door den opzichter werden voorgelegd, de Raad in
sloot die plannen door een bevoegd oog en hand tc laten exa-
mineeren. Ook hij was daarvoor. Eene waterleiding tc ont
werpen is dan ook nog wat anders dan de bouw van een raadhuis. 
Intusschen heeft de uitslag ons geleerd dat wij ook zonder de 
examinatie het werk der waterleiding hadden opgeleverd kun
nen zien. Laat cle gemeente opzichter eerst een plan maken. 

De heer Van Son is het volkomen met den heer Smithuysen 
eens dat het deugdelijke met het schoone is te vereenigen, 
maar dat is voor hem nog geen argument om het ontwerp 
niet aan den gemeente-opziener op tc dragen. Hij is het eens 
met den heer Van Blaaderen dat men, door 't uitschrijven 
eener prijsvraag, den gemeente-opzichter als 't ware een klap 
in het aangezicht zou geven. Mocht nu evenwel blijken dat 
de gemeente-opzichter geen schoonheidszin bezit, dan hebben 
wij zeker nog mannen in den Raad om in het ontwerp wijzi
ging te brengen. 

De beer Van Blaaderen is van gevoelen dat Nieuweramstel 
nog niet beschouwd mag worden als eene gemeente, die, wat 
schoonheidszin betreft, behoort te wedijveren met steden en 
gemeenten, hooger clan zij in rang. Zooals hij hier zit, heeft 
hij niet te behartigen de belangen van de architectuur, maar 
die der gemeente en dan gelooft hij dat wij niet mogen wed
ijveren op cle wijze als hier wordt bedoeld. 

De beer Smithuysen heeft door ook bet buitenland aan te 
halen dit enkel gedaan om aan te toonen dat zij ook daar, 
evenmin als bier, behoeven te twijfelen aan de bekwaamheid 
van ambtenaren, wanneer mededinging wordt geopend. Door 
bet uitschrijven van eene prijsvraag geeft men de gelegenheid 
aan tal van kunstenaars 0111 te toonen wat zij kunnen en aan 
gemeenten en belanghebbenden, om uit hunne werken nut te 
trekken. Ware kunst is clan geboren. Hij gelooft dat cle heer 
Van Blaaderen zich het uitschrijven van eene prijsvraag niet 
goed voorstelt. Er wordt eenvoudig een ontwerp gevraagd, cle 
vereischtc ruimten, lokalen, inrichtingen, worden daarbij op
gegeven en de som genoemd binnen welke men zich heeft te 
bewegen. De quaestic van zuinigheid kan hierbij niet worden 
opgeworpen. 

De Voorzitter zegt dat Nieuweramstel wel geen stad i s , 
maar toch cle derde gemeente in Noord Holland. Nu schrijven 
kleine gemeenten wel prijsvragen uit en waarom zouden wij 
dat niet doen. 

De heer Kempkens vraagt of ze dan in die kleine gemeenten 
wel een bekwaam opzichter hadden. 

De Voorzitter zegt dat de quaestie van bekwaam of niet be
kwaam bij 't uitschrijven eener prijsvraag niet behoeft te bestaan. 
Men gaat daarbij uit van het idee uit vele ontwerpen een en 
wel het beste te kiezen en die ruime keuze kan een man niet 
leveren. 

De heer Van Wijhe: «De vraag is: wenscht men een geschikt 
of een fraai raadhuis? en wie zal de jury zijn." 

De Voorzitter zegt dc jury kan Kuipers uitmaken. 
In dat geval, zegt cle heer Smithuysen, is hij van mededinging 

uitgesloten en dit zou spreker niet willen. 
De heer Van Wijhe zegt dat juist, wijl cle opzichter nog geen 

bewijs heeft geleverd van iets schoons te kunnen maken, het 
voor hem een reden zou zijn het dien ambtenaar niet op te dragen. 

De heer Bakhuizen is van oordeel dat de zaak zeer goed aan 
den gemeente-opzichter kan worden opgedragen. Er is gezegd 
dat hij toch cle uitvoerder zal zijn, maar het is voor hem zeer 
moeilijk indien hij eens anders ontwerp moet uitvoeren; dan 
zit hij er lang zoo goed niet in als in 't geval dat hij een eigen 
ontwerp onder handen heeft. Voorts, meent spreker, dat Nieuwer-
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amstel zich niet behoeft gelijk te stellen met andere groote 
gemeenten en steden. Hoeveel zielen onze gemeente ook telle, 
toch is zij eene plattelandsche. 

Den heer Hart zou het uitschrijven van eene prijsvraag wel 
toelachen, maar hij vreest voor cle kosten. Laat de gemeente
opzichter eerst eens een plan leveren en blijkt het clan dat dit niet 
is te volgen, dan kunnen we nog altijd doen wat wij willen. 
Wij zijn dan tegenover onze gemeentenaren gedekt. 

De heer Van Wijhe is van meening dat dit moeilijk is voor den 
gemeente-opzichter. In elk geval moet er eene begrooting zijn, 
waarnaar het ontwerp gemaakt dient te worden. 

De Voorzitter wil de begrooting den opzichter laten maken. 
Hij weet cle indeeling en daarnaar kan de prijsvraag worden uit
geschreven. 

De heer Van Wijhe gelooft dat het een bezwaar is den ontwer
per den bouw niet te gunnen. 

De heer Smithuysen beaamt dit, maar ziet hierin geen bezwaar, 
omdat cle controle op den bouw toch steeds bij den gemeente
opzichter behoort. 

De heer Van Blaaderen merkt op dat door deze bespreking 
men van zelf komt tot cle erkenning hoe moeilijk het is een 
ontwerp van een ander te volgen. Zoo komt b. v. dc inwendige 
verdeeling in de eerste plaats op den voorgrond. De opzichter 
heeft nu reeds een paar plannen van die verdeeling gemaakt 
en dat hierbij rekening moet worden gehouden met de practijk, 
zal wel niemand willen ontkennen. 

De heer De Jong doet het middel aan cle band een bestaand 
raadhuis tot model te nemen. Kunnen of mogen we dat niet, 
dan natuurlijk eene prijsvraag uit te schrijven. 

De heer Schroder zegt dat over de zaak reeds veel is ge
sproken. Hij voor zich heeft eene gevestigde meening, als hij 
slechts denkt aan het resultaat van het uitschrijven eener 
prijsvraag voor den bouw van 2 scholen. Daar was cle ont
werper ook uitvoerder. 

Dc heer Van Wijhe vraagt: «Wie was daarbij de jury?" 
De heer Schroder antwoordt: «De leden der commissie van 

fabricage." 
De heer Van Wijhe wil op dc bekwaamheid van die heeren 

niets afdingen. Hij is thans ook lid dier commissie, maar zou 
niet graag deel van de jury uitmaken. 

De beer Smithuysen wi l , nu toch die zaak ter sprake komt, 
en men op de uitkomsten van eene prijsvraag wijst, even op
merken, dat de treurige resultaten, alstoen verkregen, veroor
zaakt zijn door het feit dat de bouw geschied is zonder behoorlijk 
toezicht van gemeentewege. Dit echter zou niet moeten plaats 
hebben bij den bouw van een raadhuis, ook al was de opzichter 
de ontwerper niet. 

De heer Koenen verklaart zich pertinent tegen het uit
schrijven eener prijsvraag, omdat cle ontwerper tevens uitvoerder 
behoort te zijn. 

De heer Moll wil niets op dezen afdingen, maar de gemeente
opzichter zal wel het best weten wat de practijk in het raadhuis 
wil hebben Hij is beslist tegen 't uitschrijven eener prijsvraag. 

De heer De Jong deelt de meening des heeren Smithuysen , 
mits Kuipers het toezicht uitoefene. 

De heer Van Blaaderen voert nog aan , indien de gemeente 
de zaak aan een vreemdeling opdraagt, hij dan ook de verant
woordelijke persoon is. 

De beer Smithuysen gelooft niet dat b. v. de gemeente 
Amsterdam op den beursbouw geen toezicht zou hebben uit 
geoefend. Een niet gering deel van de verantwoordelijkheid 
draagt zeker de toezichthouder en deze is in ieder geval de 
gemeente en hare daarvoor aangewezen ambtenaren. 

Alsnu stelt cle heer Smithuysen voor, ondersteund door de 
heeren Hart cn De Jong, over te gaan tot het uitschrijven 
eener prijsvraag. 

In stemming gebracht, wordt dit voorstel verworpen met 9 
tegen 4 stemmen. Vóór stemden de voorstellers en de heer 
Hclstoot. 

Hiermede is dus beslist, dat het ontwerp voor het nieuwe 
raadhuis den gemeenteopzichter is opgedragen. 

Wat zegt men wel van zulk eene kostelijke argu
mentatie? „Hoeveel respect de heer Bakhuijzen ook 
voor dc architectuur heeft" — en reken er op dat dit 
geen bagatel is — ZEd. „ziet niet in dat daarvan door 
de gemeente gebruik behoeft te worden gemaakt." 
Voor het geval dat de gemeente eens wel van de arc/11-
tectuur wenscht gebruik te maken, zal waarschijnlijk 
de heer B. wel eenige adressen weten waar dit artikel 
te huur of te koop is. 

Een ander wil een bestaand raadhuis tot model nemen. 
Wonder, dat dit advies geen bijval vond, we hadden 
dan eene herhaling van de stichtelijke Woerdensche 
raadhuishistorie kunnen beleven. 

Het is vermakelijk, doch tegelijk treurig om te hooren, 
hoe door personen, die wegens hun ambt geacht wor

den van alles op dc hoogte te zijn, over dingen wordt 
geredekaveld, waarvan /.e geen flauw begrip hebben. 
Het koopen van een paard, dat iedere last moet trek
ken waar het voorgespannen wordt, of het aanstellen 
van een gemeente-bouwkundige, wien bij zijn instructie 
is opgelegd, elk ontwerp te maken, dat hem wordt 
opgedragen, es ist alles einerlei. Wat hebben we met 
kunst of met prijsvragen te maken ? Willen we het ge
bouw eens erg mooi maken , waarom kan de opzichter 
niet evengoed voor wat torentjes en agrementjes zorgen 
als de een of andere vreemde snoeshaan, die mogelijk 
den prijs zou winnen ? Waarvoor betalen we den man 
anders ? 

Gelukkig gaven enkele leden blijk van eene minder 
bekrompen opvatting. 

De heer Smithuijsen had voor zijn flink optreden in 
het belang van de kunst en meer dankbaar auditorium 
verdiend. Hem en zijn medestanders , die niet schroom
den hunne opinie tegen de kruideniersbegrippen van eene 
aanzienlijke meerderheid te handhaven , onze hulde. 

Het staat nu te vreezen dat men, na het voorgevallene, 
eens zal trachten te toonen wat de kunst te Nieuwer
amstel wel vermag; in dat geval staat ons waarschijn
lijk nog wat ergers tc wachten dan een gebouw in 
„fabrieksstijl". 

Wij voor ons meenen onzen plicht te hebben gedaan 
met de zaak ter sprake te brengen, terwijl er nog tijd 
van beraad was; het voorgevallene kan wellicht in 
andere kringen eenig nut stichten. 

P R I J S V R A G E N . 

O N T W E R F VAN- E E N S C H I L D V O O R E E N K A L E N D E R , U I T 

G E S C H R E V E N D O O R D E 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 . 

De Vereeniging tot bevordering der Bouwkunst te 
Groningen schrijft uit de navolgende prijsvraag: 

a. Er wordt verlangd een ontwerp van een schild 
voor een kalender. 

b. De ruimte op het schild, waarop jaarlijks de 
kalender bevestigd moet kunnen worden, is groot o. 10 
bij 0.20 meter; bovendien moet op het schild de naam 
der Vereeniging duidelijk vermeld zijn en verder een 
voldoende ruimte gevonden worden voor het plaatsen 
van een duidelijk jaartal. 

c. De vorm cn de teekening van het schild moeten 
sierlijk en bevallig, en geschikt zijn om aan den wand 
te worden opgehangen of op een standaard te worden 
geplaatst. Een en ander moet van dien aard zijn, dat 
de voor te stellen zinnebeelden op de bouwkunst en op 
de plaatselijke Vereeniging te Groningen toepasselijk zijn. 

d. De teekening moet geheel in kleuren zijn uit
gevoerd. 

e. Er wordt uitgeloofd het diploma der Vereeniging 
met een prijs van 40 gulden, voor het ontwerp, dat 
waardig wordt gekeurd om gereproduceerd te worden , 
en het diploma der Vereeniging als premie voor het 
daaraanvolgende ontwerp. 

f. Het met den prijs bekroonde ontwerp wordt het 
eigendom der vereeniging. 

g. De ontwerpen zullen beoordeeld worden door 
vijf leden der Vereeniging. 

//. Alle ontwerpen zullen worden tentoongesteld voor 
de leden en belangstellenden der Vereeniging en voor 
de leden van het Genootschap Architectura et Amicitia, 
te Amsterdam, cn van de vereeniging Bouwkunst en 
Vriendschap, te Rotterdam. 

i. De ontwerpen worden ingewacht vóór den len 
September 1889, door den Secretaris der Vereeniging, 
den heer J. P. H A Z E U , Martini-kerkhof te Groningen. 
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Aan deze prijsvraag kunnen alle kunstbeocfe-
naars in Nederland deelnemen. 

/. Elk ontwerp moet gemerkt zijn met eene spreuk 
of teeken en begeleid worden door een naambriefje, 
waarop dat teeken van buiten is herhaald, benevens 
een correspondentie-adres. 

m. De niet bekroonde stukken worden na de ten
toonstellingen teruggezonden of kunnen worden afge
haald bij den Secretaris. 

Namens het Bes/uur, 
L . M. M O O L E N A A R , 

l 'oorzitter. 
J. P. H A Z E U , 

\e-Sccretaris. 

INGEZONDEN. 
Amsterdam, 27 Maart 1S89. 

Mijnheer ite Redacteur, 
In het nummer van De Opmerker van 23 Maart j l . komt 

een gedeelte voor eener voordracht, door den Eere-voorzitter 
op de vergadering van 20 Maart van het Genootschap A. et A . 
gehouden. 

In dit opstel trekt de heer J. H . L . te velde tegen den 
criticus, die, als Amsterdammer, ook zijne, in het gebouw 
der Maatschappij tot Bevordering van Bouwkunst tentoonge
stelde, schetsen beoordeelde. Nu is het doel van mijn schrijven 
niet dezen Amsterdammer te verdedigen; hij is mij onbekend 
cn zal dit zeil wel doen wanneer dc lust hiervoor aanwezig is; 
cn ook niet den overigens hooggcachten Eere-voorzitter van 
A . et A . aan te vallen, wat mij niet zou passen, maar ik 
wenschte naar aanleiding van dit opstel te wijzen opeen klip, 
waarop dc heer J. H . L. is gestooten, en op ccn recht, dat 
ongeschonden behoort te blijven zoowel dcor den hoogste als 
door den laagste, namelijk het recht der vrije critiek in eene 
vereeniging. De heer J. H. L. treedt, in zijne voordracht cn 
in zijn opstel, dit recht der vrije critiek met voeten cn duldt 
niet in ccn ander de zoo dikwijls aangehaalde vrijmoedigheid, 
die hij steeds bij zichzclven vooropstelt. Wat is namelijk het 
geval? Iemand oefent in een vakblad critiek uit over eenige 
in het openbaar tentoongestelde tcekeningen cn doet dit naar 
zijne overtuiging, zonder aanzien des persoons. De critiek is 
niet onvoorwaardelijk gunstig — alle critiek behoeft toch niet 
gunstig tc zijn — en een der inzenders maakt zich hierover 
boos. Tot zoover is in dit geval niets bijzonders gelegen, 
immers het doet zich bij elke tentoonstelling en beoordee
ling van kunstwerken voor; maar onze inzender laat het niet 
bij zijne boosheid ; hij heeft niet de kracht zich in tc toornen 
of de verdediging zijner inzending aan derden over te laten — 
er is toch nog wel recht in dc bouwkunst. Hij staat op en 
spuwt de gal van zijn overkropt gemoed uit over het hoofd 
van den onvoorzichtigen criticus, die durfde oordeden zonder 
aanzien des persoons. Vermetele, roept dc vertoornde in zijne 
niet meer te bcheerschen woede, vermetele, ge durfdet het 
wagen te critiseeren, af tc keuren waar ik verwachtte dat ge 
juichen zoudt, dat durfdet go, welnu dan, vrees mijn toorn, 
mijn banvloek over u. Ik wensch dat gij en uwe confraters 
verbluft, verpletterd door den vloed mijner woorden, wel zult 
nalaten weer den mond te openen tot critiek, tot afkeuren, 
tot neen zeggen als ik verwacht dat ge ja zult knikken Ik 
verklaar u onmondig, ge zijt maar waartoe meer; De Op
merker van 23 Maart is helaas daar en wat geschreven cn 
gedrukt is kan men niet meer uitwisschen, hoogstens herroepen. 

Zie, mijnheer de Redacteur, dat zweemt naar dictatorschap 
en, waar we vrijmoedig onzen arbeid toonen om een vrijmoedig 
oordeel te vernemen, daar is voor dergelijke overheersching 
geen plaats. Hier wordt inbreuk gemaakt op het recht der 
vrije critiek, om openbaar tentoongestelde zaken in het open
baar tc beoordcelcn zonder aanzien des persoons, en ik vermeen 
met alle bescheidenheid dat in eene vereeniging van vrije 
bouwkundigen, zooals A . et A . is, aan niemand het recht toe
komt dezer vrije critiek den voet op den nek te zetten —ook 
zelfs aan den overigens zeer geachten Eere voorzitter niet. 

Uw. dw. dienaar, 
C. WlI.H. NlJIIOFF. 

Lid van A . et A . 

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 H A A R L E M E N O M S T R E K E N . 

Vergadering van 14 Maart 1SS9. 
Na opening der vergadering door den Voorzitter, den heer 

Jacques Leijh, en een woord van welkom aan het toegetreden 
l id , den heer A. J. H. Kcijnders, worden de notulen gelezen 
en onveranderd goedgekeurd. 

De Penningmeester doet verslag der uitgaven cn ontvangsten, 
die door de heeren (. E. van den Arend en J. H . Welsenaar 
worden nagezien en accoord bevonden. 

De Voorzitter brengt daarop een woord van dank aan den 
heer H . J. Geijl Icz., voor zijn accuraat gehouden beheer en 
aan die leden, die door geldelijken steun de Afdeeling voor 
een tekort behoed hebben. 

Bij de hieropvolgende verkiezing voor een Bestuurder in plaats 
van den heer Jacques Leijh, die volgens het reglement moet 
aftreden en niet herkiesbaar is, werden de meeste stemmen uit
gebracht op den heer J . Wolbers. Bij de daarna gehouden 
verkiezing voor een Voorzitter uit de bestuursleden, werd de 
heer A . van der Steur Jr., Vice-voorzitter, met bijna algemeene 
stemmen gekozen. 

De Commissie ter beantwoording der bekende. door het 
Hoofdbestuur gestelde, vragen werd daarna verzocht rapport 
uit te brengen. Om niet in herhalingen te vervallen, zullen 
wij alleen de antwoorden vermelden. De vragen zelve kunnen 
van algemeene bekendheid worden geacht; ten overvloede ver
wijzen wij echter naar vroegere nommers van dit blad ('). 

De heer Geijl beantwoordt vraag I als volgt: 
Een hoog trasraam is nadeelig voor de op het metselwerk 

aangebrachte pleisterbekleeding. Deze als axioma gestelde 
waarheid is het uitgangspunt van de vraag: Welke middelen 
tegen het optrekken van vocht in zoodanig geval de meeste 
aanbeveling verdienen? 

Toch zou vooraf de vraag overweging verdienen of, wanneer 
het woord trasraam niet al te letterlijk wordt opgenomen en 
het gedeelte metselwerk, dat men gewoonlijk met dien naam 
bestempelt, gemaakt wordt van harde doch niet gladde steenen 
in portland cementspecie en dc pleisterbekleeding van die
zelfde specie met dc noodige zorg wordt aangebracht, die na-
deelige invloed wel zoo merkbaar zal zijn? Dit zal zeker niet 
het geval zijn, wanneer spouwmuren de buitenmuren gelegen
heid geven hun vocht naar de binnenzijde af tc voeren. Mijns 
inziens mag daarom deze vraag ontkennend worden beantwoord. 

Wanneer echter uit zuinigheid, of om welk.e andere reden dan 
ook, de aanleg van een voldoend trasraam wordt achterwege 
gelaten, dan verdienen geperforeerde droogsteenen daartoe 
slechts in sommige gevallen aanbeveling, n.1. dan, wanneer de 
hoogte der binner.vlocren toelaten dit materiaal op voldoende 
hoogte boven den buitengrondslag aan te brengen en onder 
voorwaarde, dat onder de vloeren behoorlijke ruimte kan worden 
gelaten tot doortocht. Bij aanwending van steenen vloeren, 
dragende op eene gesloten zandbedding, zijn zij niet aan te be
velen, zooals mij gebleken is uit sommige uitgevoerde bouw
werken, die juist door de geperforeerde steenen belangrijk van 
vocht te lijden hebben gehad. 

Aanwending van eene laag glas, mits ook op voldoende 
hoogte boven het maaiveld gelegen en ondermetseld met eenige 
lagen waterdicht werk, geeft veelal een voldoenden waarborg 
tegen het optrekken van vocht. 

Aanwending van een strook lood tusschen het metselwerk, 
ter hoogte van den grond, verdient minder aanbeveling, zoowel 
om de hoogcre kosten als omdat lood door trasspecie wordt 
aangetast. Omtrent het gebruik van asphalt zijn mij geene 
resultaten bekend. 

Een nadeel van elke dunne laag eener voor vocht ondoor
dringbare stof is zeker, dat de door het opspatten van het 
nedcrvallende water veroorzaakte vochtigheid daardoor niet kan 
worden gekeerd. 

Een goed trasraam verdient alzoo in. i . de meeste aanbeveling. 

De heer J. G. Michielse beantwoordt vraag II als volgt: 
Het gebruik van portland-cement, dat zich in dc laatste 50 

jaren alleen bepaalde tot het samenstellen van metselwerken, 
waarbij soliditeit op den voorgrond stond cn tot het maken 
van pleisterwerken enz., heeft zich in den laatsten tijd (een 
tijdvak van ruim 25 jaren) ook uitgestrekt tot het vervaardigen 

'van verschillende bouwartikelcn, ornementen, hoek-, sluit-, 
dek- en protielstcenen, metsclsteenen, betonblokken voor zee
weringen en voornamelijk ook ccmcntriolcn en dito putten, 
waarin het portland-cement dc hoofdrol vervult. 

Het is gebleken, dat vooral riolen en putten met goed ge
volg en veel zijn toegepast. Voordeden van deze riolen zijn: 

ie. Voldoende sterkte; 2e. spoedige wijze van legging; 3e. 
ondoordringbaarheid voor rioolrecht; 4e. goedkoopte in verge
lijking van gemetselde riolen. 

ie. Voldoende sterkte. 
Het is gebleken, dat ccmcntriolcn, meer dan 20 jaren gele

den gelegd, bij opgraving geheel gaaf cn door rioolvocht on
aangetast waren, en zulks in straten, waarover van tijd tot 
tijd zware vrachten waren vervoerd; dc hardheid van het mate
riaal bleek daarbij nog tc zijn toegenomen. Bedoeld riool ligt 
in de Stoofsteeg tc Haarlem, is herkomstig van dc fabriek van 
Lindo tc Delft cn in 1865 gelegd. 

2e. Spoedige wijze van legging. 
Ccmcntriolcn van middelmatige afmetingen als 30 bij 50, 

35 "Ü 55, 5° '"j 7° tot 60 bij 80 cM. inwendige ruimte, waarbij 
men alleen onderstukken en kappen heeft, kunnen ter gemid
delde lengte van 20 M . , per dag van 10 uur, door twee bekwame 
werklieden worden gelegd; iets dat van gemetselde riolen van 

(*) Zie b. v. De Opmerker van 16 Maart jl . 

30 Maart 1889. D E O P M E R K E R . 105 

die afmetingen, waarvan de vloer bestaat uit twee lagen, de 
wanden uit 1 steen en het gewelf u i t s t e e n , niet lean gezegd 
•worden; bovendien zijn ook geen forméelen noodig. 

3e. Ondoordringbaarheid voor rioolvocht, 
Wanneer de riolen van goed gehalte zijn en zoodanig worden 

yeryaardigd, dat zij by de stujtnaden cn bjj de aansluitingen J 
der kappen van sponningen worden voorzien om een behoorlijke 
zpow leem of taaje klei »an te brengea, dan zijn zij voor riool-
vocht ondoordringbaar; waot het is mij bij de opgraving van 
dergelijke riolen meermalen gebleken, dat die c^orjngendc grond 
totaal droog bleek te zijn gebleven 

Het komt er echter pp aan de riolen op vasten bodem te 
leggen of, waar die niet wordt aangetroffen, roostenwerkefl of 
geheide fundeeringen te maken; hierdoor wordt het leggen zeer 
bespoedigd, daar het leggen «n aanstrijken met klej zorgvuldig 
moet geschieden. . <j 

4e. Goedkoopte in vergelijking van gemetselde riolen. 
Een goed ccmentriool van 40 bij 60 cM. is, met inbegrip van 

koop en leggen, te maken voor ƒ4.50 a f $ 
Een dito gemetseld met bodem van 2 lagen, wanden dik 1 

steen en kruin van steen (hardgrau wc Waalsteen of miskleu
rige klinkers) in basterdspecie, kost zeker ƒ 6 ;\ ƒ6.50 per M 1 . 

Wat betreft dc verdere onderdeden der vraag: 
a. Is mij nimmer gebleken, dat cementriolen of dito beer

putten door rioolvocht of fecaliCn waren aangetast. 
b. Zijn de verhoudingen der samenstellende deelen voor goede 

riolen: 1 deel portlandcement, 6 deden grint en lekzand. 
e. Kan in het algemeen gezegd worden dat ccmcntriolcn 

ongeveer '(, goetfkooper dan gemetselde riolen te maken zijn. 
Nog valt op tc merken: 
ie. Dat door het afnemen van kappen, waar men dat wi l , 

cementriolen ten allen tijde en overal gemakkelijk tc openen 
zijn om schoon te maken. 

2e. Dat deeivorm, waarin de cementriolen veeltijds gemaakt 
worden, ccn zeer gunstige vorm is om opstoppingen te voor
komen en om ze met kegelvormige trekemmers schoon te maken. 

3e. Dat er vooral op gelet moet worden niet tc snel ver
hardende Portland cement tc gebruiken cn vooral rivier-, geen 
duinzand; dat de speciën langen tijd droog dooreengezet, met 
zoo weinig mogelijk water aangemengd en zoo vast mogelijk 
in de vormen gestampt moeten worden. 

4e. Bij het leggen is het wenschelijk dc kappen in verband 
op de onderstukken te leggen. 

De heer H . J Geijl Jr., die de beantwoording van vraag III 
op zich had genomen, achtte deze vraag zoo ruim gesteld, dat 
een aanvulling hem zeer wenschelijk toescheen: hij wenschte 
daaraan toe te voegen »en welke soorten van Amerikaansch 
grenen verdienen in verschillende toepassingen dc meeste aan
beveling?" Amerika toch is zoo groot, het klimaat cn de 
bodem van verscheidene deden van het land zijn zoo ver
schillend, dat natuurlijk ook de eigenschappen van het uit 
de vele havens aangevoerde hout groot verschil aantoonen. 
Men zou b. v. evengoed kunnen spreken van Europecsch 
eikenhout, terwijl toch het inlandsch gezaagde, het Rijnschc, 
het Wezelsche, het Beiersche en het Slavonische hout zulke 
verschillende eigenschappen bezitten, dat de vraag, zoo gesteld, 
ook voor die houtsoort zeer moeilijk te beantwoorden zou zijn. 

Om dus tot een goede beantwoording der vraag tc komen, 
zou men moeten beginnen de verschillende soorten door namen 
scherp van elkander te onderscheiden cn voorts van die soor
ten dc goede cn minder goede eigenschappen voor de verschil
lende doeleinden moeten opsporen cn vergelijken. 

Dit nu is, voor zoover mij bekend, tot heden niet geschied 
of althans niet in voldoende mate. 

Dc mij bekende soorten zijn: 
Het Pitchpine, aangevoerd in vierkant beslagen en in vier-

kant bczaagdc balken van de meest uiteenloopende lengten cn 
zwaartcn. Het Yellowpine, hetwelk in dc laatste jaren zeer spaar
zaam wordt aangevoerd. Het Whitcpinc cn het Waneypine,dat 
meestal in beslagen balken van zware afmetingen, maar, om 
den hoogen prijs, slechts in kleine hoeveelheden wordt aange
voerd en waarvan het verbruik dan ook zeer beperkt is. Laat 
ons deze 4 soorten in hunne verschillende hoedanigheden na
gaan. Het Pitchpine Amerikaansch-grenen wordt het meest 
algemeen gebruikt, omdat het in prijs het meest het gewone 
of Noorschc grenenhout nabij komt cn daarom ook het meest 
wordt aangevoerd. 

Onder hetgeen als Pitchpine in den handel wordt gebracht, 
zijn zooveel verschillende soorten, dat in het algemeen moeilijk 
kan gezegd worden, dat het voor dit of dat doel geschikt of 
ongeschikt is Over het algemeen zijn do be bakte balken van 
veel beter cn milder kwaliteit dan de bezaagde, 'tgeen bewijst 
dat zij uit verschillende streken van Amerika afkomstig zijn. 

De bezaagde balken zijn harder, hebben over 't algemeen 
meer losse jaarkringen en grooter vetaders dan de behakte 
balken, zoodat zij het meest voor ruw werk zijn aan te bevelen. 

De behakte balken zijn over het geheel fijner van jaarkring 
zachter en rechtdradiger, zoodat zij voor buitenwerk bij den 
huishouw meer aanbeveling verdienen. Beide soorten echter 

onderscheiden zich van het Noorsche grenen door meer vast
heid en grootere duurzaamheid fa dc ludit , omdat zij minder 
spoedig tot rotting overgaan. Het schijnt evenwel, dat na ver
loop vaq tijd de draagkracht minder wordt, hetgeen wellicht 
zijn oorzaak vindt in net verdrogen of kristaHiseerep der vet-
sappen en de mindere taaiheid van den houtvezel. Voor aan 
de lucht blootgestelde draagbalken schijnt het Amerikaansch 

frenen alzoo piet aan te bevelen, terwijl voor vele andere 
oeleinden met zorg moet worden onderzocht of zich losse jaar

kringen in den balk vinden, die in dat geval voor de meeste 
doeleinden ongeschikt is. Het spint, dat aan vele balken ruim
schoots voorkomt, is veelal van zeer slecht gehalte, zoodat dit 
in dc meeste gevallen geheel verwijderd moet worden. Ook 
op «Je in het hout voorkomende kwasten dient met zorg te 
worden gelet, aangezien deze, hoewel niet zoo veelvuldig voor
komende als in het Noorsche hout, daarin minder goed zijn 
vastgegroeid en dikwijls kolossale afmetingen aannemen, zoodat 
zij de kracht van den balk zeer verminderen. 

W i l men het Pitchpine benuttigen voor ramen en buiten
deuren, 'tgeen voor blank werk tegenwoordig veelal gevraagd 
wordt, dan dient met zorg op de kwaliteit of de eigenschappen 
van het voorhanden hout te worden achtgcgcvcn, want dan is 
lang niet alle hout timmerhout. Behalve dat uit den aard der 
zaak hout met kwasten en vetstriemen moet worden uitge
schoten, zoo moet vooral naar fijn, zacht en rechtdradigplaat
hout worden uitgezien, aangezien het hout van vele balken te 
zeer onderhevig is aan kromtrekken om het voor dat doel tc 
kunnen gebruiken. In het algemeen zijn dc vierkant bezaagde 
in den handel gebrachte balken daartoe het minst geschikt. 
Voor gewone binnenbetimmcring is het Pitchpine over het 
algemeen ongeschikt, gedeeltelijk om het bovenaangevoerde 
en ook omdat voor beschildering met fijne kleuren het hars 
of vetgehalte bezwaar oplevert. 

Het zoogenaamd Yellowpine, dat voor een tien of vijftiental 
jaren in tamelijk ruime hoeveelheid werd aangevoerd, doch in 
den laatsten tijd meer van de markt verdrongen schijnt, is een 
veel zachtere soort en schijnt tc behooren tot de zoogenaamde 
op stam getapte houtsoorten, 'tgeen blijkt uit de rondom de 
kwasten zich bevindende vctplckken, terwijl overigens in het 
hout weinig of geen vet aanwezig is. Het eigent zich voor 
binnenbetimmering en voor pancclhout veel beter dan het 
Pitchpine. mits men de zich daarin bevindende kwasten met 
omliggende vctplckken kan laten wegvallen. 

Het Whitcpinc cn het Waneypinc zijn de fijnste der mij 
bekende Ainerikaansch-grencn houtsoorten. Ik noem ze gelijk
tijdig, omdat ze klaarblijkelijk tot dezelfde familie behooren, 
ofschoon zij. bij elkander gezien, nog genoeg verschil opleveren 
om tot twee verschillende soorten gerekend te kunnen worden. 

Beide soorten komen voor in vierkante balken van 60 tot 
80 cM. doorsnede, zijn zeer fijn van nerf, hebben een zachte 
lichtgele, het Waneypinc eene ccnigzins roze tint, terwijl er 
balken van 30 tot 40 voet lengte in worden gevonden, nage
noeg geheel zonder kwasten. Een ander gebrek komt er echter 
in voor, dat wellicht zijn oorzaak vindt in het kappen cn van 
de bergen naar beneden rollen der stammen, n.1. dat zich dik
wijls onnoemelijk vele, zeer fijne, recht door dc gezaagde planken 
loopende scheuren erin bevinden, die, in de ruwe plaat nauwe
lijks te bemerken, zich aan het oog voordoen, nadat de plaat is 
afgeschaafd cn korten tijd aan de lucht is blootgesteld geweest. 
Dit en dc betrekkelijk hooge inkoopsprijs maakt het in de 
bewerking tot een kostbare houtsoort, die evenwel voor fijne 
binnenbetimmcring uitstekende eigenschappen bezit en 0111 zijn 
zachtheid en mildheid ook voor snijwerk zeer is aan tc bevelen. 
Zelfs wanneer het niet geheel droog verwerkt wordt, behoeft 
van trekken geen en van krimpen zeer weinig sprake te zijn. 

Ten slotte zij nog opgemerkt, dat de ondervinding mij heeft 
geleerd, dat het Pitchpine. voor palen in vochtigen grond 
geplaatst, geen onvoorwaardelijke aanbeveling verdient, daar, 
na verloop van enkele jaren, het gedeelte, dat tusschen lucht 
en water is geplaatst, zacht wordt, zoodat de buitenvezels zich 
met dc hand laten verwijderen. 

De heer Geijl, die ook vraag IV beantwoordde, zeide daar
van het volgende: 

Dc onder den naam van Carbolineum Avenarius sedert eenige 
jaren in den handel gebrachte vloeistof tot het bestrijken van 
verschillende houtsoorten, heeft in ons land nog tc weinig a l 
gemeen verbruik gevonden om van eigen ondervinding op 
ruime schaal te spreken. In Duitschland echter wordt deze 
vloeistof reeds gedurende ongeveer dertien jaren gebruikt en, 
volgens de attesten der verbruikers, met succes. 

Mijn eigen ondervinding kan slechts spreken van een jtal 
jaren, maar bevestigt toch in vele opzichten dit gunstig oor
deel, zij het dan ook dat een paar nader tc noemen ondervin
dingen van minder aangenamen aard waren. 

Naar het schijnt zijn carbol, parafine, koolteer cn enkele bij
gevoegde zouten de bcstanddeelen van het carbolineum en deze 
samenstelling wijst erop, dat deze vloeistof uitnemende dien
sten kan bewijzen om rotting van aan lucht en water bloot
gestelde houtwerken tegen tc gaan, terwijl ook, zooals de 
ondervinding mij heeft geleerd, de schimmelplant der cham-
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pignons onder vloeren enz., door bestrijken met carbolineum, 
volkomen onschadelijk wordt gemaakt. 

Hij het gebruik verdient het aanbeveling dc vloeistof goed 
warm te maken, aangezien zc dan veel dieper in het hout dringt; 
hierin is juist een der groote voordcelen gelegen, die zij bo 
ven Stockholmcr teer heeft, daar deze weinig dieper dan dc 
oppervlakte doordringt. 

De ondervinding leert dat Carbolineum Avenarius met succes 
te gebruiken is tot het bestrijken van schuttingen, beschoei
ingen, tuinhuizen, bollenschuren, hooibergen en verdere ge
timmerten. 

Alleen zij men voorzichtig daarmee niet tc bestrijken broei
bakken , druivenkasten, trekkasten voor bloemen enz., aan de 
binnenzijde, aangezien mij proetondervindelijk gebleken is , 
dat de jonge planten niet bestand zijn tegen den eigenaardigen, 
scherpen reuk der zich bij verdamping van carbolineum ont
wikkelende gassen, en de groenten, in met carbolineum be
streken bakken geteeld, een voor een fijnen smaak minder 
aangename carbolgcur aannemen. 

In vele gevallen kan carbolineum ook het verfwerk vervangen, 
bijv. bij houten topgevels, tuinhuizen enz., aangezien het zich 
zeer goed laat verwerken op geschaafde oppervlakten cn aan 
het bout een aangename licht roodbruine kleur geeft; men zij 
evenwel voorzichtig om hout, dat aar. de eene zijde met fijne 
kleuren geschilderd moet worden, zooals bijv. bij zomertentjes, 
aan de andere of buitenzijde met carbolineum tc bestrijken, 
aangezien mij gebleken is, dat langs en door de kwasten de 
vloeistof door het hout tot dc binnenzijde doortrekt en de ge
verfde oppervlakte met bruine vlekken ontsiert. 

Wat de bewerking betreft, deze is gemakkelijker dan met 
Stockholmcr teer; alleen moet de werkman oppassen in den zomer 
geen oppervlakten ermede te besmeren , waarop dc zon staat, 
daar de snelle en scherpe gas-ontwikkeling nadeelig op de 
oogen werkt. 

Ook zij men indachtig om bij felle koude de zich in het vat 
bevindende massa behoorlijk te roeren, alvorens er uit te 
scheppen, daar dan de zich daarin bevindende zouten gezonken 
zijn; bij verwarming worden deze echter weder opgelost. 

Wat de kosten aangaat, deze zijn iets hooger dan bij gebruik 
van teer. Met een K.G. carbolineum kunnen 5 h 6 M*. bestreken 
worden, hetgeen aan vloeistof alzoo bij groote hoeveelheden 5 ;\ 
6 cents per M*. bedraagt, terwijl de arbeid nog iets lager dan 
bij teeren te stellen is. Hiertegenover staat echter, dat de 
bewerking minder dikwijls dan met teer behoeft te geschieden 
omdat de vloeistof zooveel dieper in het hout dringt. Hoewel 
in den laatsten tijd onderscheidene soorten carbolineum (na
maak van het echte Carbolineum Avenarius) zijn in den handel 
gebracht en ook in de laatste maanden een dergelijk artikel 
door de Maatschappij van Chemische Industrie te Amsterdam 
wordt aangeboden, zoo vermeen ik toch, dat, om zeker te zijn 
van een goed fabrikaatj, men het beste doet zich te houden aan 
het origineele Carbolineum Avenarius, dat bij nagenoeg gelijken 
prijs tot nog toe de meeste waarborgen, door jarenlange onder
vinding verkregen, aanbiedt. 

De heer J. E. van den Arend gaf op vraag V het volgende 
antwoord: 

Omtrent het al of niet wcnschelijke en de wijze waarop 
bliksemafleiders behooren te worden aangebracht, zou kunnen 
worden verwezen naar de vele verschillende beschrijvingen, 
maar ook daarin ondervindt men dat veel verschil van gevoelen 
bestaat en menigmaal door zoogenaamde deskundigen groote, 
of liever gezegd zeer gevaarlijke, fouten zijn begaan. 

Een dezer fouten is mij gebleken, toen ik in dienst der 
gemeente Haarlem was, aan den Groote-kerkstoren (hoog ± 76 
meter); de afleider n.1. was samengesteld uit rondijzeren staven 
van ± 2\, meter lengte, die met moerschroeven aan elkander 
waren gekoppeld; tusschen deze koppelingen was echter lang
zamerhand roest ontstaan, zoodat geen geregelde doorstrooming 
meer kon plaats hebben; men had hierdoor dus meer gevaar 
dan bescherming verkregen. 

Later is er in dezen toestand verandering gekomen en daarvoor 
aangebracht een in den vorm van touw gevlochten doorloopende 
draad, dik H: I CM . Hierbij heeft men bij beproevingen nimmer 
de geringste belemmering waargenomen. 

Herhaalde malen is de massive platina-punt getroffen en voor 
een deel afgesmolten zonder meer. 

Het is mij bekend, dat men ook dit zoogenaamde kopertouw 
afkeurt, omdat men de voorkeur geeft aan massive koperen 
staven van p. m. K bij 2jj cM. ofwel naar verkiezing in andere 
vormen, en dan de koperen spits in het vuur verguldt. 

Wat betreft hoogte of afstand van afleiders, met betrekking 
tot andere gebouwen, acht ik het noodig voor iederen toe
stand deskundigen te raadplegen. Van de vele beschrijvingen 
over bliksemafleiders, die van tijd tot tijd in het licht zijn 
verschenen, is mij ook bekend het zeer uitvoerig Duitsche werkje 
van Dr. Otto Buchner, uitgegeven te Weimar in 1867, bij liern-
hard Kricdrich Voigt en in het Nederlandsen vertaald door den 
civiel-ingenieur C. j . v. Doorn, met toelichting en bijvoegsels 
van W. M. Logeman te Haarlem, bij de Erven F. Bonn, 1867. 

Met betrekking tot mijn antwoord op deze vraag zij het mij 

vergund te verwijzen naar bovengenoemd Duitsch werkje, pag. 
55, waaruit blijkt, dat ook deze geleerde geen absolute zekerheid 
weet te geven. Hoogst belangrijk is hetgeen in het boekwerk 
getiteld: De krachten der natuur op pag. 127—131 t e lezen 
is over rampen door bliksem veroorzaakt cn met succes aange
brachte afleiders. 

Ik meen echter goed te doen nog op te merken, dat door 
den heer N . van Wettcren, alhier, de zoo gunstig bekende en 
onovertroffen magnctenfabrikant, verschillende inlichtingen 
omtrent het maken van bliksemafleiders zijn gegeven en dat 
deze gaarne bereid is daarover een en ander mede te deelen, 
indien het Bestuur der Maatschappij hem dit mocht verzoeken. 

Als bewijs dat genoemden fabrikant dusdanige werken ver
trouwd kunnen worden, kan dienen, dat hij sedert 12 jaren, 
behalve nog verschillende andere werken , door de Militaire 
Genie belast is geweest met het maken en aanleggen van 
bedoelde atleiders op kruitmagazijnen, kazernen en gepantserde 
forten. 

Laat men dikwerf sommige werkzaamheden tot den minst 
mogelijkcn prijs verrichten zonder daarbij op soliditeit te let
ten, bij bliksemafleiders is een te lichtvaardige opdracht vol
strekt af te raden, daar er te groote schaden en menschcnlc-
vens op het spel staan. 

De heer J. van den Ban, vraag VI beantwoordende, meent dat 
tegen het bouwen van minder fraaie achter- of zijgevels weinig 
of niets te doen zal zijn. Deze meening, zegt hij , is gevestigd 
op het feit, dat tot heden, trots alle verordeningen, noch van 
gemeentewege, noch door bouwkundigen of vakgenooten iets 
is gedaan om te voorkomen, dat hier en daar zelfs voorgevels 
kunnen worden opgetrokken, die de geheele buurt ontsieren. 

Kon men hiervoor een goede oplossing geven, dan zou die 
z. i . ook wel op de achter- cn zijgevels toe tc passen zijn. 

Dc heer J. E. van den Arend beantwoordde vraag VII met 
het volgende: 

Neemt men in aanmerking, dat, nog maar weinige jaren ge
leden, in hoofdzaak slechts bestond een klein boekje (15 pag.) 
genaamd: «Algemeene Voorwaarden behoorende bij de bestek
ken voor de verschillende Rijks waterstaatswerken, goedge
keurd 14 Februari 1839" en dat dit in i860 is vervangen door 
een veel uitvoeriger boekwerk van i4Spag., genaamd: «Alge
meene regelen en bepalingen voor de uitvoering en het onder
houd der Rijkswaterstaatswerken" en ook dit weder herhaalde 
malen is uitgebreid of gewijzigd, dan mag men daaruit wel 
besluiten, dat zich steeds nieuwe denkbeelden en behoeften 
hebben voorgedaan, die deze wijzigingen noodig maakten. 

Naar mijne meening is het ook niet wel mogelijk een beknopt 
overzicht te geven op welke wijze in de behoefte aan algemeene 
(afdoende) voorschriften kan worden voorzien, omdat de wer
ken in zoo vele vormen en telkens onder andere omstan
digheden voorkomen, zoodat men zich daarvan toch maar ge
deeltelijk zou kunnen bedienen of telkens nauwkeurig op wij
ziging en uitbreiding bedacht zou moeten zijn. 

Het meest doelmatig komt mij voor, dat gemeentebesturen 
zooveel mogelijk gelijke hoofdbepalingen of voorschriften hadden 
voor hunne nieuwe of onderhoudswerken en dat door particu
lieren daarnaar kon worden verwezen, met bijvoeging van dat
gene, wat in verschillende onderdeden bleek noodig te zijn. 

De ondervinding beeft toch genoeg geleerd, dat te omslachtig 
schrijven of te veel eischen in de bestekken de meeste quaes-
tien hebben doen ontstaan, dikwijls veel meer dan doordat 
iets vergeten was, waarover in der minne kon worden onder
handeld. 

Behalve deze, is ook een bezwaar, dat al te strenge voor
schriften onnoodige angsten verwekken, die in den regel ten 
nadeele van de bcstcders uitloopen, doch ook soms voor den 
aannemer in vexatie ontaarden, welke beide gebreken zijn te 
vermijden, indien men in verschillende toestanden meer of 
min strenge bepalingen in de bestekken voorschrijft, maar die 
ook billijk toepast. 

W i l men de A. V . — door de aannemers «krijgsartikelen" 
genoemd — van Rijkswege in toepassing brengen, het zij zoo; 
daar regeert men met den sterken arm, maar in het gewone 
leven zijn zij dikwijls niet aan te bevelen. 

Ter voldoening aan de gestelde vraag dicne alzoo, dat voor 
gemeenten of particulieren elk deskundige zich moet bedienen 
van hetgeen hijzelf voor ieder bijzonder werk (zoo beknopt en 
duidelijk mogelijk) noodig acht, hetgeen beter resultaat zal 
opleveren dan voor het gemak zich maar altijd te beroepen 
op de A . V . 

In 1854 heb i k , als architect voor de gemeente Haarlem, 
eenige algemeene voorwaarden opgemaakt, die mij bij de uit
voering van vele cn belangrijke werken meer dan '/» eeuw van 
dienst zijn geweest, zonder dat zij ooit aanleiding tot rechts-
quaestiën hebben gegeven, omdat de toepassing daarvan steeds 
kort cn practiscb plaats had. 

Ten slotte, en in verband met het bovenaangevoerde, komt 
het mij volstrekt overbodig voor, dat vanwege de Maatschappij 
tot bevordering der Bouwkunst een stel algemeene voorwaar
den worde opgemaakt, aangezien men onmogelijk in al het 
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noodige kan voorzien; gemis aan kennis van zaken en wer
ken, die in geheel Nederland onder zooveel (ik zou bijna zeg
gen onnoemelijk veel) verschillende omstandigheden kunnen 
voorkomen, is de oorzaak, waarom ik gemeentelijke of plaatse
lijke voorschriften doeltreffender acht dan dc bedoelde voor 
waarden van het Rijk of van de Maatschappij, terwijl boven
dien niet uitgesloten behoeft te worden daarvan bij onderdeden 
naar verkiezing gebruik tc maken. 

Het antwoord, door den heer J. Wolbers op vraag VIII ge
geven, was ongeveer van den volgenden inhoud. 

Een uitgave van een beknopt doch volledig overzicht van de 
geschiedenis der bouwkunst in Nederland is der Nederlandsche 
bouwkunst waardig en wij achten het daarom wenschelijk, 
dat de Maatschappij, zooveel in haar vermogen is, tot dc ver
wezenlijking daarvan medewerkt. 

Om degelijk, beknopt en zakelijk te wezen, vereischt de voor
gestelde uitgave, waaraan het opnemen en in teekening brengen 
der kunstwerken met hunne details onafscheidelijk moet verbon
den zijn, eene lange studie. 

Door een uitgave alleen in onze taal zal men door de weinige 
afnemers echter zeer weinig vergoeding van kosten verkrijgen, 
en wij gelooven, dat dit ook de reden is, waarom men voor 
eigen rekening nog geen uitgave beproefd heeft. 

Het Hoofdbestuur zou evenwel door een wedstrijd onder hare 
leden voor de beste opmetingen cn beschrijvingen van kunst
werken, door de antwoorden te exposeeren en aan de deel
nemers bekroningen toe te kennen een poging kunnen doen 
om meerdere gegevens te verzamelen. Kon de Maatschappij 
dan de van Rijkswege gedane opmetingen en beschrijvingen 
voegen bij de reeds in haar bezit zijnde, en deze aanvullen niet 
de bovenbedoelde, dan zou men een grooten stap verder zijn. 
Mocht er dan niemand gevonden worden, geschikt en bekwaam 
om met medewerking der Maatschappij de uitgave voor eigen 
rekening te nemen, dan zou het o. i . de Maatschappij niet 
moeilijk vallen iemand aan te stellen met wiens medewerking 
zij de uitgave voor hare rekening nam. 

Op vraag IX gaf de heer J. van den Ban ten antwoord , dat 
hij haar te veel omvattend acht voor eene grondige beant
woording; wenschelijker kwam het hem voor, dat de vraag 
gesteld werd in handen van een commissie van ter zake des
kundige en ervaren mannen uit ons land, die, haar van ver
schillende standpunten beschouwende, een grondig en gemoti
veerd rapport zou kunnen uitbrengen. 

Na gehouden discussie over dc uitgebrachte rapporten, 
werden zij. in den geest van het bovenvermelde, door de Ver
gadering aangenomen. 

Het jaarverslag van den Secretaris werd daarna voorgelezen 
en goedgekeurd. 

De heer A . van der Steur Jr. bracht een woord van dank 
aan den heer Jacques Leijh, voor het vele goede, dat hij tijdens 
zijn voorzitterschap heeft weten tot stand te brengen, dankte 
de leden voor het in hem gestelde vertrouwen, dat hij, reke
nende op hun steun, zal trachten zich waardig te maken. 

Dc heer Leijh dankte daarop de leden en in het bijzonder 
het Bestuur voor de medewerking, die hij steeds van hen heeft 
ondervonden en sprak den wensch uit, dat dc heer Van der 
Steur onder zijn voorzitterschap ook eens zal mogen onder
vinden, welk genot een goedgeslaagde wedstrijd geeft en hoe 
een ijverige medewerking der leden den bloei der Afdeeling 
bevorderen kan. Niets meer aan dc orde zijnde, werd de 
vergadering gesloten. 

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

Vergadering van 29 Maart 1889. 

Na lezing en goedkeuring der notulen van de vorige 
bijeenkomst, opende de Voorzitter de vergadering, en 
werd verslag uitgebracht omtrent de handelingen van 
het vorige jaar, waaruit de gunstige toestand der 
Afdeeling blijkt. 

Alsnu werd het woord gegeven aan den heer Schouten, 
die de bespreking van de VVestinghouse-rem op zich 
had genomen ; na beschrijving van de samenstelling, 
verduidelijkt door teekeningen, werden op zeer uit
voerige wijze elk der doelen in 'tbijzonder verklaard, 
waartoe enkele daarvan in natura werden vertoond, 
voor zooverre deze noodig waren om eene heldere voor
stelling van het geheele toestel te verkrijgen. Spreker 
wees daarbij op dc grootere veiligheid, die treinen, 
met den Westinghousc-rem voorzien, aan het reizend 
publiek geven. Inlichtingen werden op welwillende 
wijze gegeven, waarna de Voorzitter den heer Schouten 

dankzeide voor 'tgeen hij dezen avond ten beste had 
gegeven. 

Hierop werd door den Voorzitter, als vervolg op 
zijne vroegere mededeeling over waterleidingen, de in
richting van verschillende brandkranen besproken ; spre
ker deed daarbij uitkomen dat waterleidingen groote 
voordeden geven voor sanitcit en ook voor het blus-
schen van brand, omreden het brandbltischwezen door 
het aanbrengen van brandkranen zeer vereenvoudigd 
wordt. Hij het aanbrengen dier kranen moet op ver
schillende zaken gelet worden en bij de verschillende 
stelsels, waarnaar zij gemaakt worden, blijft hoofd
voorwaarde , dat zij eenvoudig zijn en ontlediging mo
gelijk is om bevriezing te voorkomen, 

In de eerste plaats werd het systeem besproken, dat 
in Rotterdam is toegepast en waarbij het ontledigen 
niet mogelijk is wegens den hoogen stand van het 
boezemwater; verder dat van 's-Gravenhage, Amster
dam en Leeuwarden. Allen werden door duidelijke 
teekeningen toegelicht terwijl van het laatstgenoemde (sys
teem Halbertsma) een compleet exemplaar aanwezig 
was, waarvan de werking verklaard en op de eenvou
dige bediening gewezen werd. 

Deze voordracht werd met aandacht gevolgd, terwijl 
naar aanleiding van eenige vragen spreker meerdere 
inlichting, in verband met brandblussching hierterstede, 
ten beste gaf. 

De heer Dr. Meursingc zeide den Voorzitter namens 
de Vergadering dank voor zijne belangrijke mededeeling. 

I De vergadering werd daarna met een tot weerziens 
van een volgend winterseizoen door den Voorzitter 

I gesloten. 

HOUWKUNST EN VRIENDSCHAP 
T E R O T T E R D A M . 

Vergadering van 26 Maart 1889. 
Na opening der vergadering door den Voorzitter, 

werden de notulen der vorige vergadering onveranderd 
goedgekeurd. Uit de ingekomen onderwerpen voor de 
uit te schrijven prijsvragen werden gekozen: 10 een 
zeehospicium en 2" een wandkastje. In over
leg met de inzenders der onderwerpen zullen door het 
Bestuur dc programma's worden opgemaakt. 

Na eenige huishoudelijke besprekingen gaf de Voor
zitter het woord aan den heer A. E. Braat, handelaar 
in bouwmaterialen te Rotterdam, die hedenavond eene 
bespreking zou houden over verschillende toestellen 
ter beproeving van portland-cement en tras. 

Spreker verklaarde het trektoestel van Michaëlis, als
mede een druktoestel, benevens het kammerapparat van 
Böhme ter vervaardiging der proefstukjes cement. Ook 
gaf hij eene verklaring van een geheel nieuw toestel 
waardoor de stukjes cement indirect gebroken worden 
door middel van een hooge kwikkolom. Een en ander 
liet spreker den leden practisch aanschouwen. 

Uit deze proefnemingen bleek dat tot de beste soor
ten cement behoort die van „Josson". 

Vervolgens toonde spreker de beproeving aan van 
tras, 1" door de naaldproef, 2" door de glociproef, 
waarin bij beide gevallen zeer gunstige resultaten ver
kregen werden voor de Andernachsche tras. 

Na verschillende opmerkingen en vragen der leden 
sloot de heer Braat zijne voordracht met het laten cir-
culeeren van verschillende soorten cement en tras. 

Door den Voorzitter werd den heer Braat een woord 
van welverdienden dank gebracht voor de interessante 
voordracht. 

Verder was nog geëxposeerd een nieuw systeem 
van plafonneercn , bestaande uit stijf Oostenrijksch riet, 
op afstanden van ± 15 cM. met gegalvaniseerd ijzer-
draad machinaal aan elkaar verbonden. Dit riet is in 
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groote bladen van ± 20 M. en in verschillende breed
ten verkrijgbaar. Het geheel is Duitsch fabrikaat en 
werd met veel belangstelling bezichtigd. 

Niets verder aan de orde zijnde sloot de Voorzitter 
dc vergadering. 

N A T I O N A L E M E U B E L WEDSTRIJD 
V A N H E T 

N E D E R L A N D S C H H A N D E L S M U S E U M . 
Door de Jury zijn de navolgende bekroningen toe

gekend , als: 
Afdeeling I. Salon-ameublementen van / 600. Eere

diploma met gouden medaille aan n". 17, van de firma 
Vos & Legrand te Amsterdam; diploma met zilveren 
medaille aan n°. 8, van de firma H . Gerritsen & Zo
nen tc Zwolle. 

Afdeeling II. Salon-ameublementen van f 800. Di
ploma met zilveren medaille aan n". 19, van de firma 
J. van Hulzen te Zwolle. 

Afdeeling III. Huiskamer-ameublementen van / 400. 
Gouden en zilveren medaille niet toegekend. Diploma's 
met bronzen medaille aan: n". 20, van de firma C. H . 
Eckhart, te Rotterdam; n". 22, van dc firma E. G. 
Engelen D.Gzn., te Kampen; n". 24, van de firma J. 
G. van Hulzen, te Kampen; n". 28, van de firma J. 
A. van Weeren, te Amsterdam. 

Afdeeling IV. Eetkamer-ameublementen van/600. 
Diploma met zilveren medaille aan n". 31, van de 
firma K. E. Prins & Co., te Amsterdam. 

Afdeeling V. Tweepersoons slaapkamer ameuble
menten van / 450. Eere-diploma met gouden medaille 
aan n". 41 , van de firma E. E. Prins & Co., te 
Amsterdam. Diploma met zilveren medaille aan n°. 
33, van de firma P. van Hergen, te Gennep. 

Afdeeling VI. Tweep. slaapk.-ameubl. van / 700. 
Geen bekroning toegekend. 

Afdeeling VII. Eenvoudige slaapk.-ameubl. van/200. 
Diploma met zilveren medaille aan n". 44, van de firma 
P. van Hergen te Gennep. Diploma met bronzen me
daille. Niet toegekend. 

Afdeeling VIII. Heeren-schrijftafels van /150. Di
ploma's met zilveren medaille aan nÜS. 74 en 76, van 
de firma J. G. van Hulzen, Kampen. 

Afdeeling IX. Dames-schrijftafels van f 100. Diploma 
met zilveren medaille aan n ü. 86, van de firma D. J. 
Homhof te Zwolle; buitengewoon diploma met bronzen 
medaille aan n". 87, van de firma W. C. van Eest te 
's-Gravenhage. 

Afdeeling X. Gemakkelijke stoelen. Diploma met 
zilveren medaille aan n". 101, van de firma E . G . En
gelen D.Gzn. te Kampen ; diploma met bronzen me
daille aan n". 102 , van de firma A . M. Kandoe te 
Haarlem. 

Afdeeling XI. Diploma met zilveren medaille voor 
het smaakvolst ingericht appartement, aan de firma E. 
E. Prins & Co. te Amsterdam. 

De Jury bestond uit de heeren J. R. de Kruijff en 
A. Salm GHzn, beiden te Amsterdam, en A. W. van 
Malsen te 's Hage. 

BINNENLANDSCHE BERICHTEN. 
(A. et A.) . A M S T E R D A M . Hij gelegenheid der jubileumfeesten 

van de Maatschappij »Arti et Amicitiac" zal ccn geïllustreerde 
feestwijzer verschijnen. Dc heeren G. de Clcrq, Mr. Eug. 
Gompertz, P. Jossclin dc Jong, A . Keijding, P. L. Tak, L . W . 
R. Wenckebach cn E. S. Witkamp Jr., zijn uitgenoodigd om 
zitting tc nemen in een commissie, welke zich met redactie 
en uitgave van dezen feestgids zal belasten. 

— De stedelijke commissie voor de in dit jaar te Amsterdam 
tc houden dricjaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van 
levende meesters heeft zich geconstitueerd. Zij bestaat uit de 
heeren Mr. G. van Tienhoven, Voorzitter; J. Coninck Westen

berg, Ondervoorzitter; N . van der Waay, te-Secretaris; E. J. 
Everwijn Lange Jr., 2e Secretaris; J. A. Langerhuizen en C. 
Schoner, Penningmeesters. Verder hebben in dc Commissie 
zitting de heeren Mr. H . P. G. 0,uak, Prof. A . Pierson, Mr. J. 
N . van Ha l l , Mr. J. A . Sillem, Mr. J. Ludcn, P. van Ecghcn, 
Van Ecghcn Jr., Jac. Ankcrsinit , F . D. O. Obrcen, H . J. de 
Marcz Ovens, Mr. F. J. M . A. Reekers, Jhr. Dr. J. Six, R. 
Kijzer, B. Wijnveld, Hart van Hove, Aug. Allcbé, F. S t racké , 
R. Stang, J. H . Maschhaupt, J. C. Greive Jr., Cunaeus, Bastert 
cn Poggenbeek. 

De tentoonstelling zal geopend worden den eersten Maandag 
in September en vijf weken duren. Uitgeloofd worden 8 ste
delijke medailles ter waarde van ƒ 100 elk 

Omtrent de plaats alwaar het tc stichten houten tentoon
stellingsgebouw te staan zal komen, is nog geen besluit geno
men. In elk geval zal dc keuze wel vallen op ccn terrein niet 
te ver uit het midden der oude stad gelegen. 

S C H I E D A M . In de Vrijdag j . 1. gehouden zitting van 
den Gemeenteraad kwam ter tafel het rapport der 
commissie tot het instellen van een onderzoek naar de 
practische uitvoerbaarheid der stichting van eene in
richting voor theoretische en practische opleiding van 
branders. 

In dit uitvoerig en zaakrijk rapport geeft de com
missie als haar eenstemmig gevoelen te kennen, dat 
de oprichting eener branderijschool door de gemeente, 
in de tegenwoordige omstandigheden , hoogst wensche
lijk is. Want, al moge de practijk aan de branders 
veel geleerd hebben, zonder twijfel is ook eene theo
retische, wetenschappelijke opleiding van het grootste 
gewicht. Thans bezitten — naar het eenparig oordeel 
van de leden der commissie — de meeste branders 
geen grondige kennis van hun vak. De vakschool zou 
behooren te bestaan uit: A een theoretisch gedeelte 
en H eene inrichting voor practisch onderwijs, onder 
leiding van een gediplomeerd technoloog en toeganke
lijk voor hen , die A met vrucht hebben gevolgd. De 

| kosten voor de geheele inrichting worden geraamd op 
! /"4000, waaronder het salaris van den technoloog op 

circa /"2500. Hiertegenover worden de inkomsten aan 
schoolgeld (hetwelk zeer matig zal moeten zijn om 
binnen het bereik van allen te vallen) en aan onder
zoekingen en adviezen, op minstens /1000 geraamd. 

De eischen, die de commissie aan den technoloog 
stelt, zijn zeer hoog. Dit moet zijn een man van 
wetenschappelijke vorming, tevens practisch ervaren 
in branderszaken. Hij moet al zijn tijd en al zijne 
krachten aan zijne betrekking geven. Hij moet de 
vraagbaak worden der Schiedamsche industricelen. De 
commissie eindigt haar rapport met voor te stellen: 
dat de gemeente oprichte eene vakschool voor de bran
derijen en verwante bedrijven, op den voet als in haar 
rapport is aangegeven, en die school, zoo mogelijk, 
te openen den eersten Maandag in September e. k. 

De Raad besloot het rapport voor de leden ter inzage 
tc leggen, ter behandeling in eene volgende vergadering. 

B R E D A . Men oppert alhier het plan om voor Prins 
Maurits een standbeeld op te richten. Het volgend 
jaar zal het 300 jaar geleden zijn dat Breda door den 
Prins op de Spanjaarden werd veroverd. 

W A P E N I N G E N . Het monument op het graf van den 
heer Jongkindt Coninck opgericht, bestaat uit een 
basement van hardsteen, aan de voor- en zijvlakken 
bedekt met marmeren platen, waarop een afgeknotte 
zuil, omgeven door een lauwerkrans. Op de voorzijde 
is ingebeiteld de opdracht in vergulde letters: „Aan 
hunnen geachtcn directeur van zijne oud-leerlingen en 
vrienden in Nederlandschlndie, Maart 1889". 

B A K N E V E I . D . De exploitatie der gasfabriek, toebehoorende 
aan Baronesse Van Zuijlen van Nijevelt van den Schaffclaar, 
gaat met 1 Mei a. s. over in handen van den heer Hocremans, 
gasfabrikant te Enkhuizen. 

V E E N D A M . Den heer H . A . Andriesscn tc Hilversum, heeft 
bij den Raad dezer Gemeente concessie aangevraagd voor de 
oprichting en exploitatie eener gasfabriek. 

30 Maart 1889. 
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— De Jury der tentoonstelling van Nij
verheid handel en wijnbouw te Algiers 
heeft de volgende bekroningen aan Neder
landsche inzenders toegekend: 

C. I. van Houten en Zoon tc Wecsp, 
groot ecrcdiploma, wegens inzending van 
cacao. 

Greeter cn Co. tc Amsterdam, gouden 
medaille, voor beschuit en aanverwante 
artikelen. 

Hulstkamp en Zonen en Molijn te Rotter
dam, gouden medailic voor likeuren. 

H . Hellebrckers en Zonen te Rotterdam, 
eerediploma voor likeuren cn gedistilleerd. 

Firma W. Stevens en Co. te Kralingen, 
eerediploma voor tapijten. 

De Jury werd gepresideerd door den heer 
Kl ing maire van Algiers, commissaris van 
de Fransche regeering. 

— Aflevering 3 van De Natuur (uitgave 
van J. G. Brocsc te Utrecht) bevat: 

Ter beoordceling aan onze huisvrouwen, 
(met fig.). — De diamantmijnen vanZuid-
Afrika(metfig.). — Plant en dier (met fig.l. — 
Een wccrvoorspeller? (met fig.). — Wijzi
ging van sommige organen bij dieren, die 
in onderaardsche holen leven. — De 
spoorwegen van Voor-Indie en Ceilon (met 
fig.). — Het verzamelen, vangen en opzetten 
van insecten (met fig.). — Het Lucigeen-
licht. — Galathea en Amphitrite, twee 
optische vertooningen (met fig.). — Bron
nen. — Sterrenkundige opgaven. — Cor
respondentie. — Vragenbus. — Verbetering, 

O P E N B A R K 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER KN WETHOUDERS VAN 

SCHIEDAM, zijn voornemens op Donderdag, 
den 18 April a. s., des middags ten 12 ure, ten 
Ruudlniizc aldaar, in het openbaar aan te 
besteden: 

De levering van Bouwmaterialen 
in 8 percoelen, als: 

Vlakke Straatklinkers; 
Scherp Rivierzand; 
Trottoirbanden; 
Keijen ; 
Houtwaren (in drie perceelen 1 

en Steenslag. 
Het bestek ligt dagelijks, met uitzon

dering van den Zondag, voor de belang-
1 hebbenden ter inzage op de Stads-timnier-
J werf en is, tegen betaling van 25 Cents, 
op de Gemeente-Secretarie verkrijgbaar. 

Se/iiei/am, den 2'J .Maart 1888. 
Ilurtjemeester fa. Wethouders voornoemd, 

P. J.' V A N DIJK VAN' MATENESSE 
De Secreta 

A . W. MULDER. 

" 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 . 

AANBESTEDING. 
P E R S O N A L I A . 

Bij den waterstaat cn 's lands burgerlijke 
openbare werken is benoemd tot ingenieur 
2de klasse P. Th . L. G. Plaat , thans in
genieur 3de klasse. 

— Met ingang van 1 Mei a. s. zijn ver
plaatst: de ingenieur 2de klasse J. S. van 
Veen van 's rijks werf te Hellevoetsluis 
naar die tc Amsterdam, en dc adspirant 
ingenieur J. 't Hooft van 's rijks werf te 
Amsterdam naar die te Willemsoord. 

— De directeur der gemeentereiniging 
te Delft, de heer J. H. Wcbcr heeft tegen 
1 Mei zijn eervol ontslag en pensioen aan
gevraagd. Door Burg. cn Wcth. wordt als 
zijn opvolger aanbevolen dc heerD. Nicn-
huis. 

CORRESPONDENTIE . 
Het vervolg van het artikel «Reisin

drukken" komt dc volgende week. 

ADVERTENTIEN. 
Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 

Gemeente ARNHEM, zullen Vrijdag 5 April 
1889 , 's voormiddags 11 •/, uur, in het open
baar , ten Geiueentehuize aanbesteden: 

Bestek BP. 21. 
Het maken en stellen van een 

IJZEREN VERANDA langs de 
Koffiekamer van Musis Sacrum. 

Inlichtingen worden alle werkdagen, tot 
den dag der aanbesteding, tusschen it en 12 
en tusschen 2 en 4 uur gegeven aan het Bu
reau Gemetste werken ten G e m e e n t e h 11 i ze, 
alwaar de teekeningen ter inzage liggen: 
bestek met gezegeld iiischrjjvitigsbiljet tegen 
betaling van ƒ 0.60 ter Secretarie verkrijg
baar. 

Op Vrijdag, den 12en April 1889. des na
middags ten een ure. zal in het gebouw van 
het Provinciaal Bostuurte LEEUWARDEN, 
overeenkomstig §§ 4:i4 en 436 der \ . V., bjj 
e n k e l e i n s c h r i j v i n g worden aanbesteed: 

Het uitdiepen van eenige kanalen 
en vaarwaters, in onderhoud 
en beheer bij de provincie Fries
land in negen perceelen. 

Raming respectievelijk / 17022, 
/'15735, / 4775, / 3510, f 1848, 
/1038, /2854, /T80 on / 210. 

Het bestek ligt ter lozing in voornoemd 
ibouw. Gezegelde formulieren voor inschrij-

vingsbil jetton zijn tegen betaling van 25 en 
bestekken tegen betaling van .",0 cent op het 
bureau van den Prov. Hoofdingenieur ver
krijgbaar. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij 
den Ingenieur van den Provincialen Water
staat te lieeuicarden. 

De Commissaris des Konings in de 
Provincie Friesland, 

VAN 11ARINXMA THOE SLOOTEN 
Leeimardeii, Maart ISS'.I 

BURGEMEESTER f.s WETHOUDERS van 
AMSTEIt DAM zullen op Maandag 8 April 1889, 
des middags te 12 uur. op het Raadhuis, in 
het openbaar aanbesteden: 

a. Het gewoon onderhoud van- en 
het verrichten van herstellingen 
godurende 1889 aan: 

Sluis- en Waterwerken; Scheep
vaartinrichtingen, enz. 

6. Het bouwen van Steenen en Hou
ten WaUen enz., en het gewoon 
onderhoud van- en het verrich
ten van herstellingen aan: 

do Stoonon en Houten WaUen 
langs de grachten, enz.; de Rio
len onder en de Goten langs den 
openbaren weg, enz.; de open
bare Waterplaatsen, de Versch-
wat ei-bukken; de Gebouwen, 
Loodsen, Schoeiingen, enz., van 
de Asch- en Vuilnisbelt aan de 
Kost voHoren Wetering; de wer
ken in het Sarphatipark, onz. 

c. Hot levoren van Andernaehsche 
Keien en Trachiet keien , in twee 
perceelen. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn 
uitsluitend te verkrijgen ter Stadsdrukkerij 
tegen betaling van f \ voor de sub a, /U.SO 
voor de sub b en ƒ0 .15 voor de sub e ge
noemde 

Inlichtingen worden gegeven ten Kantore 
van den Stads-Ingeiiieur, op het Raadhuis 
kamer N°. ties voormiddags van 10—12 
uur, gedurende de week , welke der besteding 
voorafgaat. 

Ituraemeester en Wethouders voornoemd, 
V A N TIENIIOVEN. 

De Secretaris, 
L E J O L L E . 

Amsterdam. 28 Maart ISS'J. 

AANBESTEDING. 
Op Woensdag 3 April 1889, des middags te 

3 uur, zal in het Koffiehuis Ito Roofle Leeuw 
op den Vijgendam, door de Firma A. W. 
GROOTE i -ZOON, te AMS'l I.RDAM, wor
den aanbesteed: 

Het hersteüen en vernieuwen van 
het door Brand beschadigde 
Perceel, Kalverstraat No. 43, 
met de leverantie van alle Ma
terialen en Arbeidsloonen. 

Het bestek is ad ƒ 0 50 |>er exemplaar te 
verkrijgen ter Stoomdrukkerij van ROE-
LOEFZEN & HülSNER, N . Z. Voorburgwal 
te Amsterdam. 

Inlichtingen geelt de Ingenieur-Architect 
A. I,. V A N GENDT. 

r 1,1.1 I . 

ASPHALTS VAN VAL DE TRAVERS 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, 

in groote verscheidenheden, voor: Rijwegen, Trottoirs, Lawn-Tenuis-
Courts, Kelders, Winkel- en Magazijn vloeren, Gangen, Muur-. 
Brug- en Dakbedekkingen, Betonfniideeringen enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan THE NEUCHATEL AS-
PHALTE COMPANY Ld. , lleltweg '<i, Amsterdam en voor Arnhem bij den Heer 
H. G. KNOOPS C.Ozn., Beekstraat F 02 te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

Provincie Zuid-Holland. 

Aanbesteding. 
Op Maandag den 8'"n April 1889, des voor

middags te 11;._. ure, zal, onder nadere goed
keuring, door den Voorzitter, of een der Leden 
van het College van Gedeputeerde Staten der 
Provincie Zuid-Holland, en in bnzijn van den 
lloofd-Ingenieur van den Provincialen Water
staat in Zuid-Holland, aan het lokaal van 
het Provinciaal Bestuur te 's-Grarenhagc, 
worden aanbesteed 1 

Het maken van STEENGLOOHN-
GEN op de boloopen der toe
gangswegen van de Brug over 
de Oude Maas te Barendrecht. 

Raming /'24500.—. 
De aanbesteding zal geschieden bij enkele 

inschrjjving, overeenkomstig f 186 der Alge
meene Voorschriften. 

Het bestek ligt ter lezing aan het lokaal 
van het Provinciaal Bestuur van Zuid-Hol
land to V Graeenhage, en is voorts, op franco 
aanvrage, togen betaling dor kosten, te be
komen bij ile boekhandelaars tinna G E B R O E 
DERS V A N ( 'LEEF, Spuin». 2Sa, te 's-Qra-
venhage en door hunne tusschenkomst in de 
voornaamste gemeenten dos links. 

Nadere inlichtingen , ook omtrent de' kosten 
der besteding, onz. zjjn te bekomen bij don 
lloofd-Ingenieur van den Provincialen Wa
terstaat in Zuid-Holland, J . V A N DER VEGT, 
te 's-Grarenhagr, terwjjl aanwijzing in loco 
zal plaats hebben op Dinsdag 2 en Donder
dag 1 April te voren, tusschen 8 uur voor
middag en 4 uur namiddag. 

He Gedeputeerde Staten der l\orincie 
Zuid-Holland, 

F O C K , Voorzitter. 
F. TA V E N R A A T , Griffier. 
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AMERIKAANSCHE HYDRAULISCHE LIFTEN 
voor H o t e l » * , K a n t o o r g e b o u w e n , K i c k e n h u i z e n en F n h r i e k e n . 

FRED. STIELTJES & C°„ Keizersgraoht 745 Amsterdam. 
B e h a n g s e l p a p i e r e n e n K a a l d e e o r a t i ë n . 

C. B. SCHNEIDER Leidschestraat 79 AMSTERDAM. 
ONTVANGEN de nieuwste dessins waaronder dit jaar uitmunten een fraaie Collectie-

G E Z O N D H E I D S B E H A N G S E L S „Papiers Peints Sanitaires". 
STOFFEN-GOBELIN-BEHANGSELS, 

die zoowel geplakt als gespannen kunnen worden en uitmunten door schoone kleuren en teekeningen. 
Bijzonder geschikt voor Salons en Trappenhuizen. 

„VITRAUPHANIE". Papieren-Glas in lood-imitatie aan één stuk. 
Do Notaris BROUWERS te Venh. zal op 

Maandag den 8 April 1889, des avonds 7 uren, 
ten Koifiehuize van den Heer H . V A N d A S -
S E L T , aan de Roenuondsche Poort te Penlo. 
in het openbaar VERKOOPEN: 

Stad Venlo: 
6 Kavels BOUWTERREIN, te sa

men groot 18.35 Are, gelegen op een 
der beste standen, tegenover het 
Stadspark. 

J A W H A M E R 
AMSTERDAM. 

KANTOOR: Marnixstraat 402 b h Leidscheplein. 
W I T T K ' S I . IFTIvY 

voor Stoom-, Hand- en Waterkracht, 
voor Personen, Goederen, Spijzen oaz. 
WITTE'S Liften onderscheiden zich door 

eene deugdzame constructie, zochten en ge-
Ujkmatigen gang, grootste zekerheid tegen 
ongelukken, gemakkelijke behandeling, ge
ring waterverbruik en zeer billjjkon prjjs. 
Alle Liften worden onder garantie verkocht. 

Een groot aantal Liften voor personen, 
goederen, spijzen enz., zoowel voor hand-als 
hydraulische kracht zijn hier te lande ge
plaatst, m 

Werktuigen voor verschillende industrieën, 

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 INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEEKENAARS, enz. 

Geëmailleerd-rjzeren P E I L S C H A L E N 
WEEGWERKTUIGEN. 

DE LINT & ft 
Oottxeedllk S-tH, Rotterdam 

VLOER- en WANDTEGELS, 
TlOnOII-, CEIL\T-1\ IJZERSTEEMEGELS. 

Groote voorraden 

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

STOOMKETELS u WERKTUIGEN. 
cp 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 . 

Te koop aangeboden. 
2 Stoomheimachines 
2 Houtstcekbankon 
1 Cirkel en lintzaagmaehine 
1 Railzaag 

50 Kipwagons inhoud 2 M . , Beide 
24 „ „ 2H>. zjjden 
36 „ U/, M'. I kippend 
Alles 'JU c..\I. spoorwjjdte. 
Aanvmgcn aan L. K A L I S Kz. , Sliedrecht 

en VV. DE JONG, Hreda. 

The Aluminium Co. (LMM) 
„ C A S T N E R ' S P A T E N T " 

//.; Cannon Street, LONDON E. C. 
Hereby beg to notify that they liave appointed Mr. E. J. W. 

GEELEN of Kralingen (near Rotterdam) their sole n g e n t for t h e 
STetherlandB. 

All communications should he adressed to him. 

By order of the Board of Directors. 
L O N D O N , March ISH!). 

PIIOT()Lirillll.K.\PI!IE, PIlOTOZIKOIilUI'IIIR 

en Sléréolype-lnricliling 
van G. J. THIEME, te Arnhem. 

De ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zjjne inrichting voor Pliolallthsgraphle, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van H H . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l*li«t»lnr«-
empliir voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers en op 
zjjne N t i T i ' i i t M i r - i n r i i ' i i i i i i ! ; voor H H . Druk
kers, alles tot de minste prijzen. 

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

O . J . T . 

ZWEEDSCH GRANIET 
uit de groeven, Stoomslij po rij en Polijst 
inrichting van de Firma 

K K S S E L & R Ö H L , 

te Berlijn. 
Eenig Agent J. H. F. JANSE, 

Prinsengracht 4ö8, 
Amsterdam. 

f t . o l l x x i l s . e x 3 . 
van Staal of Hout met Staalband doortrok
ken of met verstelbare lichtopeningen, zelf-
rollende, met drjjfwerk enz. enz. 

E.on P. ROTTSIEPER. /feMM4«u/(lt{jnpruisen). 
Gedrukt bij G. W. van der Wiel'&(X, te Amliem. 
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R C H I T E C T V R A E T I I M I C I T I A 

Redacteur-uitgever F. W. VAX OKNDT JGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertenlien: 

Bureau van De Oj>merker% Driekoningenstraat 2Ï>, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia JAN STRINGER, 

H. G. JANSEN en A. REIJDING. 
Stukken, deze Redactie betredende, te adresseeren aan den beer 

A. REIJDING, Stadhouderskade 4, te Amsterdam, 
en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den 

I'fc-Secretaris, American Hotel, te Amsterdam. 

AV/.W.I 
1 AHONNEMENT f 2.2$ per 3 maanden of wel zes pulden per jaar, bij 
! vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 

f 7.50 en Nederlandsch-Indiü f 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 
ADVEKTENTIEN ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 

i cent voor een bewijsnummer, worden tot Vrijdagavond aangenomen" 
! AFZONDERLIJKE NOMMKKS, 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 1100 fd - corr es ponden t JOH. G. STKMI.KR CZN., Hóek-
handelaar te Amsterdam. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T GENOOTSCHAP. 

ie. Als gewone leden zijn aangenomen cle heeren 
Jac. Dunker en L . W. R. Wenckebach. 

Van af Zondag 7 April zullen in het Genoot-2e. 
schapslokaal gedurende eenige dagen worden geëxpo
seerd de schetsen en aquarellen van den heer G. Mul
ler en eenige gobelins, vervaardigd door den heer A . 
A. Trautweinn. 

3e. Heeren leden, welke van plan zijn dit jaar de 
Parijsche Tentoonstelling te bezoeken , worden verzocht, 
hiervan, voor 15 Mei a. s., kennis te geven aan den 
ie-Secretaris. 

Het doel hiervan is, de leden op te wekken tot het 
zooveel mogelijk bezoeken der tentoonstelling cn corps, 
daar het Bestuur zich voorstelt, indien de noodige 
overeenstemming wordt verkregen, maatregelen te 
treffen in het belang der gezamenlijke bezoekers (zie 
verslag der vergadering van 3 April). 

4e. Door het Bestuur der Schetsclub wordt voor
gesteld om, bij genoegzame medewerking, de gelegen
heid open te stellen tot oefening in het schetsen naar 
model en het aquarelleeren. Daar hieraan onvermij
delijke onkosten zijn verbonden en de bijeenkomsten 
dan minstens eenmaal per week zullen plaats hebben, 
noodigt het Bestuur heeren leden van het Genootschap 
dringend uit tot dit nuttige doel mede te willen wer
ken en tot lid der Schetsclub toe te treden. 

5e. Heeren medewerkers worden verzocht om alles 
wat de Redactie van het plaatwerk De Bouwmeester 
betreft, in het vervolg te adresseeren aan den heer 
W. Kromhout Czn., Heerenmarkt 15 Amsterdam. 

Namens het Bestuur: 
De 2e-Secretaris, 

A. C. Boerma. 

A R C H I T E C T U R A E T AMICITIA. 
Vergadering van 3 April 1889. 

De Voorzitter opende de vergadering, waarna de 
notulen werden gelezen goedgekeurd. 

Na verschillende mededeelingen verkreeg de heer 
Th. G. Strengers het woord tot het houden zijner 

De Redactie van Architectura et Amicitia stelt /.ich alleen verantwoordelijk vuur den inlmiul van stukken, gewaarmerkt met dc inii ia 

aangekondigde bijdrage. Spreker had zich tot taak 
gesteld eene beschrijving te geven van den Dom te 
Keulen. Hij behandelde de geschiedenis van dit kunst
gewrocht van af de stichting tot aan zijne voltooiing, 
terwijl de toezegging werd gedaan nader op dit onder
werp te zullen terugkomen , ten einde dc bijzonderheden 
van dit monument meer en detail te doen aanschouwen; 
deze interessante voordracht werd op verzoek van den 
Voorzitter welwillend ter opname in het Orgaan afgestaan. 

De kunstbeschouwing van den heer G. Muller, op 
verzoek van het Bestuur welwillend verkregen, werd 
met belangstelling bezichtigd. Deze bestond uit eene 
fraaie collectie aquarellen, pastel- en crayonteekeningen, 
door den kunstgever vervaardigd; op algemeen verzoek 
zullen deze teekeningen gedurende eenige dagen in het 
Genootschapslokaa! worden tentoongesteld. 

Ook de kunstbeschouwing van door den heer A . H . 
Trautweinn vervaardigde gobelins, alsmede van mon
sters carton pierre, genoot de algemeene belangstelling; 
deze zullen mede eenige dagen worden geëxposeerd. 

Beide heeren ontvingen bij monde van den Voorzitter 
den dank der Vergadering. 

Alsnu kwam ter sprake het voorstel van den heer 
J. de Quack, in zake de Parijsche tentoonstelling. 

Op voorstel van het Bestuur werd na verschillende 
besprekingen dienaangaande besloten , eene oproeping 
in De Opmerker te plaatsen, waarbij de leden tot deel
neming aan een bezoek der tentoonstelling cn corps 
worden uitgenoodigd, opdat het Bestuur, in deze ge
steund door het gezamenlijk optreden der leden, in 
staat wordt gesteld, tot het nemen van zoodanige 
maatregelen, die de reis en het verblijf der leden kun
nen veraangenamen en tot nut strekken. 

Op een vraag van den heer Heinen of er reeds nu 
gelegenheid is zich tot deelneming aan te melden, 
hetgeen toestemmend werd beantwoord, verklaren vier 
heeren zich daartoe bereid. 

Door den heer J. C. di Gazar werd de Vergadering 
in kennis gesteld met eenige uitbreidingsplannen der 
Schetsclub, waarbij gerekend wordt op de medewer
king van alle leden; op voorstel van den Voorzitter 
zal deze aangelegenheid op eene volgende vergadertng 
nader worden uitgewerkt. /cy feu 
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AMERIKAANSCHE HYDRAULISCHE LIFTEN 
voor H o t e l s , K a n t o o r g e b o u w e n , K i e k e n h u i z e n en F a b r i e k e n . 

FRED. STIELTJES & C°., Keizersgraoht 745 Amsterdam. 
B e h a n g s e l p a p i e r e n e n K a a l d e c o r a t i ë n . 

C. B. SCHNEIDER Leidschestraat 79 AMSTERDAM. 
ONTVANGEN de nieuwste dessins waaronder dit jaar uitmunten een fraaie Collectie-

G E Z O N D H E I D S B E H A N G S E L S „Papiers Prints Sanitaires". 
STOFFEN-GOBELIN-BEHANGSELS, 

die zoowel geplakt als gespannen kunnen worden en uitmunten door schoone kleuren en teekeningen. 
Bijzonder geschikt voor Salons en Trappenhuizen. 

„VITRAUPHANIE". Papieren-Glas in lood-imitatie aan één stuk. 
" BECKER & BLIHNNGÜT - A R M S T 

KONINKLIJKE FABRIEK ™ 

W A T E R P A S -
H01IIIIT-

De Notaris HUOIWERS te fenlo. zal op 
Maandag den 8 April 1889, iles avonds 7 uren, 
ten Koifiehuize van den Heer H . V A N G A S -
SELT, aan de Roermondsche Poort te t'enlo, 
in het openbaar VEIIKOOPKN: 

Stad Venlo: 
6 Kavels BOUWTERREIN, te za

men groot 18.35 Are, gelegen op een 
der beste standen, tegenover het 
Stadspark. 

J A A H A M E R 
AMSTERDAM. 

KANTOOR: Marnixstraat 402 b h Leidscheplein 
W I T T K ' S L l t l I A 

voor Stoom-. Hand- en Waterkracht, 
voor Personen, Goederen, Spijzen onz. 
WITTE'S Liften onderscheiden zich door 

eene deugdzame constructie, zachten en g 
lp-matigoii gang, Blootste zekerheid tegen 
ongelukken, gemakkelijke- behandeling, ge 
ring waterverbruik en zeer billijken prjjs! 
Alle Liften worden onder garantie verkocht. 

Een groot aantal Liften voor personen 
goederen, spoten enz., zoowel voor hand- als 
hydraulische kracht zijn hier te lande ge
plaatst. (]) 

Werktuigen voor verschillende industrieën. 
DE LINT £, C°. 

Oottseeillfk 2 4 A , Holler dam 
VLOER-en WANDTEGELS, 

TROTTOIR-, tEMEM- E\ IJZERSÏEEMEGELS. 
Groot o voorraden 

H.&J.SUYVER, 
FABRIKANTEN V A N 

E.\ 

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. 

cp de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 
1883 bekroond met 

EEF.E-LIPLOMA (hoogste onderscheiding) 
Hollandsche Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 
A M S T E R D A M . 

Te koop aangeboden. 
2 Stoomheimachines 
2 Houtsteekbanken 
1 Cirkel en lintzaagmachine 
1 Railzaag 

50 Kipwagons inhoud 2 M . , Beide 
24 „ „ 2M 3 . zjjden 
36 i , „ l'/i M 3 .1 kippend 
Alles 'JO c.M. spoorwjjdte. 
Aanvragen aan L. KALIS Kz. , Sliedrecht 

en W. DE JONG, Ureda. 

The Aluminium Co. (Limited) 
„CASTIMER'S P A T E N T " 

/ / J Cannon Street, LONDON E. C. 
Hereby beg to notify that they have appointed Mr. E. J. W. 

GEELEN of Kralititjen (near liollerdani) their sole « s e n t for t h e 
l l e t h e r l a n d * . 

All communications should he adressed to him. 
By order of the Board of Directors. 

L O N D O N , March IKX'I. 

PHOTüLirillldRAPIIIE, P I l O T O H R A I ' i l l E 

en Stéréotype-Inrichting 

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

op zijne inrichting voor PliaUllttisgraphie, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor 1'haUxlni« 
graphic voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook vun Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne - l e i , „ i . | , e - É i . i I , i . i i i i ï 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 K M E . 

ZWEEDSCH GRANIET 
uit de groeven, Stoornslijporij en Polijst 
inrichting van de Firma 

K K S S K L & R Ö H L , 

te Berlijn. 
Eenig Agent J. H. P. JANSE, 

Prinsengracht 408, 
Amsterdam. 

van Staal of Hout met Staalband doortrok
ken of met verstelbare lichtopeningen, zelf-
rollende, met drjjfwerk enz. enz. 

E.en P. ROTTSIEPER, /teWi«V(Rjjnpruisen). 
Gedrukt by G. W. van der Wiel'A C% te Arnhem. 
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RCHITECTVRAET Ï j M I C I T I A 
rWS&mmf&'Z^WmaT"-

Redacteur-uitgever F. \V. V A N GENDT JGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentiên: 

Bureau van De O/merker, Driekoningenstraat 2S, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia JAN' STRINGER, 

H . G. JANSEN en A. REIJDING. 
Stukken, deze Redactie betreflende, te adresseeren aan den heer 

A. RKIJDING, Stadhouderskade 4, te Amsterdam, 
en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den 

I**«-Secretaris, American Hotel, te Amsterdam. 

ABONNEMENT f 2.2$ per 3 maanden of wel zes pu/den mr jaar, bij 
vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
/ 7.50 en Nederlandsch-Indië f 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 

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

AFZOMIF.RI.IJKF. NOMMFRS , 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 Jon. G. STEMI.FR 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. 

ie. Als gewone leden zijn aangenomen de heeren 
Jac. Dunker en L . W. R. Wenckebach. 

2e. Van af Zondag 7 April zullen in het Genoot
schapslokaal gedurende eenige dagen worden geëxpo
seerd de schetsen en aquarellen van den heer G. Mul
ler en eenige gobelins, vervaardigd door den heer A. 
A . Trautweinn. 

3e. Heeren leden, welke van plan zijn dit jaar de 
Parijsche Tentoonstelling te bezoeken, worden verzocht, 
hiervan, voor 15 Mei a. s., kennis te geven aan den 
ie-Secretaris. 

Het doel hiervan is, de leden op te wekken tot het 
zooveel mogelijk bezoeken der tentoonstelling cn corps, 
daar het Bestuur zich voorstelt, indien de noodige 
overeenstemming wordt verkregen, maatregelen te 
treffen in het belang der gezamenlijke bezoekers (zie 
verslag der vergadering van 3 April). 

4e. Door het Bestuur der Schetsclub wordt voor
gesteld om, bij genoegzame medewerking, de gelegen
heid open te stellen tot oefening in het schetsen naar 
model en het aquarelleeren. Daar hieraan onvermij
delijke onkosten zijn verbonden en de bijeenkomsten 
dan minstens eenmaal per week zullen plaats hebben, 
noodigt het Bestuur heeren leden van het Genootschap 
dringend uit tot dit nuttige doel mede te willen wer
ken en tot lid der Schetsclub toe te treden. 

5e. Heeren medewerkers worden verzocht om alles 
wat de Redactie van het plaatwerk De Bouwmeester 
betreft, in het vervolg te adresseeren aan den heer 
W. Kromhout Czn., Heerenmarkt 15 Amsterdam. 

Namens het Bestuur: 
De 2e-Secretaris, 

A. C. Boerma. 

A R C H I T E C T U R A E T AMICITIA. 
Vergadering van 3 April 1889. 

De Voorzitter opende de vergadering, waarna de 
notulen werden gelezen goedgekeurd. 

Na verschillende mededeelingen verkreeg de heer 
Th. G. Strengers het woord tot het houden zijner 

aangekondigde bijdrage. Spreker had zich tot taak 
gesteld eene beschrijving te geven van den Dom te 
Keulen. Hij behandelde dc geschiedenis van dit kunst
gewrocht van af de stichting tot aan zijne voltooiing, 
terwijl de toezegging werd gedaan nader op dit onder
werp te zullen terugkomen, ten einde de bijzonderheden 
van dit monument meer en detail te doen aanschouwen; 
deze interessante voordracht werd op verzoek van den 
Voorzitter welwillend ter opname in het Orgaan afgestaan. 

De kunstbeschouwing van den heer G. Muller, op 
verzoek van het Bestuur welwillend verkregen, werd 
met belangstelling bezichtigd. Deze bestond uit eene 
fraaie collectie aquarellen, pastel- en crayonteekeningen, 
door den kunstgever vervaardigd; op algemeen verzoek 
zullen deze teekeningen gedurende eenige dagen in het 
Genootschapslokaal worden tentoongesteld. 

Ook de kunstbeschouwing van door den heer A. H . 
Trautweinn vervaardigde gobelins, alsmede van mon
sters carton pierre, genoot de algemeene belangstelling; 
deze zullen mede eenige dagen worden geëxposeerd. 

Beide heeren ontvingen bij monde van den Voorzitter 
den dank der Vergadering. 

Alsnu kwam ter sprake het voorstel van den heer 
J. de Quack, in zake de Parijsche tentoonstelling. 

Op voorstel van het Bestuur werd na verschillende 
besprekingen dienaangaande besloten, eene oproeping 
in De Opmerker te plaatsen, waarbij de leden tot deel
neming aan een bezoek der tentoonstelling cn corps 
worden uitgenoodigd, opdat het Bestuur, in deze ge
steund door het gezamenlijk optreden der leden, in 
staat wordt gesteld, tot het nemen van zoodanige 
maatregelen, die de reis en het verblijf der leden kun
nen veraangenamen en tot nut strekken. 

Op een vraag van den heer Heinen of er reeds nu 
gelegenheid is zich tot deelneming aan te melden, 
hetgeen toestemmend werd beantwoord, verklaren vier 
heeren zich daartoe bereid. 

Door den heer J . C. di Gazar werd de Vergadering 
in kennis gesteld met eenige uitbreidingsplannen der 
Schetsclub, waarbij gerekend wordt op de medewer
king van alle leden; op voorstel van den Voorzitter 
zal deze aangelegenheid op eene volgende vergad r̂tntg 
nader worden uitgewerkt. /£r 

De Redactie van Architectura el Amicitia stelt zich alleen verantwoordelijk vuur den inliuml van stukken, gewaarmerkt met de initialen A.'ef i 
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Op de vraag van den Voorzitter of nog iemand iets 
heeft in 't midden te brengen, nam de heer J. H. 
Leliman het woord om te protesteeren tegen een in
gezonden stuk, voorkomende in De Opmerker n". 13 
van 30 Maart 11. en onderteekend door C. Wilh. Nij-
hoff, lid van A. et A. 

Spreker, hoewel protesteerende, erkende met een 
loijaal man te doen te hebben, omdat deze zijne stuk
ken niet onder geheimhouding publiceert, niettemin 
moet hij zich ten ernstigste verzetten tegen de wijze, 
waarop een feit wordt aangeteekend, waarbij het den 
schijn heeft iemands vrijheid te willen verkrachten, 
hetgeen niet bij hem is opgekomen; integendeel, 
critiek moet vrij zijn, ook hij wenscht niets liever dan 
critiek. 

Hoewel de heer Leliman niet in nadere bijzonder
heden wenschte te treden, verzocht hij alleen de vol
gende woorden in de notulen op te nemen : 

„De heer Leliman verscheen ter vergadering om tegen 
het artikel van den heer Nijhoff te protesteeren, voor
komende in De Opmerker dd. 30 Maart 11." 

De heer Xijhoff stelde het antwoord van den geachten 
Ecre-voorzitter op zijn ingezonden stukje zeer op prijs. 
Niettemin bleef hij de woorden betreuren, door den heer 
J. 11. L. in zijn opstel tegen den bcwusten criticus 
gebruikt. Toen hij die woorden in de voordracht, door 
den heer J. H. L . gehouden , hoorde bezigen, hoopte hij 
reeds dat ze niet in druk zouden verschijnen; tot zijn 
leedwezen geschiedde dit echter wel. De geachte Eere
voorzitter betuigt zelfs nu, een week later, geen der 
gebezigde termen terug tc nemen. Spreker heeft zich dus 
vergist, toen hij dacht dat ze den heer J. H. L . ineen 
oogenblik van boosheid waren ontvallen cn dit spijt hem 
dubbel. Wat den vorm betreft, waarin de Eere-voor-
zitter heeft gemeend den criticus in zijn opstel te moeten 
aanspreken, wenscht hij hem het opschrift in herinne
ring te brengen, dat vele tempels in Duitschland ver
siert; het luidt: „Dem Wahren, Guten, Schonen. 

Nu is Dc Opmerker het orgaan van een vereeniging, 
die de kunst bevorderlijk tracht te zijn, door deze vier 
woorden steeds zooveel mogelijk voor oogen te houden. 
En nu meent hij, dat de door den heer J. H . L . in zijn 
voordracht en in zijn opstel gebezigde woorden noch 
waar, goed en schoon zijn, en daarom spijt het hem, 
zooals hij reeds zeide, dat die woorden gesproken en 
nog meer dat zij gedrukt zijn. 

Mocht echter de heer Leliman blijven mecnen dat 
de onvoorzichtige criticus op zijn plaats moest worden 
gezet en dat de door hem gebezigde woorden de 
geijkte waren om dit doel te bereiken, welnu, dan 
wenscht hij, als de zooveel jongere, te zwijgen met den 
zucht „De gustibus est disputandum." 

De heer Leliman meende op hetgeen zooeven gezegd 
is te moeten constateeren dat de rangregeling van de 
stukken in De Opmerker niet juist of liever vreemd 
is. De Voorzitter deed hierna opmerken dat het voor 
de Redactie moeilijk is te beoordeelen welke stukken 
moeten worden geweigerd. Het vrije woord van de pers 
moet niet geschonden worden, dat is in 't belang der 
bouwkunst in 't algemeen; wel wil hij mededeelen dat, 
wanneer de heer Leliman niet op het bedoelde inge
zonden stuk geantwoord had, de discussie daarover 
door de Redactie zou zijn gesloten geworden. 

De heer Leliman vindt hierin aanleiding om nog
maals te verklaren dat hij niets liever wenscht dan critiek. 

Dc heer Jansen stelt er prijs op om als lid der 
Redactie te verklaren dat hij volkomen instemt met 
den inhoud van het ingezonden stuk des heeren 
Nijhoff. In Dc Opmerker moet, naar sprekers gevoe
len , de vrijheid van critiek gehandhaafd blijven; indien 
in deze vrijheid eenige beperking mocht worden ge

bracht , zou spreker voor verdere medewerking bedan
ken. Dc dubbele redactie brengt zeker hare moeilijk
heden mede, doch hierin is niets te veranderen. 

Ook kan spreker de antipathie des heeren Leliman 
tegen ongeteekende stukken niet deelen. Hoe gewenscht 
het strijden met open vizier moge zijn, er kunnen ge
vallen voorkomen dat er voor een inzender overwe
gende redenen bestaan om zijn naam te verzwijgen. De 
Redactie oordeelt in dergelijk geval alleen omtrent de 
eerlijke bedoelingen van den schrijver en in het hier 
bedoelde geval was bij de Redactie geen twijfel om
trent de loyautcit van den inzender. Spreker hoopt dat 
De Opmerker nog lang het orgaan moge blijven, waarin 
vrije gedachtcnwisseling voor ieder openstaat. 

Niets verder aan de orde zijnde, sluit de Voorzitter 
de vergadering. 

T W E E MEUBELTENTOONSTELLINGEN. 
(A. et A.) II. 

Wezen wij in ons vorig artikel op het betrekkelijk 
geringe verschil in artistieke waarde der inzendingen , 
ter expositie in Felix, hetgeen in het Paleis voor Volks
vlijt is tentoongesteld biedt des te meer variatie, zoo 
in kostbaarheid als in kunstwaarde. De catalogus be
vat niet minder dan 116 nummers. Wij zullen ons 
dan ook, met het oog op ons bestek, ertoe bepalen, 
alleen datgene te noemen, wat ons stof tot bijzondere 
opmerkingen gaf. 

Zooals men weet, waren ook dit jaar weder, door 
de vennootschap „Het Handelsmuseum" medailles en 
diploma's uitgeloofd voor de beste inzendingen; de 
uitspraak der Jury werd reeds in ons vorig nommer 
opgenomen. Onder de nietbekroonde inzendingen is 
echter nog veel, dat, hetzij niet aan de eischen der 
programma's beantwoordende, of om andere redenen, 
buiten beoordeeling bleef en niettemin de aandacht 
der bezoekers ten zeerste waardig is. 

Rechts van den ingang is het eerste wat in het oog 
valt de inzending van J. van Hulzen te Zwolle (n°. 19), 
een notenhouten salon-ameublement in Italiaansche-
Renaissance-stijl. Het geheel maakt een rijken indruk, 
vooral wegens het vele fijne snijwerk, waarmede het 
versierd is. Dit snijwerk is goed van teekening, doch 
niet bijzonder artistiek van uitvoering. De vormen 
van de verschillende stukken zijn goed ontworpen en 
de kast is uitstekend van proportie; enkele details kon
den meer bestudeerd zijn; de stoelpooten zijn wat ma
ger. Aan deze inzending is in de He afdeeling eene 
zilveren medaille toegekend. 

Vos & le Grand te Amsterdam hebben met hun 
zwart gepolitoerd salon-ameublement in afdeeling I de 
gouden medaille behaald. De totaal-indruk van dit 
ameublement is zeker hoogst elegant; vooral het salon
meubel is sierlijk van vormen en details, eveneens de 
stoelen; de eenige bemerking, die wij ons omtrent 
deze inzending veroorlooven, is de uitvoering van het 
snijwerk; deze kon artistieker zijn. De vormen herin
neren het meest aan het genre Louis X V I , eenigszins 
vrij opgevat. 

In denzelfden stijl ontworpen, die hier in alle op
zichten streng is doorgevoerd, is het notenhouten 
salon-ameublement van E . W. Frederiks te Zutfen. 
Wij rekenen deze inzending tot het fraaiste wat de 
verzameling te zien geeft, en het bevreemdt ons daarom, 
dat er geen bekroning aan is ten deel gevallen. Het 
ameublement heeft een cachet van voornaamheid, dat 
slechts in het genre Louis XVI te bereiken is. 

Een ander stijlvol geheel biedt het, eveneens onbe
kroonde, eikenhouten salon-ameublement van C. E . 
Everaars te Utrecht. Deze inzender heeft oud-Hol-
landsche motieven gekozen en wel op eene wijze, die 
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geheel verschilt van het vele, dat voor oud-Hollandsch 
aan den man wordt gebracht en meestal uit Duitsche 
modelboeken afkomstig is. Bijzonder fraai zijn de tafcis 
en stoelen. De kast zal menigeen „wat stijf" voorko
komen ; zij is echter, uitstekend geprofileerd; alleen 
vinden wij het jammer dat niet voor de pooten dezelfde 
hoofdvorm als voor die van de tafel gekozen is; de 
rustbank (canapé achten we voor dit stuk niet de juiste 
benaming) is wat schraal. 

Minder eenheid biedt het oud noten salon-ameuble
ment van H. Gerritsen cn Zonen te Zwolle (n". 8, Z. 
M.) De stoelen en de groote tafel zijn nog het beste; 
het salonmeubel mist eenheid van stijl en het geheel 
is niet gedistingeerd. 

Erg bourgeois is de indruk, dien de inzending van 
J. Nijholt te Almelo (n". 11) opwekt. Het is een 
mengsel van Duitsche en Louis-XVI motieven. 

N". 12, van denzelfden inzender, is veel beter; vooral 
de stoelen zijn sierlijk van vorm; de salonkast is wat 
laag; het snijwerk kon beter zijn uitgevoerd. 

De tweede inzending van J. van Hulzen te Zwolle 
(n". 9), eveneens een notenhouten salon-ameublement, 
is niet slecht van hoofdvormen; enkele details zijn 
echter barok. 

Aan n". 13, van E . E . Prins & Co., te Amsterdam 
is de zilveren medaille toegekend voor het smaakvolst 
ingericht appartement. Het appartement als geheel 
kan ons echter niet zoo bijzonder bekoren. 

De opzichtige bekleedingsstof der stoelen en de pe-
luche schoorsteenmantel voldoen veel minder dan de 
chique drapcering van de vensteropening. 

Van de meubelen zelf kwamen ons de tafelpooten 
niet geslaagd voor. Aan het salonmeubel is de be
kroning niet gelukkig geplaatst. De pilasters en colon-
netten zijn weinig in harmonie met het overige; de 
stoelen zijn sierlijk van vorm. 

E . H . Pxkhart te Rotterdam is ditmaal minder ge
lukkig dan op vorige exposities vertegenwoordigd. 
Niettemin is de salonkast van zijn notenhouten salon
ameublement sierlijk gedetailleerd; tafels en stoelen zijn 
ordinair van vormen; de bekleedingsstof is wat hard van 
kleuren. 

Veel beter is van denzelfden inzender het oud-eiken
houten kamer-ameublement (n°. 20). De oud-Holland-
sche vormen zijn hier goed begrepen; profileering cn 
details zijn sierlijk; jammer, dat niet hier en daar wat 
zwart is aangebracht (B. M.). 

Eenvoudig, degelijk en goed van profilecring is de 
inzending van E. E. Prins & C". te Amsterdam (n". 26). 

Bij n". 24, van J. G. van Hulzen te Kampen , behoort 
alleen gewezen te worden op de minder fraaie tafel
pooten en op den onpractischen vorm der fauteuils (B. MA 

Het eikenhouten huiskamer-ameublement van E. G. 
Engelen, eveneens uit Kampen afkomstig, is wat geel 
van kleur; de dressoir is niet fraai van vorm, het 
buffet beter, vooral het bovenkastje, stoelen en tafel 
zijn zwak (B. M.). 

Eenvoudig cn goed van details is eene soortgelijke 
inzending van W. C. van Eest tc 's-Hage (11. M.). 

Te veel versiering daarentegen vertoont de inzending 
van D. J. Bomhof te Zwolle (n". 29); de detailleering 
getuigt niet van een ontwikkelden smaak, de stoelen 
zijn vrij goed van vorm. 

Van n". 30, afd. IV, eetkamer-ameublement van 
Haak & Hesselink te Amsterdam, is evenmin veel 
goeds te zeggen. Ofschoon enkele details niet onver
dienstelijk zijn, blijken de vormen niet goed begrepen; 
op de eene plaats zijn ze te teer, op de andere plaats 
te zwaar van teekening. De stoelen zijn nog het best, 
ofschoon opgelijmde pooten voor een ameublement van 
ƒ600 wel wat armoedig mogen heeten. 

De firma E. E . Prins & C u . te Amsterdam is in 
deze afdeeling met de zilveren medaille bekroond. Het 
ameublement vertoont Duitsche vormen en is in eiken
hout uitgevoerd; detailleering en uitvoering zijn met zorg 
behandeld; het geheel maakt een uitstekenden indruk. 

Ook het eetkamer-ameublement van Vos & le Grand 
is zeer opmerkelijk. Dc oud-Hollandsche vormen zijn 
goed begrepen , vooral de stoelen zijn sierlijk van vorm. 
De teekening van het vlakornement op de pancelen 
der buffetdcuren is echter wat bot. 

In afdeeling V vraagt de inzending van G. A. van 
Campen te Amsterdam de aandacht. Dit slaapkamer
ameublement is in notenhout uitgevoerd en mag, zoo
wel wat hoofdvormen, als wat details en profilecring 
betreft, zeer geslaagd heeten; vooral de stoelen, de 
ledikanten en de waschtafels zien er smaakvol uit. 

Eenvoudig, doch goed van vormen zijn de inzendin
gen van W. H. Broesterhuizen te Leiden (n". 34) cn 
van E. W. Frederiks te Zutfen (n . 38). 

Goede vormen geeft ook dc inzending van E. E. 
Prins & Co. te Amsterdam te zien (n . 41, bekroond 
met de gouden medaille). Alleen de bekroning van 
het nachttafeltje kwam ons wat nietig voor. 

Vrij goed is ook het ameublement van 1'. van Bergen 
te Gennep (n°. 33, zilveren medaille). De bekleedings
stof zouden we rijker wenschen. 

In de Vide afdeeling, tweepersoons slaapkamer-ameu
blement van ƒ 7 0 0 , is geene bekroning toegekend. Er 
zijn ook slechts twee inzendingen. 

Die van Vos & le Grand vertoont eenvoudige doch 
goede vormen; alleen de vleugels van dc toilettafel zijn 
minder fraai van teekening. 

Het ameublement van J. van Hulzen te Zwolle is 
eveneens goed van vormen. De marnieren plaat, die 
als achterwand van de waschtafel dienst doet en in 
omtrek is bewerkt op eene wijze, die aan houtcoupurc 
doet denken , kan niet als een voorbeeld ter navolging 
genoemd worden. 

In afdeeling VII, slaapkamer-ameublementen van 
ƒ 2 0 0 , is de zilveren medaille toegekend aan dc in
zending van P. van Bergen tc Gennep (n". 44). Dit 
ameublement is oud-eikenhout geschilderd en , ofschoon 
eenvoudig, zeer goed van vormen, beter nog dan het 
voorgenoemde duurdere ameublement van denzelfden 
inzender (n". 33). 

Van C. Verweij & F. Holst zijn. in deze afdeeling, 
niet minder dan 7 ameublementen geëxposeerd (nn. 46— 
52), waarvan de meeste, wat vorm betreft, sterk op 
elkander gelijken. Het beste is zeker n". 46; de vor
men hiervan zijn zeer goed, de kleur is nabootsing 
van oud-eikenhout; n°. 48 is merkwaardig om de be
drieglijke nabootsing van Amerikaansch notenhout. 
Ongeveer dezelfde vormen eindelijk als laatstgenoemd 
n". heeft n". 51. Het is wit porselein geschilderd, 
met eenig blauw afgezet en zeer vroolijk van toon. 

Afdeeling VIII. Heeren schrijfbureau's van f 150. 
N°. 74 en n". 76, beiden van J. G. van Hulzen te 
Kampen, zijn met een zilveren medaille bekroond. Het 
snijwerk aan n". 76 is niet fraai. 

Goede vormen geven nog te zien n°. 80, van A . M. 
Randoe te Haarlem , en n". 64, van P. van Bergen te 
Gennep; dit laatste heeft een vreemdsoortige bewe
ging van den cilinder , waarvan ons het nut niet dui
delijk is. 

Het bekroonde damesburcau (afdeeling IX), van D. 
J. Bomhof te Zwolle (n°. 86), is, evenals de andere 
inzendingen van dien exposant, wat overladen. Beter 
beviel ons dc inzending van II. Gerritsen en Zonen te 
Zwolle (n". 92). Goede vormen geven te zien de n"!. 
87 en 88, van W. C. van Eest te 's-Hage, n°. 89 en 
90, van E. G. van Engelen te Kampen, n". 93 en 95, van 
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J. van Hulzen te Zwolle, cn n°. 97, van A. M. Randoe 
te Haarlem. 

In afdeeling X eindelijk is de zilveren medaille toe
gekend aan Ë. G. Engelen te Kampen, voor een ge-
makkelijken stoel van zeer eenvoudige doch goede 
vormen. 

Wij gelooven hiermede het voornaamste van hetgeen 
er in het „Paleis" te zien is, te hebben bezichtigd. 
Over het algemeen dunkt ons, dat het gehalte van 
het tentoongestelde dit jaar beter is dan het vorige 
jaar. Vooral dc ruime deelname van patroons uit pro
vinciesteden en het merkbaar streven van deze laatsten 
tot verbetering van hun vormenkennis mag als een 
verblijdend feit worden aangemerkt; de vennootschap 
„Het Handelsmuseum" zij daarom hulde gebracht, als 
hebbende door het organiseeren van dergelijke expo
sities hiertoe den stoot gegeven. 

Wij raden ten slotte allen, wien de vaderlandsche 
kunstnijverheid ter harte gaat, een bezoek aan deze 
tentoonstelling zeer aan en wenschen den exposanten, 
behalve de aan sommige ten deel gevallen onderschei
dingen , ook een flink financieel succes toe. 

H . G. J. 

(A. etA.) E E N BEZOEK 
A A N H E T ABATTOIR T E A M S T E R D A M . 

Ruim 30 leden des Genootschaps hadden Zondag 1.1. 
het minder gunstige weer getrotseerd om aan de invi
tatie des heeren Damen, tot het bezichtigen van het 
abattoir in de Stadsrietlanden, gevolg te geven. 

Menigeen, die aan een ander uiteinde der stad woont, 
krijgt eerst bij zoo'n uitstapje een recht idee hoe uit
gestrekt het bebouwde oppervlak van de hoofdstad 
tegenwoordig is , en, al is het niet alles goud wat er 
blinkt, beschouwt toch een gezelschap van uitsluitend 
bouwkundigen met belangstelling de nieuwe gewrochten 
der bouwkunst in eene wijk, die men anders zelden 
bezoekt. 

Het café op het abattoir-terrein was het punt van 
samenkomst. Dit gebouw is tegenover den hoofdingang 
gelegen, op een ruim plein, en maakt uitwendig met zijn 
opengewerkte kappen en hooge stoep naar het par
terre, een gunstigen indruk. 

Binnentredende was menig bezoeker blijkbaar verrast 
op deze plaats een zoo flinke inrichting aan te treffen; 
de wanden zijn door de kunstvaardige hand van ons 
medelid, den heer A . C. Boerma, met tal van toepasse
lijke voorstellingen gedecoreerd; jammer slechts, dat de 
versche muren vooral wegens de ruime hoeveelheid tras, 
waarmede ze zijn opgemetseld, een ongunstigen invloed 
op het schilderwerk hadden doen gelden. 

Van uit het café werd, onder leiding van den heer 
Damen de tocht door de uitgestrekte gebouwenreeks 
begonnen. De marktplaatsen, stallen, slachtinrichtingen 
enz. werden achtereenvolgens met de grootste belang
stelling bezichtigd en er was maar één roep over de 
zeer solide en practische inrichting van alle onderdeelen 
en over de zorgvolle uitvoering van het werk. Vooral 
ook trof den bezoeker de reinheid en orde, die overal 
te bespeuren viel; nergens zou men vermoed hebben, 
dat op deze plaats wekelijks duizende beesten geslacht 
werden met al den aankleve van dien. 

Zeer voldaan keerde het gezelschap dan ook, na 
alles bezichtigd te hebben, stadwaarts terug, doch 
niet dan nadat den heer Damen dank was gebracht 
voor zijne welwillendheid en men hem had gelukge-
wenscht met zijn uitstekend geslaagden arbeid, waaraan 
hij jaren lang met de meeste zorg is werkzaam geweest. 
Met den wensch, dat dergelijke excursies tot het be
zichtigen van belangrijke bouwwerken meer mochten 
plaatsvinden, werd algemeen ingestemd. 

(A. etA.) INGEZONDEN. 
Amsterdam, 4 Apr i l 1889. 

Mijn/teer de Redacteur, 
In Dc Opmerker van 30 Maart j l . komt een kort verslag 

voor van de laatstgehouden vergadering van de Vereeniging 
Bouwkunst en Vriendschap tc Rotterdam. De verslaggever 
deelt daarin mede, dat de heer A. E. Braat, handelaar in bouw
materialen te Rotterdam, eene bespreking heeft gehouden over 
dc wijze van keuren van portland-cement en tras j verder wer
den door spreker enkele proefnemingen gedaan, waaruit bleek, 
dat tot de beste soorten portlandcement het merk Josson en 
tot de beste trassoorten die van Andcrnach behooren. 

De hoedanigheid van beide cementen buiten beschouwing 
latende, vind ik het noodig eraan toe te voegen, dat het de 
heer B. zelf is, die in Nederland voor beide bouwmaterialen als 
hoofdagent fungeert, en dat genoemde heer dus niet als on
partijdig proefnemer en beoordeelaar beschouwd mag worden. 
Hoe dc heer B. over den heer Reessc dacht, vroeger portland-
cementfabrikant te Delfzijl, die op dezelfde wijze eigen fa
brikaat aanbeval, zal deze heer zich nog wel herinneren. Het 
komt mijns inziens dan ook niet tc pas dat een agent de ge
legenheid wordt gegeven om in een bouwkundige vereeniging 
reclame te maken voor eigen waar. Ten eerste is het niet een 
ieder gegeven om in het openbaar te spreken en ten tweede 
zal B. en V. toch wel niet aan iederen fabrikant of agent de 
gelegenheid openstellen tot dezelfde proefnemingen, daar, naar 
ik geloof, dan het een al beter zijn zal dan het andere. 

Gaarne zou ik dus het Bestuur van het Genootschap A. et A . 
in overweging willen geven dergelijke verslagen zooveel mogelijk 
te weren. 

Het goede voorbeeld, door het Genootschap, in dergelijke 
gevallen, reeds meermalen gegeven, geeft het daartoe allereerst 
het recht. 

Een Onpartijdige. 

Ofschoon wij de meening van den geachteninzender, wat de 
zaak zelve betreft, deelen, moeten wij hem doen opmerken, dat 
het opnemen van een verslag nog niet in zich sluit dat de 
Redactie met al hetgeen in dergelijke verslagen dikwijls be
weerd wordt, instemt. 

Wij publiceeren deze verslagen zooals ze ons worden toege
zonden, zonder commentaar, alleen met het doel om onze lezers 
eenigszins op de hoogte te houden van hetgeen in verschillende 
bijeenkomsten van bouwkundigen verhandeld wordt. 

De Redactie van A. et A. 

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 G R O N I N G E N . 

Vergadering van Vrijdag 22 Maart 1889. 
De Voorzitter opent de vergadering, waarna de notulen der 

vorige worden gelezen en goedgekeurd. De heeren Molenaar, 
Bach en De Vries, leeraren aan dc school «Minerva", worden 
bedankt voor hetgeen ze hebben bijgedragen tot de kunstbe
schouwing op Zondag 24 Februari j l . 

Hierna worden de rapporten betreffende de vragen, door de 
Maatschappij gesteld, gelezen en besproken. Na eenige dis
cussie wordt besloten deze goed tc keuren. 

Tijdens de vergadering maakte men kennis met het plaat
werk Entwürfe Moderner Möbcl von Anton Hubcr, door den 
heer Riepma ter bezichtiging aangeboden. De heer Molenaar 
beloofde moeite te doen tegen een volgende vergadering het 
groote plaatwerk van Raguenet ter bezichtiging te stellen. Daar
na wordt de vergadering gesloten. 

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 Maart 1889. 
De 158ste vergadering werd voorafgegaan door eene kunst

beschouwing van het plaatwerk -nMatiriaux et Documents 
d'Architecture et de Sculpture par A. Raguenet", door den 
heer J. P. de Koning welwillend beschikbaar gesteld, waarvoor 
hem bij dc opening der vergadering een woord van dank werd 
gebracht. 

Na het lezen van de notulen der vorige vergadering, die 
onveranderd werden goedgekeurd, werd het woord gegeven aan 
den heer J. Roem, die het een en ander wenschte mede te 
deelen over granito- en parketvloeren. 

Door tusschenkomst van den heer Thcod. Ford. Iiicrhorst 
tc Haarlem, bracht de heer Roem een monster granitovloer 
van vuurvaste constructie ter tafel, vervaardigd naar het sys
teem Mounicr. Dit granito bestaat uit cement, hardsteen cn 
wit, zwart cn rood marmer. Na verklaring der wijze van be
werking dezer vloeren wees spreker erop, dat het vlechtwerk 
van stafijzertjes, in de vloeren gewerkt, het draagvermogen 
daarvan enorm vergroot. Bij eene dikte van 4 cM. gelegd op 
een balklaag, waarvan dc binten 1 meter hart op hart liggen, 
heeft het een draagvermogen van 1000 K G . Dit granito met 
vlechtwerk wordt ook gebezigd voor afscheidingen, lambrisee
ringen enz. Bij een tamelijke hoeveelheid kost het ongeveer 
ƒ 6 per M ' . 
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Vervolgens liet de heer Roem een monster parketvloer zien, 
samengesteld uit eiken- en beukenhout. Het beukenhout, dat 
nog al zacht is, wordt gekookt om de sappen uit te drijven en 
vervolgens geïmpragneerd; daardoor wordt het beukenhout 
hard en kan het in vereeniging met het eikenhout gebezigd 
worden. Het verschil in tint geeft een zeer aangenamen indruk 
en voldoet als parketvloer zeer goed. 

Nadat nog het tapijt-parket was bezichtigd en besproken, 
werd de heer Roem dankgezegd voor zijne belangrijke mede-
deelingen. 

Omreden bij de beschouwing van de monsters parketvloeren, 
ook aan de duurzaamheid groote aandacht was geschonken, 
wenschte de heer P. J. Groen in het midden te brengen, dat 
bij hem sierlijkheid, maar niet duurzaamheid op den voorgrond 
staat. In iedere vergadering worden er middelen medegedeeld, 
die hout enz. tegen bederf behoeden en worden dc meest uit-
eenloopende zaken behandeld cn onder de aandacht gebracht, 
alles basecrende op duurzaamheid. Moet alles zoo degelijk en 
solide zijn, dat verslijten of bederven niet denkbaar is, waar 
moet het dan, vroeg de heer Groen, met de industrie heen. 
Wordt daardoor de werkman niet indirect benadeeld cn 
dc werkeloosheid bevorderd? In deze beschouwing vond de 
heer Groen ondersteuning bij den heer Ad. Verhoog, maar be
strijding bij den Voorzitter, den heer W. Kok, die met 'toog 
op 't algemeen belang, die zienswijze niet was toegedaan. 

Alsnu wordt aan dc orde gesteld het punt der agenda, ver
meld als: »Hct zien", een praatje door den heer Ad". J . van 
Achterberg. 

Spreker ving aan met eene algemeene beschouwing over het 
zien cn het oog, en wenschte een juist denkbeeld te geven van 
de verschillende deelen van het oog en van de diensten, welke 
die deelen verrichten. Hij wees onder meer op de verschillende 
uitdrukkingen, welke onderscheidene standen deroogen teweeg
brengen en helderde dit door duidelijke teekeningen op. 

Met behulp van eene teekening, waarop de doorsnede van het 
oog, eenige malen vergroot, was aangegeven, werd dcor spreker 
de werking van het netvlies verklaard, de verziendheid en 
bijziendheid behandeld en daarna de werking van het licht cn 
de kleuren besproken. Vervolgens besprak de heer Achterberg 
de gezichtsbegoochelingen, alles opgehelderd door zeer juiste 
en duidelijke teekeningen, om ten slotte stil te staan bij het 
zien van decoratief schilderwerk, schilderijen, diorama's enz. 

Na dankzegging aan spreker voor zijne belangrijke voordracht, 
stelde de Voorzitter, namens het Bestuur, een viertal onder
werpen voor een prijsvraag voor: i°. torenspits, 2°. hoofdin
gang van een rechtsgebouw, 3° restauratietent, 40. twee gevels 
voor een hoekhuis. Op voorstel van den heer Lancel werd 
met algemeene stemmen besloten eene prijsvraag uit te schrijven 
voor het ontwerp van een restauratietent. Op eene volgende 
vergadering zal het programma der prijsvraag aan dc goed
keuring onderworpen worden. 

Door het Bestuur werd medegedeeld dat de heer K. dc Boer Hz. 
bedankt heeft als lid der Commissie, bedoeld bij art. 53 der 
wet van de Maatschappij. Nadat besloten was voorloopig niet 
tot een nieuwe benoeming over tc gaan, werd den Secretaris 
verzocht den heer De Boer eene dankbetuiging te zenden voor 
de bemoeiingen, in die Commissie verricht. 

Nadat het programma der prijsvraag, uitgeschreven door de 
Afdeeling 's-Hage, den leden was ter hand gesteld, werden tot 
nieuwe leden toegelaten de heeren C. Filippo en C. Tillekes. 

In de brievenbus werd de vraag gevonden: 
«Wat is beter: bij het verbinden van een privaatkolk met 

het riool, deze monding op + 10 cM. afstand boven den bodem 
der kolk te beginnen of het riool met den bodem van dc kolk 
gelijk te leggen? Wat leert de ondervinding hieromtrent?" 

De heeren J. I. Planjcr en Iz. van der Kamp zullen die vraag, 
daartoe uitgenoodigd, op dc volgende vergadering beantwoorden. 

Ten slotte vroeg dc heer Van Achterberg of het op den weg 
der Afdeeling ligt, om bij het Hoofdbestuur der Maatschappij 
aan te dringen dat het zich in contact stelt met het Bestuur 
van het Werkliedenverbond, om het program voor het Vak
onderwijs tc steunen. 

Het Bestuur wenscht gaarne deze zaak te overwegen en 
verzocht den heer Van Achterberg de eerstkomende bestuurs
vergadering bij te wonen, teneinde de zaak nader te formuleeren. 

Wegens het vergevorderde uur moest het jaarverslag van 
den Secretaris en de behandeling der vraag «trekken van be-
hangdeuren" tot de vergadering in Apri l worden uitgesteld 
cn sloot de Voorzitter de bijeenkomst. 

V E R E E N I G I N G ARTI ET INDUSTRI A E T E ' s G R A V E N H A G E . 
Vergadering van Zaterdag 30 Maart 18S9. 

Door afwezigheid van Voorzitter en Secretaris werd de ver
gadering geopend door den Vicc-voorzittcr cn werden de notulen 
gelezen door den Penningmeester. 

Van den heer Van Vliet was ccn uitnoodiging onvangen tot 
het bijwonen van ccn openbare les van dc Vereeniging tot 
instandhouding van de Blindcn-werkinrichting te 's-Graven
hage, tc houden op Maandag 1 Apri l 1889. 

Daarna hield de heer II. L. Boersma een voordracht over 
huisvlijt. Door velen wordt huisvlijt slechts beschouwd als 

een geschikte bezigheid voor kinderen tot het verkrijgen van 
eenige handigheid. 

Zeker kan huisvlijt in het onderwijs een gewichtige rol ver-
vullen en op verschillend gebied goede resultaten afwerpen; 
spreker was van oordeel dat huisvlijt, op de school onderwezen, 
zich niet verder moest uitstrekken dan totknoopen, vlechten, 
kerfsnijwerk en dergelijken, zonder dat er ambachtonderwijs 
van moest worden gemaakt. Afgescheiden van het onderwiis 
kende spreker echter aan huisvlijt een zeer verheven strek
king toe. 

In Noorwegen, Zweden, Finland enz., landen, waar de nachten 
en avonden lang zijn, is huisvlijt zeer populair; het wordt daar 
niet alleen als verpoozing voor kinderen, maar ook door vol
wassenen, uitgeoefend en productief gemaakt. 

Door den beperkten werktijd van vele werklieden, en vooral 
van hen, die op fabrieken meestal een zeer centonigen arbeid 
verrichten, en intellectueel niet genoeg ontwikkeld zijn om 
hun vrijen tijd voor lectuur te besteden, ontstaan zoowel voor 
dc personen als voor de maatschappij zeer ongewenschte toe
standen. De heer Boersma was van oordcel, dat het beoefenen 
van huisvlijt in deze toestanden veel verbetering zou kunnen 
brengen. 

Als de werkman na zijn dagtaak thuiskomt en daar een 
bezigheid vindt, naar vrije keus, waar hij met lust aan werken 
en zoodoende buiten zijn gewoon loon nog iets verdienen kan, 
dan zal het te huis voor hem meer aantrekkelijkheid verkrijgen, 
zullen kroegen en minder gewenschte bijeenkomsten zeer zeker 
minder bezocht worden, en daardoor het zedelijk leven van 
den man en zijn gezin worden verhoogd. 

De vraag of voor huisvlijt teekenen niet als uitgangspunt 
moet worden beschouwd, opende ccn levendig debat. Aan de 
zijde van den heer Boersma meende men, dat men niet te ver 
moest gaan met onderwijs in teekenen, om zoodoende een 
meer oorspronkelijk karakter tc behouden. 

De omstandigheid dat men bij kinderen een jeugdig frisch 
opmerkingsvermogen waarneemt, dat men bij oudere lieden 
mist; de als 't ware jeugdige wijze van zien van inlandsche 
volksstammen, die men vindt in hunne originecle producten, 
en dit te zamen vergeleken met de vele werkelijk leerrijke voor
werpen van een meer ontwikkelde maatschappij, waar teekenen 
hoog staat aangeschreven, gaf aanleiding tot die bewering. 

Van de andere zijde werd juist uit deze voortbrengselen een 
veroordeeling voor deze stelling gevonden. Alle inlandsche 
producten, bijvoorbeeld o p ' t gebied van houtsnijden, dragen 
een zeer sprekend karakter; dit werd toegeschreven aan de 
overlevering van vader op zoon, ontstaan door gebrek aan kennis 
van teekenen en daardoor gebrek aan kennis om iets te ont
werpen. 

Na nog eenige bespreking over en weer, waarbij eerstge
noemde opvatting merkbaar den meesten bijval vond, stelde 
spreker als résumé van zijne bespreking de vraag: zal huisvlijt 
verder op dc agenda van Art i et Industriae voorkomen? Zoo 
ja , dan verklaart dc Vereeniging tevens als haar gevoelen dat 
huisvlijt tot kunstindustrie behoort. Door het late uur werd 
het stemmen over deze vraag tot een volgende vergadering 
uitgesteld. 

Door den heer Boersma waren tusschentijds een zeer interes
sante collectie voortbrengselen van huisvlijt, uit het Museum 
tc Haarlem, en eenige boekwerken op dat gebied, uit de Ko
ninklijke bibliotheek alhier, ter bezichtiging gegeven. 

Na een woord van dank aan don heer Boersma, werd de 
vergadering gesloten. 

V E R E E N I G I N G »ARCHITECTURA" T E ' S - G R A V E N H A G E . 
Vergadering van Woensdag den yten April 1889. 

Deze vergadering, bijgewoond door vele leden en tal van 
genoodigden, werd door den Vicc-voorzittcr geopend, waarna 
de notulen der voorgaande bijeenkomst weiden goedgekeurd. 
Ingekomen was een schrijven van de Commissie voor het on
langs opgerichte Museum van Kunstnijverheid tc 's-Gravenhage, 
waarbij steun en medewerking wordt gevraagd voor deze hoogst 
belangrijke zaak. Aan dit verzoek, met instemming ontvangen, 
zal gaarne cn zooveel mogelijk worden voldaan. 

Van de Vereeniging tot bevordering der Bouwkunst te Gro
ningen was een aantal exemplaren ontvangen van het pro
gramma der prijsvraag voor een kalender-schild, welke stukken 
Ter beschikking van belangstellenden werden gesteld. Ver
volgens werd de heer J. Brouwer als gewoon lid aangenomen, 
terwijl de heer F. A. Bodde als zoodanig werd geïnstalleerd. 
Ook dc Vereeniging Arti et Diduslriae hierterstede trad als 
lid van Architectura toe, hetgeen den Voorzitter aanleiding gaf 
eenige sympathieke woorden tc richten tot den heer N . van 
Vliet, lid van A. et I., en hem tc verzoeken het gesprokene 
aan zijne Vereeniging te willen overbrengen, hetwelk welwillend 
werd toegestaan. 

Na eene kleine pauze werd den heer N , van Vlie t , lid der 
Haagsche firma \ V . F . van Vl ie t , het woord gegeven tot bet 
houden van eene zeer aangename cn leerrijke verhandeling 
over het mandenmakers-bedrijf, omvattende de verschillende 
bewerkingen van teen, rotan, bamboe cn andere vezelstoffen. 
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Na een zaakrijk historisch overzicht van het vak beschreef dc 
heer Van Vliet het verkrijgen der grondstoffen cn stelde eenige 
der toebereidingen, als schillen, splijten cn schaven aanschou
welijk voor; ook het buigen van rotan en bamboe werd getoond 
en eenige kleine voorwerpen werden vervaardigd, terwijl tal 
van monsters onder de aanwezigen circuleerden en verscheidene 
grootere voorwerpen als stoelen en ander vlechtwerk bezich
tigd werden. 

Spreker wees erop, hoe van bamboe sterke cn tevens licht-
verplaatsbare ladders vervaardigd worden en, wanneer de invoer 
beter zal geregeld zijn, ook zeer goed bamboe-steigeipalen met 
succes zijn toe tc passen. Nog werd een teekening ter bezich
tiging gesteld, waarnaar eene afscheiding op de Parijsche ten
toonstelling, tusschen de Hollandsche en aangrenzende afdee
ling zal worden vervaardigd. 

Deze belangwekkende voordracht werd met veel belangstel
ling gevolgd cn den heer Van Vliet werd door den Voorzitter 
hartelijk dank gebracht voor dc zorgen daaraan besteed. 

Reeds voor het openen der vergadering en na het houden 
der voordracht had eene kunstbeschouwing plaats, bestaande 
in: Etsen van Nederlandsche schilders, aangeboden door den 
heer E. F. Ehnle; de laatst-verscbencn aflevering van De Bouw
meester en de 20 aflevering van f Exposition de Paris cn 1889. 

Door de heeren Croiset van tichelen en Ehnle waren eenige 
monsters ter vergadering gebracht van machinaal gcorncerde 
(gestoken1 lijsten van grenenhout, afkomstig uit de fabriek 
van de firma Koster te Heide, in Holstein. 

Onder dankzegging aan leden en genoodigden voor hunne 
tegenwoordigheid. werd de vergadering gesloten. 

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

R O T T E R D A M . Volgens een prospectus, dat tot dusver slechts 
in zeer engen kring is verspreid, bestaat hierterstede het 
voornemen, eene Maatschappij tot electrische verlichting en 
centrale verwarming op te richten, onder directie van den 
heer Jules Herckenrath, terwijl de heeren C. Sauerbier, I. von 
Limlern, J. C. van Wijk en Mr. S. H . Muntz als commissarissen 
zullen optreden. 

Deze Maatschappij zal in de eerste plaats de concessie exploi-
tccren van de panden, welke thans in den «Muizenpolder" 
aan den Westzeedijk in aanbouw zijn, om vervolgens haren 
werkkring ook over andere gedeelten van deze gemeente uit 
te breiden. 

L E I D E N ' . De heer C. J. Leembruggen, fabrikant alhier, heeft 
zijne vaderstad verrast met de schenking van een kapitaal doek 

van Jan Steen, van wiens hand het Gemeentemuseum tot dus
ver geen enkel stuk bezat. 

De heeren P. H . van der Keilen en Iircdius vonden het met 
Dr. Rode tc Herlijn, den kenner bij uitnemendheid van Oud-
Ncderlandsche kunst, die het stuk te Parijs zag, eene heerlijke 
aanwinst voor genoemd museum. 

Het stuk stelt voor de achterhaling van Rachel door Laban, 
haar vader, wiens afgodsbeeldjes zij, met Jacob wegtrekkende 
medegenomen bad. 

Het feit dat bet niet in het gewone genre van [an Steen 
geschilderd is, maakt het dubbel merkwaardig cn zeldzaam, 
daar het dc veelzijdigheid van zijn talent toont. 

In de nieuwe kunstzaal, die achter het Stedelijk Museum 
verrijzen zal, zal het gewis eene eereplaats innemen en een 
blijvend getuigenis zijn van des heeren Leembruggen's liefde 
voor zijn vaderstad. 

VHSSINGKN. In de laatste zitting van den Gemeenteraad 
werd mededeeling gedaan, dat dc Minister van waterstaat, 
handel en nijverheid — met intrekking der beschikking van 
2S December 1887 n°. 21 — aan den heer W. H. Mart in, in
genieur te Vlissingen, vergunning heeft verleend tot het aan
leggen en exploiteeren van een aanleg- en wandelsteiger aan 
het strand, tegenover het Grand Hotel. 

— Blijkens achterstaande advertentie beeft de Jury van be
oordeeling der ontwerpen voor een burgerweeshuis tc Kampen 
dc ontwerpen Schilda en Geen toren respectievelijk den ien 
en 2en prijs waardig gekeurd. 

— Men schrijft aan Dc Ingenieur uit Elandsfontein (bij Johan
nesburg in de Transvaal): 

Het personeel voor dc uitvoering van den stoomtram Johan
nesburg—Boksburg bestaat nu uit de heeren M. E. de Wildt, 
sectie-ingenieur te Elandsfontein, E . Thiange, tijd. adjunct
ingenieur, afdcelingschef van het iegedeeltc, standplaats Joh'y 
bij Johannesburg, A. G. A. van Eeldc, adj. ingenieur, afdce
lingschef van het 2e gedeelte, ter standplaats Elandsfontein 
(Germiston). 

Te Johannesburg doet verder dienst de tijd. opzichter K. Har-
tog, te Elandsfontein de opzichter L. J. Looisen. 

9 Maart heeft de aanbesteding plaats voor eene beambten-
woning met bureau's te Johannesburg; deze zal 1 Mei gereed 
zijn, en dan zal het bureau van Elandsfontein hoofdzakelijk 
daarheen worden overgeplaatst 

De opnemingsbrigade voor den stoomtramweg Johannesburg— 
Krügersdorp onder den adjunt-ingenicur A . van Lenncp, gaat 
intusschen vooruit en niet Mei a. s., als de Volksraad over die 
lijn een beslissing moet nemen, zullen de plannen waarschijn
lijk gereed kunnen zijn. 

P E R S O N A L I A . 
— Door het Gemeentebestuur tc Arnhem 

zijn tot buitengewoon opzichter aangesteld 
de heeren H . van Lingen tc Oosterbeek 
en W . Camman te Alphen, de eerste voor 
den bouw van Musis Sacrum en de tweede 
voor het maken van plannen tot ver
bouwing van het gemeentehuis en den 
bouw eener meisjesschool. 

— De civiel-ingenieur K. Burger, te 
Nijmegen, is benoemd tot ingenieur der 
»Hollandische Landwirtbschaftliche Gesell-
schaft" te Versccz in Zuid Hongarije. 

— De adjunct-ingenieur bij de Ned. 
Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij 
J. F. L. van Hasselt, is, naar wij vernemen, 
onlangs naar Pretoria vertrokken. 

Tevens vernemen wij dat, met ingang 
van 1 Maart, bij dezelfde Maatschappij 
tot tijdelijk opzichter, standplaats Johan
nesburg, benoemd is de heer K. Hartog. 

— De Gemeenteraad te Delft heeft den 
heer Nienhuis, thans eerste opzichter der 
gemeente-reiniging, tot directeur van dien 
tak van dienst benoemd. 

— Aan den opzichter 3de klasse bij de 
Staatsspoorwegen P. van der Heijden is 
een tweejarig verlof naar Europa, wegens 
ziekte, verleend. 

— Tot adspirant-ingenieur bij den water
staat in Ned.-Indie zijn benoemd de civiel-
ingenieurs K. F . H. Roos, J. T. P. J. Straat
man cn J. C. van Aalst. 

Voorts is gesteld ter beschikking van 
den directeur der burgerlijke openbare 
werken, om daarbij werkzaam te worden 
gesteld, G. F . M . H. de Pelser Bercnsberg. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— Leeraar in bet hand- en rechtlijnig 

teekenen aan de Rijks hoogereburgerschool 

te Zwolle, jaarwedde ƒ1500. Sollicitanten 
moeten zich vóór 11 Apr i l e. k. aanmelden 
bij Dr. W. B. J. Van E j k , te 's-Hage. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 
Tot ons leedwezen moet, wegens over-

vloed van stof, het vervolg der •Reis
indrukken' 1 andermaal uitgesteld worden 

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

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 

Gemeente ARNHEM, rallen Dinsdag 16 April 
1889, 'svoormiddag» l i 1 , . , uur, in het open
baar, ten Gemeentehuize aanbesteden: 

Bestek N " . 26B. 
He t ve r r ich ten van een aanmer

kel i jke v e r b o u w i n g aan den 
Schouwburg . 

Inlichtingen worden alle werkdagen , tot 
den dag der aanbesteding, tusschen tl en 12 
en tusschen 2 en I uur, gegeven aan den 
Schouwburg (zich aan te melden bjj den 
Conciërge), alwaar ile aanwjjzing op Dinsdag 
9 April a.s., 's voormiddags 11 ure, zal wor
den gehouden: bestek niet gezegeld iiiselitjj-
vingsbiljet en 7 teekeningen tet/en betaling 
van / ' 1.50 per stel ter Secretarie verkrijg 
baar. 

Bouwterrein te VENLOO. 
Aan den Roermondachen weg zijn eenige 

goed gelegen BOUWTEBBEINEN te 
koop, zeer geschikt voor den bouw van hec-
renhuizen. 

Te bevragen bjj den Mr. Timmerman II. 
V A N GASSELT, te Venloo. 

De Jury voor de beoordeeling van een 
Prijsvraag voor een nieuw Bur

gerweeshuis te Kampen maakt bekend: 
dat zij heeft voorgesteld aan bet ontwerp 
Schiltl i i een prijs en aan het ontwerp 
<i«»«*i» T o r e n een premie toe te ken
nen. De verschillende ontwerpen zullen ten
toongesteld worden van 10—17 April in de 
groote Teekensaai op de H. B. School te 
KAMPEN. 

STOOMBOOT. 
De I N G E N I E U R van D E L F L A N D te 

DELFT vraagt prijsopgave vóór 15 April a. s. 
voor het /« aebraik u/elfen van mmm steep-
boot. tut hei uleepen rati bakken naar 
tie kooftien aan hel \ ooi-tlzee-itraml. 

Indiensttreding op •>•.! April 18S'J. 
Inlichtingen worden verstrekt aan het Ge-

meenlandshuis te Delft. 

A anbesteding. 
Het R. K. PAR. KERKBESTUUR V. H. 

A L L E R H . HART V. JESUS, v. Oldenbar-
neveldstraat te Rotterdam, is voornemens aan 
te besteden op Dinsdag 16 April a. s., des mid
dag! ten 12 ure, inliet Zuid-üollandsch Kof
fiehuis aldaar: 

de Vergrooting van KERK en SA
CRISTIE met annexe lokalen. 

Bestek en teekeningen liggen ter inzage 
in voornoemd Koffiehuis, terwijl het bestek 
A J' 1.— en een stel afdrukken der teeke
ningen (schaal 1 : 11)0) a /'2.50 te verkrij
gen zijn bij de lioekh. E. DE BONT & ZN. 
te Rotterdam. Aanwjjzing in loco op Dins
dag <J April des middags ten 12 ure. Inlich
tingen geeft de Architect E. J . M A U G l t Y , 
te Rotterdam. 

Aanbesteding. 
Op Woensdag 10 April des voorniidilags ten 

11 unr, in het Centraal-tlebouw te Arnhem 
zal door den Architect D. GEI.ISHEEK MO
L E N A A R , publiek worden aanbesteed: 

Het bouwen eener MACHINEFA
BRIEK aan de zuidzijde van den 
By n voor rekening van den Heer 
B. H. HAENTJENS. 

Het bestek is ad 50 Cent verkrijgbaar bjj 
de Boekhandelaren GE B R COHEN, Rijn
straat, Arnhem. 

Teekeningen liggen ter inzage in voor
noemd locaal. 

Aanwjjzing loco terrein Maandag 8 April, 
voormiddag 10 uur. 

AANBESTEDING. 
Op Donderdag 18 April 1889 te 1 uur n.m. 

zal in het Logement en Koffiehuis B E N 
B U R C H T " te HELDER, door de Nederlandsche 
Dierkundige Vereeniging worden aanbesteed: 

Het bouwen van een ZOOLOGISCH 
STATION met BOVENWONING 
voor den Directeur. 

Het Bestek met 0 teekeningen is ad / 2.— 
per stel, benevens verdere inlichtingen, bjj 
den ondergeteekende te verkrjjgen. 

Aanwjjzing in loco op Donderdag 11 April 
ÏSS'J, te 1 uur n.m. 

leiden. 4 April 1S89. 
De Architect, 

W. KOK. 

.1 ll. 

BURGEMEESTER E N WET II OUDERS van 
A MSI ER DAM zullen op Maandag 15 April 
1889, des middags te IJ uur. op li.-t Raad-
huis, in het openbaar aanbesteden: 

a. Het vernieuwen van de Brug 
No. 67 over de Prinsengracht 
bij de Loi'lschogracht en bijbe-
hoorende werken. 

b. De levering van bijna 18 ton 
Balkh'zer voor de brug No. 67 
over de Prinsengracht bij de 
Leidschogracht. 

c. Het verrichten van eenige her
stellingen en vernieuwingen 
aan — benevens het onderhou
den gedurende het jaar 1889, 
van: 

de Huizen, Torons, Poorten 
enz.; de Gebouwen ten behoeve 
van het Onderwijs, van de Po
litie, der Brandweer, benevens 
die op de algemeene Begraaf
plaatsen. 

d. Het verrichten van baggorwor-
ken in grachten, slooten en 
balkhavens binnen de gemeente 
Amsterdam, gedurende het 
jaar 1889. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn 
uitsluitend te verkrjjgen ter Stadsdrukkerij, 
tegen betaling van ƒ0.90 voor de sub a 
(met één teekening), ƒ0.50 voor de sub li 
(met één teekening aangehecht), ƒ 1 voor 
tie sub c cn ƒ0.25 voor de sub (/genoemde. 

Inlichtingen worden gegeven voor de sub 
a en b genoemde ten kantore van den Stads-
Architect op bet Raadhuis, kamers Nos.'.«!. 
l o l en 102, voor de sub c genoemde ten 
kantore van den Stads-Architect aan den 
Stadstimmertuin , en voor de sub d genoemde 
op het Bureau der Stadsreiniging, op den 
Oudezjjds Voorburgwal No. 201), des voor-
middag! van 10— 12 voor de sub c en d en 
des voormiddag! van 11—1 uur voor de sub 
a en b genoemde, gedurende de week, welke 
der bestelling voorafgaat. 

llurgemeetter en Wethouders toornoemd: 
V A N T I E N H O V E N , 

De Secretarie, 
L E J O L L E . 

Amsterdam, 30 Maart 1889. 

ZWEEDSCH GRANIET 
uit de groeven, Stoomslijperij en Polijst 
inrichting van de Firma 

K E S S E L ü HÖHL, 
te Berlijn. 

Eenig Agent J. H. P. JANSE, 
Prinsengracht 46S, 

imsterdum 

O P E N B A R E 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 

SCHIEDAM, zijn voornemens op Donderdag, 
den 18 April a. $., des middag» ten 12 ure, ten 
Raadhuize aldaar, in het openbaar aan te 
besteden: 

De levering van Bouwmaterialen 
in 8 pereeelen, als: 

Vlakke Straatklinkers; 
Scherp Bivierzand; 
Trottoirbanden; 
Keuen ; 
Houtwaren (in drie pereeelen 1 

en Steenslag. 
Het bestek ligt dagelijks, met uitzon

dering van den Zondag, voor de belang
hebbenden ter inzage op de Stads-tiinmer-
werf en is, tegen betaling van 25 Cents, 
op de Gemeente-Secretarie verkrjjgbaar. 

Schiedam, den 29 Maart 1SS8. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

P. J. 'VA.N' DIJK VAN MATENESSE. 
De Secretaris, 

A. W. MULDER. 
De Amerikaansche 

„New Paragon'' Schoolbanken 
en ANDREW'S BANKEN en STOELEN 
met opslaande Zittingen voor Scholen. Kerk
gebouwen en Schouwburgen, uitsluitend ver
krijgbaar bij 

FRED. STIELTJES & C°. 
Keizersgracht 715, 

AMSTERDAM. 
Duizenden in gebruik in Nederland, waar

van attesten ter inzage. 

KiJHis & n\ \mm 
R O T T E R D A M . 

A G E N T E N 
der Société Anonyme des 

Carrières de Porphyre de Quenast" 
KN 

der „Société des Carrières de LeSSUM." 
LEVERANCIERS van FAUCONVALKEIEN. 

ZUIDBLAAK N". 8 . 
Gebr. VAN DER VLIET, 

IJ/.KRlltMIKLAARS te AMSTERDAM. 
Staal"-, Plaat-, Hand-, Hoek- en T - l . l / i i • . 11, 

Steeds voorhanden: 
B ALK-IJZER in verschillende profielen en lengten. 

MJIen en zeealrn Kfaal uit de fabriek 
van Gebr. BÖIILKR & Co. te Weenen, alsmede 

•.i.oiti: Hoel'nagH» met afgewerkte pun
ten en onder garantie tegen splijten. 

Te koop aangeboden. 
2 Stoomheimaehines 
2 Houtsteekbanken 
1 Cirkel en lintzaagmachine 
1 Railzaag . 

60 Kipwagons inhoud 2 M . J Beide 

11 ;; I^M». impend 
Alles 90 c.M. spoorwijdte. 
Aanvragen aan L. KALIS Kz. , Sliedrecht 

en W. DE JONG, Hreda. 

ASPHALTE VAN VAL DE TRAVERS 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, 

in groote verscheidenheden, voor: Rijwegen, Trottoirs, Lawil-Teilllis-
Courts, Kelders, Winkel- en Magazijnvloeren, Gangen, Muur-, 
Brug- en Dakbedekkingen, Betonfundeeringen enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan THE NEUCHATEL AS
PHALTE COMPANY Ld. , Beltweg : i . Amsterdam en voor Arnhem bjj den Heer 
II. G. KNOOPS C.Ozn., Beekstraat F 59 te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

l i . H O L N B O E J * . - A r n h e m . 

Leverancier van Z. M . den Koning. 

ÏV ^ 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, METKETTINGEN, BRIEF- en PAKKETIIALANSEN, enz. enz. 
BAKENS, ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN, TELE6RAAF-APPARATEN, enz. enz. 
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J A W II A n K II 
AMSTERDAM. 

KANTOOR: Marnixstraat 402 b h Leidscheplein. 
Boyle's Luchtpomp-ventilators 

B o y l e ' s K a p p e n , 
voor slechttrekkende Sehoorsteenen. 

BOYLE'S SCHOORSTEENKAPPEN, 
tegen valwinden enz. enz. 

Vereischcn geen toezicht, hebben geen be
weegbare iteelen, voorkomen terugslag in den 
koker, werken met de meeste gelijkmatig
heid in ieder jaargetjjde, hebben eene veel 
grootere capaciteit dan ieder andere ventilator. 

Deze toestellen zjjn op verschillende RIJKS-, 
GEMEENTE- en PARTICULIERE gebouwen hier 
te lande geplaatst (2) 

Werktuigen voor verschillende industrieën 
H.&J. STJYVER, 

F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS E N i i Mini M M 
op dc Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

188.'i bekroond met 
EEEE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding) 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 

D E O P M E R K E R . 

JAN VAN DER POT, Scheepmakershaven JK 9, Rotterdam. 
"De eenigste Kyaniseerinrichting, waar ook des 

winters wordt doorgewerkt 
Het kyaniseeron is het eenigste afdoende middel tegen verrotting en swam. Ds 

bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. Desverlangd bjjlevering van hout. 

Prima Engelsche Portland-cement merk „Walkend" 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prjjzen. 

Uclsrfschc kluit- en hydraulische kalk. 
Billjjke prjjzen en vrachten. 
Prospectussen en prjjscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Gelieve op voornaam en adres te letten. 

VIER-EN-TWINTIGSTE J A A R G A N G N". 15. Z A T E R D A G 13 A P R I L 1889. 

van Staal of Hout met Staalband doortrok
ken of met verstelbare lichtopeningen, zelf-
rollende, met drjjfwerk enz. enz. 

E.en P. ROTTSIEPER, /te«r/Wrf(Rjjnpruisen) 

Bekroond: 
Dusseldorp 1880. 

Weenen 1880. 

Bekroond: 
Frankfort a/M. 1881. 

Amsterdam 1882. 

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

j\ui.->it-i-uaiii 11 

JOH ANN ODORICO, Frankfort a/M. 
F A B R I E K V A N 

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

Succursales. Amsterdam, Weenen, Londen, Boston. 
Opcrertcht 1 8 S O . 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 

F E E D . E W G E R S , Amsterdam, 
Heerengrnch t , b i j de Oude Spiegels t raat n". 3 3 5 . 

ÜARBOUNEUM EXCELSIOR n » BESTE 
FRED. STIELTJES & 0°. Amsterdam 

B e h a n g s e l p a p i e r e n e n K a a l d e c o r a t i ë n . 

C. B. SCHNEIDER Leidschestraat 79 AMSTERDAM 
ONTVANGEN de nieuwste dessins waaronder dit jaar uitmunten een fraaie Collectie: 

G E Z O N D H E I D S B E H A N G S E L S „Papiers Peints Sanitaires". 
STOFFEN-GOBELIN-BEHANGSELS, 

die zoowel geplakt als gespannen kunnen worden en uitmunten door schoone kleuren en teekeningen. 
Bijzonder geschikt voor Salons en Trappenhuizen. 

„VITRAÜPHANIE". Papieren-Glas in lood-imitatie aan één stuk. 
H i k CL l i n s i l i s a i r . . . BK(MM & BUDINK6H. - ARNHEM. 

KONINKLIJKE FABRIEK ™ 

W A T E R P A 

H 0 B I I 1 1 T -

en andere 

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

voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEEKENAARS, enz. 

" T V IIf ijl W - Geè'mailleerd-ijzeren PEILSCHALEN 

WEEGWERKTUIGEN. 

PHOTOLlTROGRAPflIB, PHOTOZIWRArlllï 
en Stéréotype-Inrichting 

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

op zijne inrichting voor PhaUllthsgTaphle, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plant, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor P h c t s i l n e » -
itraphie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Hor 1;wer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers en op 
ijjne Mi-nol?pr-lnrlaMing voor H H . Druk
kers, alles tot de minste prijzen. 

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

Gk J . T H I E M > 1 

DE LIKT & C. 
«oatmeedyk i*8, Botterdam. 

VLOER-en WANDTEGELS, 
T R O T T O I R - , C E M E N T E . \ U Z E R S T E E . M E G E L S . 

Groote voorraden 
Gedrukt bij 0. W. vanlerWJeT* C% te Arnhem. 

RCHITECTVRAET ï l MICITIA 

Redacteur-uitgever F. W. V A N GENDT TG*. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentien: 

Bureau van De Opmerker, Driekoningenstraat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia JAN SPRINGER, 

H . G. JANSEN en A. REIJDING. 
Stukken, deze Redactie betreflende, te adresseeren aan den heer 

A. REIJDING, Stadhouderskade 4, te Amsterdam, 
en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den 

I,l«-Secretaris, American Hotel, te Amsterdam. 

JÜKML 
ABONNEMENT /2.25 P e r 3 maanden of wel us gulden perjaar, bij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
/ 7.50 en Nederlandsch-Indie f 9.—, beitien bij vooruitbetaling. 

A D V E R T E N T I E N ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnonimer, 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 Jon. G. STKMI.KR CZN., Boek
handelaar te Amsterdam. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T GENOOTSCHAP. 

l e . 917e Vergadering, te houden op Woensdag 17 
April, des avonds te H u r en , in het Genootschaps
lokaal. 

De agenda voor deze vergadering luidt: 
a. Mededeelingen van het Bestuur ; 
b. Installatie van nieuwe leden; 
c. Behandeling van het voorstel van het Bestuur 

der Schetsclub; 
d. Keuze van de plaats van bestemming voor de 

excursie; 
e. Bijdrage van den heer Prosper Delin; 

/ . Kunstbeschouwing , te geven door den heer VV. 
Kromhout Czn. 

Op deze vergadering zal tevens voor de leden de 
gelegenheid bestaan tot het bezichtigen van het album, 
aangeboden aan den heer J. G. van Niftrik , bij zijn 
25-jarig jubileum als ingenieur der gemeente Amsterdam. 

2*. De inlevering der antwoorden op de gewone 
prijsvraag voor een T i t e lv igne t voor den kalen
der moet geschieden vóór of op den I5den April, 
aan het adres van den iste-Secretaris, American Hotel. 

De medewerking aan deze prijsvraag is uitsluitend 
voor gewone leden opengesteld. 

3'. In het Genootschapslokaal zijn nog gedurende 
een week tentoongesteld de houtskoolstudies en aqua
rellen van den heer Gerard Muller. Introductie vrij. 

4*. Heeren medewerkers aan de prijsvraag voor een 
burgerweeshuis te Kampen, worden uitgenoodigd hunne 
ontwerpen tijdelijk te willen afstaan en toe te zenden aan 
het Bestuur, ter expositie in het Genootschapslokaal. 

5". Heeren medewerkers worden verzocht om alles 
wat de Redactie van het plaatwerk Dc Bouwmeester 
betreft , in het vervolg te adresseeren aan den heer W. 
Kromhout Czn., Heerenmarkt 15 , Amsterdam. 

Namens het Bestuur: 
De 1 ste-Secretaris, 

G. A. Z E E M A N . 

(A. et A.) TENTOONSTELLING 
DER 

VEREENIGING „SINT-LUCAS". 
In het gebouw der Maatschappij tot bevordering der 

Bouwkunst is een tentoonstelling geopend van schil
derijen en teekeningen, vervaardigd door leden der 
St.-Lucas-vereeniging. 

Vergis ik mij niet, dan hebben we hier voorname
lijk te doen met werk van leerlingen der Akademie 
te Amsterdam, voor 't mcerendeel studies en oefeningen. 

Als zoodanig beschouwd, zijn er een aantal inzen
dingen , die de moeite van een bezoek waard zijn, zoo 
om de richting, die de jongste categorie schilders in
slaat, als om het kenmerkende van de manier, die 
den verschillenden inzenders eigen is. Ook hier is het 
specialiteiten-systeem in de schilderkunst merkbaar. 
Bijna elk der exposanten toont zich in een bepaald 
crenre meer in 't bijzonder thuis. Of dit af te keuren 
is? Wie zal 't beslissen! Wat hiervan ZIJ , ons komt 
het voor dat jonge schilders wel zouden doen met hun 
waarnemingskring zoo ruim mogelijk te kiezen en zich 
niet uitsluitend te bepalen tot een zeer klein partje 
van de natuur, dat honderd- en nog eens honderdmaal, 
in allerlei licht uitgebeeld, een ontzettende verveling 
dreigt te wekken bij den beschouwer, en, wat erger 
is, den kunstenaar tot manie kan worden. 

Behalve dit is er weinig conventioneels in deze 
expositie. De dierstudies van Aug. Legras bevatten 
een groote belofte voor de toekomst. Zijn „Laatste 
visioen" (een stervende aap) is een studie van veel 
belang; bovendien is er onmiskenbaar emotie in dit 
stuk. Bescheidener en minder sprekend, maar toch 
juist weergegeven , zijn drie hondjes op een groenen 
stoel, van denzelfden maker. Flink geteekend mogen 
de dierstudies van Poort en de koppen van Krabbé ge
noemd worden; de laatste zond ook aquarellen en 
studies in olieverf naar militairen, waarvan enkele niet 
onverdienstelijk zijn. Eenige kleur-impressies van Ro
land Holst zijn alleen als zoodanig genietbaar; men 
moet daarbij niet trachten te ontcijferen wat er eigenlijk 
voorgesteld is. F. Hart Nibbrig zond een paar portret
studies in, die ons bijzonder vreemd gezien voorkwamen, 
zoo wat kleur als teekening aangaat. Jan van Oort 

Ue Redactie van Architectura et Amicitia stelt zich alleen verantwoordelijk vuur den inhoud van stukken, gewaarmerkt met ilc initialen.Ar3f3. 
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en Gebhard stelden carricaturcn tentoon; Van der 
Pek eenige architectonische schetsen. 

Op de tentoonstelling was nog aanwezig een prachtig 
statuct van groen brons, een naakte sylphidc voorstel
lend , elegant van beweging cn gevoelig van modelé, 
ingezonden door A. Hesselink. 

R E I S I N D R U K K E N , 
door A. R. F K E K M . 

(Vervolg van pag. 94). 
De streek tusschen Hamburg en Herlijn verschilt in 

zooverre van ons vaderland, dat men in het vlakke 
land minder slootenziet; anders waant men zich op den 
Rijnspoorweg, tusschen Utrecht en Rotterdam. Ik 
had dat denkbeeld ook gehad, ware het niet dat een 
paar opgewekte Berlijners, met wie ik in gesprek kwam, 
het zich tot plicht rekenden mij alvast te „bcgeisteren" 
door over Herlijn op tc snijden. 

Weldra passeerden wij Spandau, waar de Fransche 
milliarden bewaard en bewaakt worden en, aan het 
station van de Ring-bahn (Friedrichstrasse) afgestapt, 
vond ik een mij aanbevolen hotel in de Charlotten-
strasse (Cernickow's-hotel), hetwelk ik ieder kan aan
bevelen , eerstens om den zeer billijken prijs, maar vooral 
om de aangename ligging vlak bij Unter den Linden 
en Friedrichstrasse, ongeveer het middelpunt van het 
verkeer. 

Den volgenden morgen was de hemel helder en 
wolkeloos en betrad ik de beroemde Unter den Linden, 
waarlangs voor eenige maanden twee Keizers grafwaarts 
waren gedragen. Rechts gaande, bereikt men aan het 
einde den Brandenburger Thor met zijne zware Dorische 
zuilen-portieken, een navolging van de Atheensche pro-
pyleeën , met het koperen vierspan der Ouden boven de 
attiek. Wie had na 1807 gedacht dat dit beeld weder 
uit Parijs naar Herlijn zou verhuizen ? Deze poort vormt 
5 doorgangen, door muren gescheiden; de kolommen 
hebben ± 1.70 M. diameter en zijn 14 M. hoog. Rechts 
en links is de poort geflankeerd door wachthuizen en 
telegraaf kantoor Daarvóór ligt de Pariserplatz met 
plantsoenaanlcg, waarachter zich verschillende palei
zen verheffen. Stapt men een der zijpoorten van den 
Brandenburger Thor door, daar de middelste van 
de vijf openingen slechts door de keizerlijke familie 
mag betreden worden , dan ziet men, op de Königplatz 
staande, ter oostzijde den in 1884 begonnen bouw van 
het nieuwe Rijksdaggebouw, van Paul Wallot. Slechts 
de zoogenaamde roh-bau is gedeeltelijk gereed en door 
de steiger werken, allen van meskant bezaagd hout ge
construeerd en met bouten en moeren in elkaar gezet, 
ziet men dit monument verrijzen. De onderbouw was 
gedeeltelijk nut witte steen bekleed. 

Midden op de Königsplatz verheft zich het 61 M. 
hooge Siegesdenkmal, in 1873 ingewijd. Op een vier
kanten onderbouw, 7 M. hoog, met groote bronzen 
reliefs, staat een open zuilenhalle met eene mozaïek-
schildering (een allegorische voorstelling van de over
winning in 1870) om den sokkel van de kolom, die 
geheel van rood graniet is. De opgaande zuil, ifc 5 M. 
diameter en 39 M. hoog, met zware cannelures drie 
hoog, versierd met vergulde geweren, geeft aan het 
geheel iets plomps. 

Inwendig heeft men een steenen trap, die tot op het 
kapiteel voert. Hierboven staat een vergulde Borusia, 
naar het model van Drake. Van uit het platform op 
het kapiteel heeft men een heerlijk uitzicht op Berlijn 
en omstreken, en moge ook de steenen wenteltrap 
menig bezoeker een zucht ontlokken en in twijfel bren
gen om, halverwege gekomen, weder te dalen, een
maal daarboven, vergeet men wat voorbij is en geniet 
van het heerlijke panorama. 

Van den Brandenburger-Thor langs Unter den Linden 
gaande, bereikt men de bekende Keizer-gallerij, dicht 
bij de Friedrichstrasse. Alvorens echter deze te be
treden , bezichtigde ik eerst den bekenden gevel van 
de Russische ambassade, drie verdiepingen hoog met 
een modern-Griekschen gevel van zeer goede verhou
dingen. De ingang der passage van de Friedrichstrasse 
is het beste; het is de bekende middeningang met 
hoektorens, die te Amsterdam als motief voor de 
Paleis-ombouwing gevolgd is. De eigenaardig doorge
voerde terra-cotta versieringen in Renaissance aan buiten
en binnengevels , met hare geelachtige steenkleur, maken 
geen aangenaam effect. 

De Friedrichstrasse passeerende, treft men naast het 
bekende café Bauer (slechts des morgens tusschen 6 
en 7 uur gesloten), de Kaiserhalle aan, een café, ge
bouwd door den architect Heim, met een overdekten 
hof, geheel in majolika en daarachter een restauratie
zaal van zeer goede verhoudingen, in Duitsche Re
naissance. 

Ontegenzeglijk zal elk vreemdeling met eenige ver
wondering dc vele paleizen en openbare gebouwen 
aanzien, die nu volgen, en zich verwonderen over 
de betrekkelijk onaanzienlijke woning voor een Keizer. 
Die indruk maakte op mij het paleis van den ouden 
Keizer met het historische hoekraam. Toch maakt de 
Koningsplaats, of liever het groote plein, begrensd door 
de Academie, het Paleis van den Keizer, de Univer
siteit, de Opera, het Wachthuis, het paleis van den 
Kroonprins en het Tuighuis (niet het minste onder 
deze inrichtingen), met de groote ruiterstandbeelden, 
een grootschen indruk. 

Vooral het Tuighuis, in 1706 in zijn eerste vormen 
voltooid, doch van 1877—'80, door Hitzig geheel 
verbouwd en met de Ruhmes-halle vergroot, is zeer 
merkwaardig en behoort ongetwijfeld tot een der fraaiste 
gebouwen van Berlijn. De groote vensteropeningen 
zijn met zware sluitstcenen voorzien , allen behakt met 
antieke helmen en op de open plaats met koppen van 
stervende krijgers. In de benedenzalen bevinden zich 
gewelven, door pijlers gedragen; deze zalen zijn in 
zachten toon geverfd en met schoone mozaïekvloeren 
voorzien. V.en open hof, met eene bekapping van ijzer 
en glas, vertoont zeer goede Barok-motieven. Deze 
open hof is 38 M. lang en breed cn geeft, door middel 
van een zeer breede steenen trap met bordessen, toe
gang tot de bovenzalen, waarvan de achterste, drie in 
getal, door rijkgesmeede hekwerken zijn afgesloten en 
de zoogenaamde Ruhmes-halle vormen. 

Hier is dezelfde architectuur als beneden, doch de 
pijlers zijn van donkerrood stucmarmer met vergulde 
kapiteelen en gewelven met ornement, dat in elk ge
welf een bovenlicht omsluit. 

Om een denkbeeld te geven van de zwaarte, dient 
dat deze pijlers eene afmeting hebben van 1.38 M. 
vierkant. De middelste dezer drie zalen, dc zooge
naamde Herrscher-halle, is met een lichtkoepel gedekt, 
20 M. hoog en 21 M. vierkant. In de beide aan
grenzende zalen was een deel der schilderstukken ge
reed en door het hekwerk zag men den slag bij Turin, 
de overgang van den Keurvorst over het Kurische-haff 
(1679), den slag bij Fehrbellin, de overgave van Se
dan , de bestorming van St.-Privat en de ontmoeting 
van Koning Wilhelm met den Kroonprins bij Königgratz. 
De figuren zijn op deze stukken ongeveer levensgroot. 

In verschillende zalen zijn wapens en uniformen van 
de vroegste tijden af benevens alle op Frankrijk ver
overde vaandels en kanonnen verzameld. 

Voor het Tuighuis staande, heeft men een schoon 
uitzicht op de Slotbrug met hare acht marmeren groepen 
(een ontwerp van Schinkel) en het daarachter gelegen 
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koninklijk slot, dat met zijn 200 M. langen en 30 
M. hoogen voorgevel een grootschen indruk maakt. 
Vóór het slot bevindt zich een zeer goede tuinaanleg 
met een ruiterstandbeeld van P'rederik Wilhelm III. 
Het slot met zijn door ouderdom half verweerde pro
fielen in klassieke vormen, geeft, wat het interieur 
betreft, geen hooge gedachte van den kunstzin van 
de Duitsche Keizers van onze eeuw, daar de gevels 
dringend onderhoud vragen en slechts het zeer noodige 
wordt verricht. Aan een der vleugels was men bezig 
veranderingen te maken, en had ik gelegenheid een 
en ander te zien; maar meer en meer won de over
tuiging bij mij veld, dat deze Vorst meer smaak heeft 
voor pickelhauben en voorbijtrekkende regimenten dan 
voor de kunst; meer dan sober was de wijze waarop 
deze verbouwing plaatsgreep. Ontegenzeglijk bevat dit 
slot vele schoone zalen, waaronder de oude troonzaal 
in Barok-decoratief uitmunt. De kristallen kroon is 
een historisch stuk, daar Luther, in 1521 onder deze 
kroon staande, op den grooten Rijksdag te Worms 
de welbekende woorden sprak: „Hier sta ik", enz. 

De verdere zalen, in meerdere of mindere mate interes
sant , bevatten de vele geschenken van de Keizers, 
waaronder zeer merkwaardige voorwerpen. 

Links van het slot, gaande naar de nieuwe Kaiser-
Wilhelmstrasse, ligt de oude hof-apotheek, een zeer 
interessant gebouwtje, opgericht in 1598, met een zeer 
goed geprofileerden erker en topgevel, in Renaissance. 
Dit gebouwtje is in 1886 gerestaureerd. 

De beide gebouwen, die op de hoeken van genoemde 
straat zijn opgericht naar de plannen van Cremer & 
Wolffenstein, geven den indruk van nieuw leven. Ken 
geheel nieuwe barok en rococo begint zich daarmede 
te ontwikkelen en indrukwekkend zijn deze gevels 
ongetwijfeld. Men ziet deze richting bij de meeste der 
nieuwe gebouwen doorgevoerd, maar opmerkelijk is 
het, dat de Duitsche Renaissance, die vóór korten 
tijd herleefde, hierdoor weder verdwijnt. Men mag 
betwijfelen of de nieuwe richting lang stand zal hou
den , daar de meeste dezer gebouwen op den duur 
vermoeiend op den beschouwer werken; het ornement 
heeft de grilligste vormen, erkers ontwikkelen zich 
uit schelpen en grillige vensteromlijstingen en bekro
ningen vindt men in menigte. 

Niettegenstaande deze gebreken, is de totaalindruk 
zeer goed. Men treft geheele straten aan, alle meer 
of min in dit genre behandeld, andere weder in wat 
strenger vormen. Sommigen vertoonen sterk sprekende 
Hollandsche-Renaissance motieven. 

Een zijstraat inslaande, komt men in de Spandauer-
strasse, waar het bekende raadhuis staat, in den in 
Boven-Italié zoo bekenden baksteenbouw; het is in 1S61 
onder leiding van Waescmann gebouwd. Uitwendig 
heeft het geheel iets sombers en eentonigs, nog ver
zwaard door de rondgaande balkons met reliefvullingen 
(voorstellingen uit het Berlijnsche leven) en de donkere 
kleur der baksteen. De 84 M. hooge, lijvige toren is 
niet gelukkig van vorm. Het inwendige is met de rijke 
stoffeering en schoone zalen wel een bezoek waard. 
Vooral de groote receptiezaal, door 3 verdiepingen 
gaande, met hare marmeren zuilen met vergulde kapi
teelen en loggia's op de 3e verdieping, maakt een goed 
effect. Het plafond in vlak eikenhout, met schilder
werk , en de groote deuren met witmarmeren omlijs
tingen en friesversieringen met guirlandes en engel-
figuurtjes , geven aan het geheel een rijken indruk. In 
deze zaal staat de groote schilderij van Werner „Het 
congres in 1878". Merkwaardig zijn ook de raadzaal, 
geheel in eikenhout; de bibliotheek en kleine leeszaal, 
met schilderwerk uit de sprookjeswereld. In de nabij
heid hiervan is het General Postamt, een grootsch ge

bouw met breede binnenplaatsen en hoofdgevels aan 
twee straten. 

Onder de merkwaardige gebouwen van Herlijn telt 
zeker ook de Beurs, door Hitzig gebouwd (1864). 
Dit gebouw gaf den eersten stoot aan een nieuwe rich
ting in Berlijn en was ook voor den ontwerper, als 
leerling van Schinkel, een groot keerpunt opzijn loopbaan. 

De Berlijnsche beurs was een der baanbrekers voor 
een beter kunstleven. Het gebouw is opgetrokken in 
Italiaansche Renaissance cn heeft drie verdiepingen. 
De uitwendige gevels zijn zuiver van stijl doch eentonig. 
De zalen zijn echter zeer schoon , en, wat een hoofdpunt 
is, goed verlicht. Deze ruimte, de grootst bekende 
beurszaal in Europa, is 101 M. lang en 26 M. breed 
bij eene hoogte van dt 20 M . ; zij is door 2 dubbele 
arcaden in drie gelijke deelen verdeeld. De muren 
zijn bezet met stuc-marmer cn op de verdieping met 
gaanderijen treft men granieten zuilen aan. De zoo
even genoemde scheidingen gaan slechts 2 verdiepingen 
hoog en hebben tusschen de dubbele zuil-arcaden koepel
gewelven met pendentifs, waarop kroonlijst en daar
boven groep met uurwerk. De bekapping bestaat uit 
segmentvormige ijzeren spanten niet roosterwerk, be
kleed met caisson-betimmering, in roodbruin met goud 
geverfd. De spanten met zinken ornement en de daar
onder geplaatste draken zijn verguld. 

Op dc Königsplatz trof mijn oog een nieuw gebouw 
van den bekenden Haurath Heim, dat bestemd is voor 
de Dresdener Hank; het is geheel van zandsteen in de 
rijke vormen der Italiaansche vroeg-Renaissance. De 
onderbouw in rustiek bewerkt en de middentravee met 
zware pilasters, door 2 verdiepingen heengaande, is 
versierd met een kroonlijst met rijk gedecoreerd fries; 
daarboven staat eene steenen balustrade met gebeeld
houwde groep. Hoewel soberder versierd dan de hier
boven besproken barokgevels, is deze richting onge
twijfeld verre te verkiezen, daar zij door haar waardig 
karakter nimmer tot modestijl zal verlaagd worden. 

Vlak over het koninklijk slot, reeds van verre zicht
baar door de bekende Schinkelsche richting, ziet men 
het oude museum, wat zeker als een der voornaamste 
werken van den beroemden meester genoemd mag wor
den; het is in 1830, weinige jaren na den bouw van 
het zoo beroemde Schauspielhaus, gebouwd. 

Dit museum is ongeveer 86 M. lang en 53 M. breed, 
en heeft in het midden een koepelzaal van 21 M. 
diameter; twee hoofdverdiepingen vormen het geheel, 
behalve de in den sokkel van het gebouw aanwe
zige lokalen. Het schoonst is de ingebouwde por
tiek van 18 Ionische zuilen, die de geheele front
breedte innemen. Ken hoofdtrap van 28 M. breed en 
ongeveer 20 treden, voert naar de colonnade en een 
dubbele hoofdtrap naar de gaanderij der groote koe
pelzaal , welke gaanderij een bronzen balustrade heeft. 
De wanden zijn behangen met de beroemde gobe
lins van Rafaël. De achtermuren van de hoofd
portiek zijn versierd met schoone fresco's, voorstel
lende de ontwikkeling der wereldkrachten van af den 
chaos tot het licht, en de vorming van de men-
schelijke zeden en cultuur. Twee prachtige bronzen 
groepen versieren de landhoofden van de hoofdtrap. 
Een dezer is de beroemde Amazone, van Kis. Ken 
zeer rijk ontworpen bronzen deur voert van uit de 
hoofdportiek naar de benedenverdieping. 

Van de overige gevels is niets te zeggen, daar zij 
den indruk weergeven van de zeer beperkte middelen, 
waarover de bouwmeester te beschikken had. In de 
voorzaal ziet men de corypheeén der kunst, in marmer 
vereeuwigd, van Tieck. Vlak achter dit museum, een 
groote verzameling schilderijen bevattende en hier
mede door een ovcrdeKte gang, op zuilen rustende, 
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verbonden, staat het zoogenaamde nieuwe museum, 
gebouwd door een waardig leerling van den grooten 
meester. In 1S40 belastte Frederik Willem IV Stüler 
met den bouw van dit monument. Geheel opgetrok
ken in Grieksche Renaissance, is de uitwendige ar
chitectuur zeer eenvoudig. De gevels zijn bijna allen 
gepleisterd, maar in tegenstelling met het oude museum , 
is de kracht hier in het inwendige gelegd. Het be
roemde en zeer zeker bekende trappenhuis, is het 
brandpunt van de architectuur van dezen bouw. Deze 
trap, door alle verdiepingen heengaande, beslaat eene 
ruimte van 38 M. lengte, 16 M. breedte en 20 M 
hoogte. Rondom de zijmuren zijn 6 schilderijen van 
Kaulbach, voorstellende den val van Babel, den bloei 
van Griekenland, de verwoesting van Jerusalem, den 
Hunnenslag, de Kruisvaarders te Jerusalem en het 
tijdperk der hervorming, allen van zeer groote kunst
waarde. 

De marmeren trappen met vergulde balustraden, 
allen met caoutchouc gedekt, waardoor men geen voet
stap hoort, geven gelegenheid om op verschillende 
punten dit monumentale trappenhuis te bewonderen. 
Een rijk gedecoreerd houten dak bekroond het geheel. 
Hieronder is een friesversiering aangebracht, die op 
humoristische wijze de ontwikkelingsgeschiedenis der 
menschheid voorstelt. 

Dit museum bevat in hoofdzaak gipsafgietsels uit 
alle tijdperken der architectuur, en alle zalen passen 
bij het tentoongestelde , zoodat men b.v. aantreft een 
Grieksche en Egyptische binnenplaats. Steenen pijlers 
met stuc , granieten zuilen en ijzeren kolommen dienen 
on de verschillende verdiepingen tot steunpunten. 

Van vele bekende meesterwerken ziet men hier af
gietsels , doch het zou te ver voeren om hiervan opgaaf 
te doen en een dorre opsomming alleen heeft geen 
waarde. Ieder treft hier zijn stijl-richting aan. Rechts 
van dit museum staat de nationale galerij, eveneens 
een ontwerp van Stüler, volgens schetsen van Frederik 
Wilhelm IV. 

Des Keizers ideaal was het, hier een Korinthische 
tempel te doen bouwen met zuilengangen enz. Door 
zijn onverwachten dood kon dit echter niet geschieden 
en zijn broeder liet toen dit museum inrichten voor 
I9''-eeu\vsche kunstwerken. 

Het monument verrijst op een 10 M. hoogen onder
bouw. Aan de voorzijde staat een portiek van 8 zui
len en aan den achtergevel een absis van 25 M. dia
meter. Hier vindt men gelukkig geen surrogaten, 
maar alles is echt en soliede; gevels van roode zand
steen en zuilen van graniet als monolythen, metalen 
caissonzolderingen met witmarmeren zuilen bewijzen de 
betere richting in die dagen. 

De eigenaardige, door den Koning bepaalde vorm 
komt mij echter voor een museum zeer ongelukkig voor. 

Om bij de Schinkelsche kunst te blijven, zij nog 
vermeld het op de Gendarmen-Platz, tusschen de 
Fransche en de nieuwe kerk staande, Schauspielhaus, 
in 1820 gebouwd. Hoe weinig men moge dwepen 
met de Hcllecnsche kunst op deze plaats, toch is het 
onloochenbaar, dat dit bouwwerk, hoewel iets sobers 
hebbende, aangrijpt door de zuiverheid van lijnen , de 
correctheid van stijl en den eenvoud, die het geheel 
beheerscht. De binnen-ordonnantie der zalen is, even 
als het uiterlijk, streng in stijl doch eenvoudig en 
stichtend. Van het tooneel en het inwendige der zaal 
was door groote steigers niets te zien, en vele nijvere 
handen waren onder bekwame leiding bezig het ge
heele gebouw brandvrij te maken. 

De beide bovengenoemde kerken zijn , naar het model 
van de St. Maria del Popoio te Rome, met koepels 
voorzien en in het begin der lSie eeuw gebouwd. De 

j nieuwe kerk is interressant door haar vijf hoekig grond
vlak, in 1SS2 door Von der Hude aangebouwd. 

Wat theater-bouw aangaat, biedt Herlijn op dit oogen
blik gelegenheid om een geheel nieuw en een verbouwd 

I theater te bezichtigen. Heide kunsttempels werden in 
j den aanvang van September voor het Berlijnsche publiek 
j geopend en dc beste krachten der kunstwereld waren 
1 door Ludwig Harnay voor het verbouwde Walhalla

theater cn door Oscar Hlumenthal voor het nieuwe 
Lessing-theater geëngageerd. Alleen dit laatste had 
ik gelegenheid te zien, en het verwonderde mij, den 
dag na de opening de Berliner Tagesstitung lezende, 
een getrouw verslag te krijgen van de opening met 
zelfs de door Hlumenthal voor dien avond gedichte 
verzen, die op schoone wijze door een der eerste ar-
tisten voor het publiek werden vertolkt, doch ik las 
geen woord van hulde aan de architecten Von der Hude 
en Hennicke. Was ook de plaats zeer geschikt voor 
een vrijstaand gebouw, beide hebben bewezen van hunne 
plannen grondige studie te hebben gemaakt. 

Het gebouw ligt aan de Spree, dicht bij het Duitsche 
theater en het circus Krembser. In de breede vesti
bule staat een schoone buste van Lessing. Links en 
rechts voeren deuren naar parket en lsl<» rang, terwijl 
de toegangen naar den 2'lr» rang afgezonderd zijn en 
men van hieruit direct de straat kan bereiken, zonder 
de vestibule door te gaan. Hreede corridors loopen om 
de toeschouwersruimte en geven toegang tot een pracht-
vollen foyer. De theaterzaal is in rijke rococo-vormen 
uitgevoerd, in wit met goud, welk effect door het 
electrische licht verhoogd wordt. De kroon vormt een 
reuzenbouquet van lichten. 

Tooneel en zaal zijn gescheiden door een ijzeren 
scherm, naar beide zijden schuivend. Hoven de tooneel-
optming leest men de welbekende regelen van Schiller: 
„Kunst und Natur, sei eines nur". Opmerkelijk is het, 
dat geen soufileurshokje zichtbaar is. Zouden de acteurs 
zoo steunen op het goed geheugen ? Met Nathan der 
Weise werd den n««« September dit theater geopend, 
dat wegens zijne zekerheid tegen brandgevaar onder 
de beste kan gerekend worden. 

Onder de verdere merkwaardige Herlijnsche gebouwen 
behoort ook de door Knoblauch gebouwde synagoge 
(1866), in Romaansch-Ryzantijnschen stijl met sterk 
sprekende oostersche motieven. Een hooge koepel van 
± 1 4 M. middellijn boven de vestibule, geeft aan het 
buitenaanzicht iets monumentaals, wat door de beide 
koepeltorentjes verhoogd wordt. De gevels zijn af
wisselend uit gebakken steen, roode zandsteen en graniet 
opgetrokken Het interieur is rijk gedecoreerd. De 
dwarsliggende tongewelven, door ijzer-constructicn cn 
dito kolommen gedragen, geven aan het geheel iets 
eigenaardigs. 

Als een der latere monumenten, waaraan meerdere 
beroemde architecten hebben gearbeid, neemt de tech
nische Ilochschule een eerste plaats in. 

Lucae, Hitzig en Raschdorff hebben hieraan hunne 
beste krachten gewijd. Gelegen in de prachtige Her-
linerstrasse, die naar Charlottenburg voert, maakt dit 
gebouw met zijn 228 M. langen hoofdgevel een waardige» 
indruk. Verscheidene hoofdpartijen, groepsgewijze ge
koppeld door tusschenvleugels, allen van natuurlijke 
steen in Renaissance opgetrokken, met afwisselende 
schoone detailleering cn krachtig sprekend ornement, 
stempelen dit gebouw tot een waardigen kunsttempel. 
Het was mij niet mogelijk meer dan een vluchtigen 
blik erop te werpen, daar mijn weg naar Charlotten
burg voerde, waar ik hel mausoleum wilde bezichtigen, 
dat tot rustplaats dient voor de Hohenzollern. 

Van de Herlinerstrasse ziet men reeds van verre het 
Koninklijk slot, in 1699 door Schlüter gebouwd; het 
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is in het begin der achttiende eeuw met een monumen
talen koepel bekroond. 

Vol van historische herinneringen, is dit paleis, met 
zijne schitterende zalen in barok- en rococo-stijl, over
waard gezien te worden en een bewijs voor den kunst
zin der vroegere vorsten. De parkaanleg bewijst dat 
voor groote oppervlakten dc stijl van Le Nótre aan
gewezen is om in toepassing te worden gebracht. Op 
weinige schreden van het slot, aan het einde van een 
statige dennenlaan, ligt het mausoleum, in 1810 in streng 
Dorischen stijl gebouwd. Inwendig is alles in marmer 
bewerkt; het bevat de marmeren beelden van Koning 
Willem III en Koningin Louise, gebeiteld door Rauch. 

Zeer ernstig was de aanblik van het interieur, daar 
de praalkist van den ouden Keizer nog niet in de 
kelders was neergelaten en daar nog stond, bedolven 
onder groen en bloemen , frisch en verwelkt, een trouw 
beeld van het leven. Ook op de vele bezoekers scheen 
dezelfde indruk tc rusten, daar men slechts fluisterende 
opmerkingen hoorde. 

Reeds onmiddellijk naden oorlog van 1870 heerschte 
te Berlijn een streven om van de oude typen van 
Schinkel en zijne school bevrijd te geraken , cn daaraan 
hebben de meeste nieuwe gebouwen eene. geheel 
andere .stijlinrichting en opvatting te danken. 

Een der groote mannen , die dit bevorderden, was 
de hierbovengenoemde Lucae, de ontwerper van de 
groote opera te Frankfort a/M. Het paleis Börsig, 
opgetrokken in bergsteen en graniet, is een zijner ge
lukkigste scheppingen. De Germania, in de Friedrich
strasse , van Kayscr en Grossheim, en hunne Noord-
Duitsche Credietbank , het eerste in Duitsche en het 
laatste in Italiaansche Renaissance, zijn zeer goede voor
beelden. Het Kaiserhof en Centraalhotel, van Von der 
Hude en Hennicke, in Fransche Renaissance, de Frie
drichstrasse met hare kruisstraten, Hehren-, Französische-
en Leipzigerstrasse, zijn de brandpunten van de nieuwere 
architectuur. Ondoenlijk zou het zijn om bij een be
trekkelijk kort oponthoud een getrouw verslag te geven 
van de verschillende fraaie fagaden , die men op deze 
punten aantreft. Onder meer noem ik als een der 
beste het woon- en winkelhuis van Faber (resultaat 
eener prijsvraag) cn meerdere van Bruno Schmitz en 
Heim. Het welbekende werk Architectur Deutschland's 
van Licht, geeft van het meerendcel goede afbeeldingen. 

Als tegenhanger van de vroeger meer sobere vormen , 
ziet men aan deze gebouwen een rijkdom van motieven, 
op de meest verscheiden manier gecombineerd en op
gelost; hier minder gelukkig en daar weder opmer
kelijk schoon gearrangeerd. Eigenaardige venster-
groepeeringen , balkons, erkers, topgevels en ranke 
torentjes geven aan deze breed aangelegde straten een 
rijk aanzien. Al deze werken zijn na '70 gebouwd 
en gingen de nu meer en meer veldwinnende barok
periode vooraf. In die jaren zijn ook de talrijke bier
paleizen ontstaan , die men in de bovengenoemde straten 
aantreft. Uit gebrek aan ruimte hebben zelfs de archi
tecten Kayser en Grossheim onder de viaducten van 
de stadsbaan, bij het station van dc Friedrichstrasse, 
een inrichting gemaakt voor de FYanciskaner-Brau, 
geheel in de zware Duitsche houtarchitectuur, waar men 
in half duister een glas schuimend bier drinkt en elk 
oogenblik , als het rommelen van den donder, de treinen 
boven zich hoort. 

Eindelijk was ook de tijd daar, dat ik Herlijn moest 
verlaten om nog twee dagen in Dresden te vertoeven, 
wat oorspronkelijk niet in mijn reisplan lag; de zucht 
echter om Semper's meesterstuk en Dresden met hare 
schoone omgeving te zien, was mij te sterk en ik 
ben dankbaar daara;in gevolg gegeven te hebben. 
Dresden, gelegen aan de Elbe, wordt door dezen 

machtigen stroom in 2 deelen verdeeld, de oude en 
nieuwe stad. Van uit de balkons der groote steenen 
brug heeft men een prachtig uitzicht op de snel-
stroomende rivier, de stad en de omgeving. 

Het oude Dresden is typisch interessant door de 
vele oude gebouwen, die, dicht aaneengedrongen, het 
voorbeeld zijn van vroeger leven; doch ook hier be
gint de nieuwe richting zooveel schoons te leveren, dat 
men niet weet wat het eerst te bezichtigen. 

De brug overgaande, ziet men al spoedig de groote 
opera (in 1870 in plaats van de afgebrande gebouwd) 
op een ruim plein met passenden aanleg, in schoone 
Italiaansche Renaissance. Niettegenstaande Semper om 
politieke redenen Dresden had verlaten, begreep men 
terecht dat niemand anders dan hij den bouw kon leiden. 

Een waardig opvolger van Semper, Xicolai, heeft 
Dresden verrijkt met tal van schoone gebouwen , waar
voor de Italiaansche school de meeste motieven heeft 
geleverd. 

Zeer bezienswaardig is de Zwinger, waarvan de barok-
vormen opmerkelijk zijn. Het middengedeelte is van 
later dagteckening. in Italiaansche Renaissance, en 
bevat de welbekende Dresdener Gallerie, waar de 
wereldberoemde Sixtijnsche madonna van Raphael , in 
een afzonderlijk lokaal opgesteld , het point d'attraction 
voor kenners is. 

Het Siegesdenkmal, van Prof. Henzen . van gepolijst 
graniet, met figuren van zandsteen , is schoon van vorm. 

Onder de kerken bekleeden de Katholieke kerk, de 
Vrouwenkerk en de Russische kerk een eerste plaats. 

Natuurlijk werd het in 1534 gebouwde koninklijk 
paleis niet vergeten. De schoone arcaden gangen op 
de binnenplaatsen geven toegang tot het Königl. Siichs. 
grimes Gewölbe, waarin de schatten der Saksische 
koningen verzameld zijn; een schooner verzameling 
had ik zelden gezien. Hier krijgt men een denkbeeld 
van den rijkdom der vroegere Saksische vorsten, en 
beter leerschool voor zilver- en goudsmidskunst is zeker 
niet te vinden. Allerlei soort van drijfwerk in zilver en 
goud, op groote en kleine voorwerpen, versieringen 
met edelgesteenten , eene schoone collectie wapens met 
rijke versieringen in diamant enz. doen den destijds 
heerschenden kunstzin en de weelde zien. Mij werd 
medegedeeld, dat nog in deze tijden met officiëele 
feesten vele van deze sieraden gebruikt worden. In 
een der aangrenzende gebouwen treft men een schoone 
verzameling wapenrustingen aan, waarvan velen uit de 
dagen van August de Sterke. 

Ook het buiten Dresden gelegen Rietschel-museum, 
in 1675 als slot gebouwd, is een bezoek waard. Het 
bevat op de bovenzalen afgietsels van monumenten en 
in de ondcrzalen een Museum van oudheden uit de 
12'', 13* en 14'' eeuw. Ik trof hier geen enkel be
zoeker aan, cn de kille temperatuur deed mij zeer 
spoedig weder naar de heerlijke omgeving verlangen. 
Een tocht per rijtuig door de nieuwere wijken is vol 
afwisseling en de villa's, die men ziet, getuigen van 
den kunstzin maar ook van de welgesteldheid der 
bewoners. Ik kon Dresden niet verlaten zonder in een 
der porseleinwinkels eenige voorwerpen van het over
bekende Saksische porselein te koopen. Mijn voor
genomen plan tot het bezoeken van Schandow en de 
Saksische Schweiz moest ik helaas opgeven, daar de 
natuur zich gehuld had in een ondoordringbaren nevel, 
die hare schoonheden en prachtige najaarstinten aan 
het oog onttrok. 

Gedurende een tweedaagsch verblijf in Dresden ont
vangt men niet veel meer dan een algemcenen indruk. 
Ik verliet de stad half voldaan en stoomde over Herlijn 
naar Hanover, waar ik plan had eenige dagen te 
vertoeven. Doch het was anders beschikt. In Ha-
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nover vond ik mededeelingen, die mij noodzaakten zoo 
spoedig mogelijk mijn atelier weder op te zoeken en 
slechts enkele uren waren mij gegeven. Ik bezocht 
nog haastig een gedeelte van het oude Hanover met 
zijn vele oude gebouwen in hout-architectuur, het 
Raadhuis (1435), het alte Bürgerhaus (1450) en het 
bekende Leibnitzhaus (1652). Zeer interessant is ook 
de gevel van het „huis der Vaderen". 

Hoe ook dc indrukken zijn, die men van uit den 
vreemde medebrengt en al moge in vele opzichten de 
richting, die de Duitsche architectuur volgt, ons Hol
landsche architecten meer of minder stof tot op- of aan
merkingen geven, dit staat vast, dat het te wenschen 
is dat ook wij eenmaal den tijd beleven mogen , dat 
bij het publiek de kunstliefde meer ontwikkeld worde. 
Door de zucht tot modevolging ontstaat hier en daar 
wel wat goeds, maar het ontbreekt ten onzent aan het 
waarachtige diepe gevoel voor schoone lijnen en har
monische omgevingen. Op ons architecten rust de plicht 
dit gevoel op te wekken en aan te moedigen, niet door 
hoogdravende gesprekken over architectonische vraag
stukken en technische termen, gemaakt tot gemeen-
woorden van ieder, als om het publiek den indruk van 
onze kennis te willen geven, noch door onwaardig ge
kibbel over vorm en stijl, menigmaal als reclame-middel 
gebruikt. Neen, wij moeten ons bewegen met een 
zekere kieschheid en waar onze raad of ons oordeel 
gevraagd wordt, dit geven eenvoudig en waar, zonder 
zelfverheffing en vooral in hetgeen wij trachten cn wer
ken toonen wat in ons is. Ook op kunstgebied gelden 
de welbekende regelen van Schiller: 

Kin jeglichem versucht sein Glück 
Doch schmal nur ist die Hahn zum rennen. 
Der Wagen rollt. die Achsen hrennen 
Der Held dringt kühn voran, 
Der Schwachling bleibt zurück, 
Dez Stolze feilt mit bicherlicbem Falie, 
Der Kluge überhollt sic alle. 

BINNENLANDSCHE BERICHTEN. 
(A. et A . ) A M S T E R D A M . Naar wij vernemen bestaat bij de 

Vereeniging «Amstels Bouwkring" alhier het voornemen om 
in het laatst van deze maand eene vergadering tc houden ter 
bespreking van de middelen die kunnen leiden tot het ver
krijgen van eene herziening der wettelijke bepalingen in het 
Burgerlijk Wetboek, betreffende de uitvoering van werken 
en de levering van arbeid. Als inleider zal optreden Mr. Katz. 

Ongetwijfeld verdient deze zaak dc belangstelling van alle 
geïnteresseerden bij dc bouwvakken. Wij vertrouwen daarom, 
dat genoemde Vereeniging dc wenschelijkheid zal inzien om 
alle belangstellenden gelegenheid tc geven deze bijeenkomst 
bij te wonen en aan het debat deel te nemen, door bijv. de 
verschillende bouwkundige corporation tot medewerking uit 
te noodigen. 

— Een tentoonstelling van schilderijen van H . W. Mesdag 
en Mevr. S. Mesdag — Van Houten, de echtgenoote van den 
zeeschilder, wordt hierterstede voorbereid en zal gehouden 
worden in dc kunstzaal van het Panorama, Plantage. 

S C H I E D A M . Het "oorstel tot stichting [van eene inrichting 
voor theoretische en nractischc opleiding van branders werd 
dcor den Gemeenteraad in zijne zitting van S dezer behandeld. 
De zaak werd aangehouden en dc commissie ad hoe uitgenoodigd 
eene volledige begrooting van kosten aan haar reeds ingediend 
rapport toe tc voegen, opdat de Raad zal kunnen beoordeelcn, 
of het oprichten van de bedoelde inrichting al of niet dc krachten 
der gemeente te boven gaat. i ï l ü t i j 

Z U T K E N . Zaterdag 27 Apr i l zal de waterleiding op feestelijke 
wijze geopend en den 3osten d. a. v. in gebruik genomen worden. 
Als blijvend aandenken aan den dag der opening zal een fontein 
op het Stationsplein worden geplaatst. 

VALKENBURG. In het begin dezer week is de eerste steen 
gelegd van het monument ter herdenking aan de 50-jarige her-
eeniging met Nederland. Vele genoodigden woonden deze plech
tigheid bij. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
Voor de betrekking van tijdelijk opzichter bij de gemeente

werken te Nijmegen is, uit de 128 sollicitanten, door Burge
meester cn Wethouders op verzoek van den Gemeenteraad 
een voordracht opgemaakt, bestaande uit de heeren: 

1. J. H . Veenstra te Nijmegen, 
2. J. Vis te Amsterdam. 
3. J. G. van Haaren te Helder. 

P E R S O N A L I A . 
— Rij het Civiel Departement in Ned.-

Indie zijn: 
Overgeplaatst: van de residentie Batavia 

naar de adsistent-residentie Ililliton, de 
opzichter 2C k l . J. Krom. 

Geplaatst: te Batavia, de waarnemend 
opzichter 2e k l . W. Klaus. 

Ontheven: van het beheer der yc watcr-
staatsafdeeling en in verband daarmede 
bij de directie geplaatst, de ingenieur 2e 
kl . M . M . E. A . Hollingerus Pijpers. 

Van het beheer der "de waterstaatsaf-
deeling en in verband daarmede geplaatst 
tc Makasser, ten einde als eerstaanwezend 
ingenieur op te treden, de ingenieur le 
kl . W. van der Worff. 

Van de vervuiling der betrekking van 
chef der irrigatiebrigade en in verband 
daarmede bij de directie geplaatst, dc 
ingenieur le k l . W. F. Heskes. 

Toegevoegd: met intrekking hunner toe
voeging aan den chef der irrigatie-brigade: 
aan den chef der 2de waterstaatsafdeeling: 
voor dc opnemingen in het belang van de 
bevloeiing en den waterafvoer in bet 
district Sragi (res. Pekalongan), de inge
nieur ic kl . Th. W. C. Herkcnrath en dc 
opzichter 2e kl . J. J, van de Rest en Th . Heij-
man; voor de opnemingen in het belang 
van een verbeterden waterafvoer in Zuid 
Bagclen, de ingenieur 2e kl . J. de Booij 
en de adspirant-ingenieur F. J. van Oppen; 
voer de opnemingen ter verbetering van 
dc bevloeiing door de Sindopradja-leiding 
(afdeeling Indramajoc, res Cberibon), 
de ingenieur 2e kl. J. K. E. Triebart en 
<le opzichters 3e k l . J. B. Westhoff cn J. 
C. van Rheeden; voor de opnemingen in 
het belang van den waterafvoer in het 
district Tandjneng (afdeeling Brebes, rcs. 
Tegal), de ingenieur 2e kl . H . 11. van Kol 

en de opzichter 3e k l . H . Klasing; voor 
dc opnemingen ter verbetering van de 
bevloeiing uit de Singomerto in de afdeeling 
Ilandjcrnegara (rcs. Banjocmas), de ad
spirant-ingenieur A . H . Saltet en de op
zichters 2e k l . F . H . Veenstra en H . C. 
van Rheeden. Aan den chef der 3e water
staatsafdeeling: voor de opnemingen in de 
res. Kedoe. de ingenieur 2e k l . D. Crok 
en de opzichter 3e k l . 1' H. Briét; voor 
de opnemingen in de rcs. Japara, de inge
nieur 2e kl . A . W. Hein en de adspirant-
ingenieur B. V . E. Houthuijzen. Aan den 
chef der 4e waterstaatsafdeeling: voorliet 
doen van opnemingen in de afdeeling 
Magctan der rcs. Madioen, de adspirant 
ingenieur A. Vrocsom de Haan en de op
zichter 3e k l . A . L. Wicssner.' Aan den 
chef der 5c waterstaatsafdeeling: voor de 
opneming ter verbetering van de bevloeiing 
uit de Pekalen (res. Probolinggo), de 
ingenieur 3e k l . A . G. Lamminga, de 
opzichter 2e k l . J. P. Serrarens en P. J. 
var. der Ham en de opzichter 3e k l . C. H . 
Bergamin; voor de opnemingen ter ver
betering van dc bevloeiing uit de Pategocan 
(rcs. Pasoeroean), de ingenieur 3e k l . C. 
W. Weijs en de opzichters 3e kl. G. Kapp, 
D. D. Thcdens cn L. V. R. Beek veld; 
voor dc opnemingen in het gebied der 
Sampean-ri vier (res. Besoeki), de adspirant-
ingenieur M. IJpelaar. Aan den Chef der 
5e waterstaatsafdeeling en in verband daar
mede overgeplaatst van dc res. Sumatra's 
Oostkust naar Sitoebondo (res. Hesoeki), 
de opzichter 3e k l . C. Badart. 

Ontslagen: Op verzoek, eervol uit zijne 
betrekking, wegens ziekte, de architect le 
kl. bij den waterstaat J. P. van Roosmalen; 

Verleend: Zes maanden verlof naar 
Europa, buiten bezwaar van den lande, 
aan den opzichter 2C kl. bij den waterstaat 
|. Krom. 

— Bij Koninklijk besluit van 10 Ap r i l 
1SS9 n°. 43 zijn, met ingang van 1 Mei 
18S9, benoemd: 

tot ingenieur van den waterstaat der 
3de klasse H . M. Hcnket, thans adspirant-
ingenieur; 

tot adspirant-ingenieur van den water
staat G. Kooseboom cn J. P. Wijtenhorst. 

ADVERTENTIEN. 

Dp MAANDAG den zesden 
M E I , dei middags ten twaalf 
ure, zal, namens commissaris
sen der s-Gravenhaagsche Wo
ning-Maatschappij, de Architect 

W. B. van Liefland, in 'het Hotel Café 
Central, in het openbaar aanbesteden: 

Het bouwen van 98 dubbele Arbei
derswoningen , een woning voor 
den Opzichter en tien Pakhuizen, 

in twee pereeelen en gecombineerd volgens 
de daarvan ontworpen teekeningen en bestek, 
waarvan , vanaf Donderdag den 18dcii Apri l , 
exemplaren te verkrijgen zjjn ten kantore 
van den Architect, Stationsweg No. 89, tegen 
betaling van f 5.—. 

In een der lokalen van het Hotel Café 
Central zullen dagelijks, van des morgens 
10—t uur, de teekeningen, bestek en details 
ter inzage liggen. 

Dagelijks van des morgens '.1—10 en's na
middags van li—7 uur, zjjn inlichtingen te 
bekomen ten kantore van den Architect. 

Aanwijzing zal op het terrein, hetgeen 
gelegen is achter de Doedjjn- en Jan Steen-
straten, gegeven worden, op Vrjjdug den 
26stcn April des morgens ten elf ure. 
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Aanbesteding. Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 

CULEMBORG, zullen altlaar ten Raadhuize 
op nader te bepalen datum 

a a n b e s t e d e n : 
Het met klinkers bestraten van 

den Stationsweg, ter vervanging 
van de bestaande Grind baan, 
ter lengte van 730 Meter. 

* Inlichtingen zijn te bekomen hij den Ge
meente-Architect G. PRINS. terw|jl gi-drukte 
bestekken verkrjjgbaar zijn ter Gemeente
secretarie tegen betaling van f (1.5(1 per 
exemplaar. 

(Memberg, den li'™ April 1889. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER E N WETHOUDERS der 

Gemeente ARNHEM zullen Vrijdag 26 April 
1889, 's vooriniddags 11 Vi uur, in het open
baar, ten Gemeentehuize aanbesteden: 

Bestek No. 22. 
Het verrichten van eenige Her 

stellingen en Vernieuwingen 
aan verschillende Gemeentege
bouwen en Scholen, in twee 
pereeelen. 

Aanwijzing op Woensdag 17 April a. s., 
's voorunddags 11 ure, Bureau (lemeentewer
ken ten Gemeentehuize, alwaar de teekenin
gen ter inzage liggen: bestek met gezegeld 
inschrjjvingsbiljet tegen betaling van /'0.50 
ter Secretarie verkrijgbaar. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 
Gemeente ARNHEM, zullen Dinsdag 16 April 
1889, 's voormiddags 11'/, uur, in het open
baar, ten Gemeentehuize aanbesteden: 

Bestek N". 26B. 
Het verrichten van een aanmer

kelijke verbouwing aan den 
Schouwburg. 

Inlichtingen worden alle werkdagen , tot 
den dag der aanbesteding, tusschen '.I en 12 
en tusschen 2 en t uur, gegeven aan den 

' Schouwburg (zich aan te melden bjj den 
(Concierge), alwaar de aanwijzing op Dinsdag 
9 April a. s., 's voormiddags 11 ure, zal wor-

j den gehouden: bestek niet gezegeld inschrij
vingsbiljet en 7 teekeningen tesren betaling 

: van f 1.50 per stel ter Secretarie verkrijg
baar. 

IC 
11 

BURGEMEESTER E N WETHOUDERS van 
AMSTERDAM zullen op Dinsdag 23 April 1889, 
des middags te 12 uur, op het Raadhuis, in 
het openbaar aanbesteden: 

Het bouwen van eene Openbare 
Lagere School der 1ste klasse, 
op een terrein aan de Dijks-
gracht. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn 
uitsluitend te verkrjjgon ter Stadsdrukkerij, 
tegen betaling van J' 1.50 (met twee teeke
ningen.) 

Inlichtingen worden gegeven ten Kantore 
van den Stods-Architect, op het Raadhuis, 
kamer N°. 101, des voormiddag» van 10—12 
uur, gedurende de week, welke der besteding 
voorafgaat. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
V A N Tl EN II OVEN. 

De Secretarie, 
L E J O L L E . 

Amsterdam, S April lssil. 

O P E N B A R E 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 

ROTTERDAM zijn voornemens op Vrijdag 
den 3 Mei 1889.' dei namiddags te 1 uur, 
ten Raadhuize aldaar aan te besteden: 

Het MAKEN van eene OVER
KAPPING en een KETELBE -
METSELING met bijbohooren-
de werken op het terrein der 
Gemeento Gasfabriek aan den 
Oost-Zeedijk. 

Bestek, voorwaarden en teekeningen liggen 
op de gewone dagen en uren ter kennisne
ming op de Plaatselijke Secretarie en het 
Stads-Timmerhitis te Rotterdam, en zjjn tevens 
voor f\. verkrjjgbaar bij Wed. P. V A N 
WAESHERGE en ZOON, boekdrukkers Hout
tuin n°. 73. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen aan 
gemeld Timmerhuis, terwijl aanwijzing in 
loco zal plaats hebben op Vrjjdag den 2(i 
April ISS'J, des voormiddag» te 11 uren. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 

Gemeente HEEMSTEDE, zullen op Woens
dag 24 April 1889. des voormiddags te elf 
ure in het openbaar ten Gemeentehuize aan
besteden: 

Het Bouwen van een POST- en 
TELEPHOONKANTOOR met 
DIRECTEURSWONING. 

Aanwjjzing op het terrein zal gehouden 
worden op Zaterdag 20 April des morgens 
te 10 ure door den Architect .1. WOLBERS, 
bjj wien verdere inlichtingen te bekomen zijn. 

Bestek en teekening zijn van al' Dinsdag 
10 April te bekomen tegen betaling van f\ 
ter Secretarie. 

Openbare Aanbesteding. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS der 

gemeente UTRECHT zijn voornemens op Za
terdag den 20 April 1889, des namiddags ten 
één ure, in het openbaar ten Raadhuize aan 
te besteden: 

Het maken van een balansbrug 
op gomotseldo landhoofden over 
den Leidschen Rijn nabij Utrecht. 

Ibt bestek met teekening ligt t'-r inzage 
aan het bureau der Gemeentewerken Achter 
Klarenburg en is aldaar, zoomede ten Raad
huize (Afdeeling Financiën) en bjj de Boek
handelaren V A N T E R V E E N & ZOON ver
krjjgbaar gesteld tegen betaling van / I . — 
per exemplaar. 

Aanwijzing in loco zal plaats hebben op 
Maandag den 15 April e. k. des voormiddags 
ten 10 ' . ure. 

Utrecht, (i April 1SS9. 
De Secretaris der Gemeente Utrecht, 

DE WATTEVH. l .E . 

AANBESTEDING. 
Op Donderdag 18 April 1889 te 1 uur n.m. 

zal in het Logement en Koffiehuis »DEN 
B U R C H T " te HELDER, door de Nederlandsen» 
Dierkundige Vereeniging worden aanbesteed: 

Het bouwen van eon ZOOLOGISCH 
STATION met BOVENWONING 
voor don Directeur. 

Het Bestek met 0 teekeningen is ad ƒ 2.— 
per stel, benevens verdere inlichtingen, bjj 
den ondergeteekende te verkrijgen. 

Aanwijzing in loco op Donderdag 11 April 
ISS'J, te 1 uur n.m. 

Leiden. 1 April IsS'.). 
De Architect, 

W. KOK. 

. - ARNHEM. BECKER & KIMH.V 
KONINKLIJKE FABRIEK V A . 

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

cn andere 

I N S T R U M E N T E N , 
voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEEKENAARS, enz. 

P E I L S C H A L E N 
W E E G WERKTUIGEN. 

H. & J. SUYVER, 1 DE LINT & C°. 
F A B R I K A N T E N VAN 

SÏOUMHMLS Ü «Hiimw 
op dc Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

188S bekroond met 
BEEE-DIPLOMA (hoogste ondersckeiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 

Ooetzrrttijl. 2-**, Hotterdetm, 
VLOER- en WANDTEGELS, 

T R O T T O I R - , ( M V T E ^ 1 J Z E R S T E E M E G E L S . 
Groote voorrad on 

R o l l u - i l i e n 
van Staal of Hout met Staalband doortrok
ken of met verstelbare lichtopeningen, zelt-
rollende, met drijfwerk enz. enz. 

E.enP. ROTTSIEPER. Btmteheii(B^prmsen) 

B0EKVERK0OPING 23—27 April 1883, 
Kunst, Bouwkunde, Kunstnyvor-

heid, enz. 
De Catalogus is gratis verkrjjgbaar. 
Amsterdam, N . Z. Voorburgwal 90. 

S. IJ. vnn Looy. 
Bibliotheken on kleinere ver
zamelingen worden steeds ter 

verkoop aangenomen. 
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CARBOLINEUM EXCELSIOR n n.t BESTE H o u t M e r t w e m d «wiT 
FRED. STIELTJES & C . Amsterdam. 

l l t ' l i n i i g i M ' l p a p H ' i ' C ' i i vn K n a ï « l « ' C ' o r a t i ë n . 

C. B. SCHNEIDER Leidschestraat 79 AMSTERDAM. 
ONTVANGEN tie nieuwste dessins waaronder dit jaar uitmunten een fraaie Collectie: 

( i K Z O N l ) H E I J > S B E I l A N G S E L S „Papiers Peints Sanitaires'. 
STOFFEN-GOBELIN-BEHANGSELS, 

die zoowel geplakt als gespannen kunnen worden en uitmunten door schoone kleuren en teekeningen. 
Bijzonder geschikt voor Salons en Trappenhuizen. 

„VITRAUPHANIE". Papieren-Glas in lood-imitatie aan één stuk. 
AMERIKAANSCHE HYDRAULISCHE LIFTEN 

voor H o t e l s . K n i i t o o r ( £ < ' l > o i i w < ' i i , K i c k e n l i i i ix i ' i i en F a b r i e k e n . 

FRED. STIELTJES & C°., Keizersgraoht 745 Amsterdam. 
Mt H A - — - — ZWEEDSCH GRANIET 

uit de groeven, StoomsUjperij en Polijst 
inrichting van de Firma 

KESSEL & RÖHL, 
te Berlijn. 

Eenig Agent J. H. P. JAJVSE, 
Prinsengracht 468, 

Amsterdam. 

Te koop aangeboden. 
2 Stoomheimachines 
2 Houtsteekbankcn 
1 Cirkel en lintzaagmachine 
1 Railzaag 

60 Kipwagons inhoud 2 M ., Keide 
24 „ „ 2M'. zijden 
36 „ „ M 3 . * kippend 
Alles 110 c.M. spoorwydte. 
Aanvragen aan L. KALIS Kz . , Sliedreeht 

en \V. DE JONG, lireda. 

W . WEIMER, 
56 Warinoesslraal, Amsterdam. 
A T E L I E R tot het vervaardigen van in 

lood gezet glas voor kerkramen en apparte-
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. 

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

Heiligerlee, prov. Gron. 
S P E C I A L I T E I T IN 

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

TORENUURWERKEN 

zelfdragend ' c t b Gesellschaft fur Verzinkerei 
UND 

Eisenconstruction 
• I M j .. VORMALS 

vlak gegolfd ijzer, .1*1 O B MiMEtGEMlS, 

Rheinbrohl. gewoon 

en gebombeerd 

worden in 

Galvaniseerinrichtifig 
Fabriek van gegalvaniseerde 

Bouwconstruct i ën . 
vele verschillende Geïllustreerde Prospecti 

Referent i ën en Begrootingen 
profielen l t ) ! e d 8 v e r k r j j g b a a r . 

en Vertegenwoordiger voor Nederland en 
Koloniën 

afmetingen vervaar- r | l R n I K G E B | , 
AMSTMBMA W, 

Heerengracht 336. 

HILGERS' 

DAKPANNEN 
EN 

D A K R A M E N 
VAN 

uitmuntende 
constructie, 

geschikt 
voor alle soorten van 

DAKBEDEKKING, 

ook voor 

D A K E N 

met zeer geringe 
helling. 

ASPHALTE V A N VAL DE TRAVERS 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, 

in groote verscheidenheden, voor: Rijwegen. Trottoirs, Lawn-Tennis-
Courts, Kelders, Winkel- en M a gazijn vloeren, Gangen, Muur-, 
Brug- en Dakbedekkingen, Betonfnndeeringen enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan THE NEUCHATEL AS
PHALTE COMPANY Ld., Heltweg : i . Amsterdam en voor Arnkem bjj den Heer 
H. G. KNOOPS C.Ozn., Iteekstraat F dit te Arnhem. 

De. Directeur. W. PATON WALSH. 

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

toonstellingen bekroond. 
ANTWERPEN 1885. EEREDIPLOMA. 

Gouden en Zilveren Medailles. 

J A N H A M E R 
A M S T E R D A M . 

KANTOOR: Mami«straat 402 b h Leidscheplein 
Installeerde hier te lande met veel succes 

geheele Waterleidingen 
iu gebouwen, volgens het systeem CARRÉ. 

M I L D É ' 8 
Telephone, ï.ledrisehe Schellen enz. 
Voor de tolephonische gemeenschap in Werk
plaatsen , Fabrieken. Kantoren, Villa's onz. 

Deze toestellen zn» bjj zier lagen prjjs, 
gevoelig, duurzaam en élégant. 

(3) CORRESPONDENTIE GEVRAAGD. 

PII0TIIUIII0GR4PIIIE. PII()TliZi\i:iy.lFIIIË 
en Stéréotype-Inrichting 

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

jp zijne inrichting voor Phatallthagranhle, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plant, Teekeningen enz. van 1111. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Phalaalnca-
graahir voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Itoekwer-
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
/.(Jin- si , . , ,„i jpi-i i ir i ihii i i i ' voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prijzen. 

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

O . J . T H I l 
Gedrukt by 0. W. van der Wie) & 0*., te Arnhem. 
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[PTÏÏëFRW 
R C H I T E C T V R A E T Ï I M I C I T I A 

Redacteur-uitgever F. W. V A N G E N D T JGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentien: 

Bureau van De Opmerker, Driekoningenstraat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia TAN SPRINGER, 

H . G. JANSEN en A. REIJDING. 
Stukken, deze Redactie betreffende, te adresseeren aan den heer 

A. REIJDING, Stadhouderskade 4, te Amsterdam, 
en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den 

«•'«•Secretaris, American Hotel, te Amsterdam. 

A.W.W.1 
A B O N N E M E N T f 2.25 per 3 maanden of wel zes ruiden per jaar, bij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. \ oor het buitenland 
f 7.50 en Ncderlandsch-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 cn 10 
cent voor een bewijsnummer, worden tot Vrijdagavond aangenomen " 

AK7.rtNDERt.ljKE N''MMKks, 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-correspondcnt JOH. G. STEMI.K.R 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. 

ie. Heeren medewerkers aan de prijs
vraag voor een burgerweeshuis te Kam
pen, worden ui tgenoodigd hunne ontwer
pen t ij del ij k af te staan en aan het Re stuur 
toe te zenden, ter expositie in het Genoot
schapslokaal. 

Een tiental leden verklaarden zich reeds hiertoe bereid. 

2e. Heeren leden, welke van plan zijn dit jaar dc 
Parijsche Tentoonstelling te bezoeken, worden verzocht 
hiervan , voor 15 Mei a. s., kennis te geven aan den 
ie-Secretaris. 

Het doel hiervan is, de leden op te wekken tot het 
zooveel mogelijk bezoeken der tentoonstelling en corps, 
daar het Bestuur zich voorstelt, indien de noodigc 
overeenstemming wordt verkregen, maatregelen tc tref
fen in het belang der gezamenlijke bezoekers (zie ver
slag der vergadering van 3 April). 

3e. Door het Bestuur der Schetsclub wordt voor
gesteld om , bij genoegzame medewerking , de gelegen
heid open te stellen tot oefening in het schetsen naar 
model en het aquarclleeren. Daar hieraan onvermij
delijke onkosten zijn verbonden en de bijeenkomsten 
dan minstens eenmaal per week zullen plaats hebben, 
noodigt het Bestuur heeren leden van het Genootschap 
dringend uit tot dit nuttige doel mede te willen wer
ken en tot lid der Schetsclub toe te treden. 

Waarschijnlijk zal de eerste bijeenkomst in de vol
gende maand plaats vinden. Twaalf leden zijn tot de 
Schetsclub toegetreden. 

4e. De excursie is bepaald op 21 Juli naar Gori-
chem en Loevestein. 

Heeren leden, die aan deze excursie wenschen deel 
te nemen, worden verzocht den ie-Secretaris hiermede 
in kennis te stellen. Achttien leden verklaarden zich 
tot deelneming bereid. 

5e. Van af 21 April zal gedurende eenige dagen 
te bezichtigen zijn het project voor de nieuwe Gou
vernementsgebouwen in Pretoria. 

6e. Op dc prijsvraag voor e e n t i te lvignet vooV 
den kalender zijn ingekomen 5 antwoorden, onder 
de motto's: Ritst roest; N. R. S.; Honoris causa; 
Feestjaar A. et A. en Hoe lieflijk rolt, enz. 

7e. Heeren medewerkers worden verzocht om alles, 
wat de Redactie van het plaatwerk De Bouwmeester 
betreft, in het vervolg tc adresseeren aan den heer W. 
Kromhout Czn. , Heercnmarkt 15 , Amsterdam. 

Namens liet Bestuur: 
De iste-Secretaris, 

> G. A. Z E E M A N . 

A R C H I T E C T U R A ET AMICITIA. 
Vergadering van 17 April 1889. 

De Voorzitter opende de vergadering, waarna de 
notulen werden gelezen en goedgekeurd. 

Na de mededeeling van eenige ingezonden stukken, 
kwam aan de orde het voorstel van het Pestuur der 
Schetsclub, tot uitbreiding van haren werkkring. Dit 
voorstel werd na eenige discussie met groote meerder
heid aangenomen, terwijl 12 leden dadelijk tot de Schets
club toetraden. 

De excursie werd bepaald op 21 Juli naar Gorichem 
en Loevestein, welke plaatsen door de leden gekozen 
werden om deze excursie zooveel mogelijk te houden 
in verbinding met andere vereenigingen, voor welke 
deze plaatsen gemakkelijk te bereiken zijn. Achttien 
leden teekenden onmiddellijk op de lijst tot deelneming. 

Daar spreker en kunstgever voor dezen avond bei
den verhinderd waren ter vergadering te komen , werden 
door den heer C. H . Wesser ter bezichtiging gesteld 
de plannen voor de Gouvernementsgebouwen te Pre
toria, door den heer A. C. Boerma het album, den 
heer J. G. van Niftrik aangeboden bij gelegenheid van 
zijn 25-jarig jubileum als stads-ingenieur, en door den 
heer G. A. Zeeman een collectie kopergravures, schet
sen en aquarellen. 

De volgende vraag werd in de vraagbus gevonden: 
„Waaraan hebben de verschillende gebreken in het 
eikenhout hun ontstaan tc danken ?" Deze vraag werd 
in handen gesteld van de Vak- en vragencommissie, 
die hierover op de volgende vergadering rapport zal 
uitbrengen. 

De Redactie van Architectura et Amicitia stelt zich alleen verantwoordelijk vuur den inhoud van stukken, gewaarmerkt met de initialen Arit'A. 

http://AK7.rtNDERt.ljKE
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Als gewoon lid werd de heer VV. F. de Haas voor
gesteld door de heeren L. J. Rijnink en G. H . Heinen. 

Na een woord tot opwekking aan de leden om hunne 
ontwerpen van het burgerweeshuis te Kampen in het 
Genootschapslokaal te e.xposeeren, waaraan aanstonds 
door 10 leden gevolg werd gegeven, en om dc socië
teit op de Zaterdagavonden getrouw te bezoeken tot 
instandhouding van den onderlingen band, sloot de 
Voorzitter de vergadering. 

(A etA.) E E N SCHITTERENDE AFLOOP. 
In het begin der afgeloopen week waren in een der 

zalen van het Verkooplokaal te Rotterdam (toevallig 
kwam het ons ter oore) tentoongesteld de 9 ontwerpen 
voor een dolcerende kerk, ingezonden op de beruchte 
prijsvraag van tic Vereeniging „de Kerkelijke Kas", 
't Spreekt van zelf dat Onze verwachting, ook in ver
band met hetgeen over deze prijsvraag in dc beide vak
bladen was geschreven, niet bijzonder hoog was ge
spannen. Wij hadden verwacht over het algemeen werk 
te zullen van de dii minores, die, de medewerking j 
van de door hen zoogenoemde „athleten in de bouw
kunst" niet behoevende tc duchten, wel eens meenden 
een balletje te kunnen opgooien, met de van zelfkennis 1 
getuigende gedachte, dat men nooit kan weten hoe een 
koe een haas vangt. Die verwachting werd echter nog 
teleurgesteld. Wat er, behoudens het bekroonde ant
woord, te zien was, zou een uitstekende aanwinst zijn 
geweest voor de gruwelkamer, die, bij de beursprijsvraag 
zaliger, een zoo merkwaardig deel van de tentoonstel
ling der antwoorden vormde. 

Het programma noch het Juryrapport waren in de 
zaal aanwezig (wie zou ook naar zoo iets vragen); ook 
de naam van den bekroonde, hoewel bij de aanwezige 
„ingelichten" bekend, was niet officieel vermeld. Op 
dit laatste punt heerschte bij de verschillende bezoekers 
der tentoonstelling, waaronder wij, het zij als eene bij
zonderheid vermeld, verscheiden leden van — het zwakke 
of schoone is het rechte woord niet — maar dan toch 
van het andere geslacht opmerkten, nog al verschil van 
wetenschap; enkelen wisten zelfs mede te deelen, dat 
de bekroonde dezelfde was, die de doleerende kerk te 
Amsterdam aan de Keizersgracht had gebouwd. O 
sancta simplicitas.' 

Eene beschrijving van het bekroonde ontwerp te 
geven, zou zonder de noodige toelichtende teekeningen 
toch half werk zijn , en ligt ook niet in onze bedoeling. 
Het zij genoeg te constateeren, dat het bekroonde ont
werp , als zijnde werkelijk verreweg het beste van al 
het ingezondene, luisterrijk de waarheid bevestigde van 
het: „tel brille au second qui s'éclipse au premier." 

Plan en doorsneden van het ontwerp waren niet ge
heel onverdienstelijk; van de gevels voldeed het minst 
de voorgevel en daarbij gevoegde variant, die beide, 
nevens enkele goede eigenschappen, ook zcervcel ver
toonden , dat naar mooimakerij a tout prix geleek en 
dus de volle leelijkhcid van het gezochte en ongemoti
veerde in het licht stelde. 

Dat geen der overige ontwerpen voor de uitgeloofde 
premie in aanmerking kon komen, zal, naar hetgeen 
daaromtrent boven opgemerkt is, geen verwondering 
baren. Het was niet de moeite waard er langer bij 
te vertoeven dan noodig was om tot de overtuiging te 
komen , dat ze er waren. 

Het slot der rekening is, dat de prijsuitschrijvers 
door dc eigenwijze behandeling der zaak een betrekke
lijk groote som gelds ( / 500) voor een zéér middelmatig 
ontwerp zullen moeten betalen, terwijl door hen, wan
neer de prijsvraag was uitgeschreven onder voorlichting 
van deskundigen, in overeenstemming metde tegenwoor
dig daarvoor gestelde eischen, voor hetzelfde geld zeker 

over een voldoend aantal goede ontwerpen had kunnen 
beschikt worden ; dc prijsvraag voor het Burgerweeshuis 
te Kampen is daar, om zulks ook voor den meest hals
starrige overtuigend te bewijzen. Dit moest ons van 
't hart al zouden wij ons belachlijk maken, wanneer 
wij ook maar de minste illusie hadden, de doleerende 
heeren een haarbreed van hun eenmaal opgevatte ziens
wijze (nu helaas door een 3-tal deskundigen geautori
seerd) te doen afwijken. 

V. G. 

(A.etA.) D E PRIJSVRAAG T E K A M P E N . 
De prijsvraag voor een nieuw burgerweeshuis te 

Kampen heeft, zooals wel te verwachten was, een aan
zienlijk getal beoefenaars der bouwkunst opgewekt om 
hunne krachten aan de oplossing van het moeilijke 
vraagstuk te beproeven. 

Moeilijk was dc opgave voorzeker , zooals reeds blijkt 
j bij oppervlakkige beschouwing van de 116 ingekomen 

antwoorden cn het groote verschil in opvatting van de 
verschillende ontwerpers. 

De uiterst korte tijd van levering der ontwerpen zal 
wel oorzaak zijn dat er betrekkelijk zeer weinig ont-

[ werpen gevonden worden, die voldoende bestudeerd 
schijnen te zijn. Een in alle opzichten geslaagde op
lossing is dan ook niet geleverd. 

De algemeene indruk, dien de tentoonstelling den be
zoeker geeft, is niet schitterend. Goede, zelfs fraaie 
gevelontwerpen kan men er vinden , ofschoon niet zoo
vele als wij wel verwacht hadden; echter is het met 
de distributie-studie van de overgroote meerderheid 
der inzenders treurig gesteld en zijn het, vreemd ge
noeg, in dc meeste gevallen juist de minst geslaagde 
indeelingen, waarbij een sierlijke facade is ontworpen 
en omgekeerd. 

Naar ons gevoelen zouden Regenten van het burger
weeshuis op het oogenblik verder zijn, indien zij bij 
dit concours uitsluitend planverdeeling en situatie ge
vraagd hadden; het blijkt toch opnieuw, dat de 
groote meerderheid der inzenders meer tijd besteedt 
aan het opwerken en encadreeren van gevelteekeningen 
en perspectieven — ook bij de stelligste verzekering 
in het programma dat hiervan geen notitie zal worden 
genomen — dan aan eene grondige studie van de prac-
tisch gunstigste oplossing. 

Het met medeweten en goedkeuring van de Jury op
gemaakte programma liet weinig te wenschen over; dit 
heeft ongetwijfeld een gunstigen invloed gehad op het 
getal en het gehalte der deelnemers. Toch was ditzelfde 
programma juist oorzaak dat misverstand ontstond, waar 
in de eerste plaats duidelijkheid had mogen voorzitten. 
We hebben het oog op die zinsnede, waarin zoo 
flauwtjes de vergunning doorschemert het gebouw achter
uit te schuiven tot schepping eener speelplaats vóór 
het gebouw. 

Want, bij slot van rekening schijnt dit dan toch in 
de bedoeling gelegen te hebben der opstellers van het 
programma, die ook als Jury optraden; we zien dit 
aan het bekroonde ontwerp, welks inzender de eenige 
was, die hiervan gebruik maakte, terwijl al de anderen 
bijna zonder uitzondering de speelplaats ontwierpen óf 
geheel achter het gebouw, óf in 't midden, bij wijze 
van groote binnenplaats, óf terzijde aan de Muntstraat, 
óf zoodanig verbrokkeld dat Muntstraat en Muntsteeg 
beiden iets kregen. 

We kunnen het ons begrijpen dat de meeste kamp
deelnemers er niet hebben aan gewild om het gebouw 
geheel binnen de rooilijn te zetten of, indien er eenigen 
waren die er over mijmerden, deze het slechts schoor
voetend deden, bij wijze van sterk achterwaarts ge
brachte terugsprongen, waardoor aan weerszijden van 
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de middenpartij ruime, doch verbrokkelde speelplaatsen 1 
overbleven. 

De plaatsing der speelplaats op het noorden, zooals 
de meeste inzenders deden, is af te keuren; velen 
zullen het motiveeren door te zeggen dat deze slechte 
invloed slechts denkbeeldig is, daar de gemeenteschool 
juist daarachter gelegen is, waardoor 'n volkomen op
sluiting verkregen is. 

Het niet geaccentueerd uitdrukken dezer vrijheid tot 
achteruitplaatsing der gevels moet als hoofdoorzaak be
schouwd worden dat de prijsvraag zoo weinig laat 
ons rechtuit zeggen, zoo mislukt is. 

De meeste mededingers toch zijn bewoners der groote 
steden — er was ook plattelands-werk — waar de 
begrippen omtrent ruimtebenuttiging zóó één zijn gewor
den met plan en samenstelling, dat natuurlijkerwijs van 
afwijken der rooilijn niet dan angstvallig sprake kan zijn. 

Ware in het program hiermede rekening gehouden, 
deze tentoonstelling zou niet het treurige aanzien hebben 
van het werk van 116 bouwkundigen, die zich gemar
teld hebben met het zoeken naar eene oplossing, zeer 
lastig met deze vooropstelling en zeer gemakkelijk, 
wanneer zij omtrent deze bedoeling juister waren voor
gelicht geworden. 

Bij de beschouwing der gevelontwerpen zagen we 
gelukkig niet zooveel Duitsche motieven en Grisebach-
topjes als waarmede, tot vóór korten tijd , iedere dus
danige expositie overstroomd was. 

Met genoegen merkten we op, dat vele talentvolle 
teekenaars hunne motieven gezocht hadden in de 17de-
eeuwsche Hollandsche Renaissance met terzijdestelling 
van Duitsche of Vlaamsche invloeden, een genre dat 
voor een bouwwerk van dit karakter als aangewezen 
is. Voeg daarbij dat er weinig teekenwerk is inge
zonden dat overdreven artistiek behandeld is, het meeste 
daarentegen correct en duidelijk is uitgevoerd, dan 
volgt hieruit dat de vormenkennis door de meeste deel
nemers hooger gesteld wordt en beter ontwikkeld is 
dan de studie der distributie. 

Het ligt echter voor de hand dat in dit geval een 
goede plan-oplossing boven een goeden gevel gaat; dit 
is blijkbaar ook de reden geweest van de bekroning 
van het ontwerp Schilda (No 6), de eenigste inzen
ding , waarbij de knoop flinkweg doorgehakt werd en de 
speelplaatsen geheel vóór het gebouw hare plaats vonden. 

Moge het plan echter om zijn eenvoudige en over
zienbare distributie niet zonder verdienste zijn en in 
allen gevalle het eenigste wezen, dat het meest aan het 
gewenschte doel beantwoordt, zoo zuchten de gevels 
onder het noodlot, waarvan we boven spraken en ver-
toonen composities zonder eenige aantrekkelijkheid, 
groote muren met gaten, ter hoogte van l i M . , met 
een geweldige kap van 9 M. hoogte; zij zijn buitendien 
van de Hanoversche school, dus verwant aan de „offi-
cieele" kunst, hetgeen reeds voldoende is ons te doen 
huiveren bij de gedachte dat we weldra deze vormen 
zullen te zien krijgen naast de fraaie, geestige en on
gedwongen vormen van Kampen's poorten, torens enz. 
der 17de eeuw. 

We vroegen ons af waarom weesjes, die toch reeds 
'n donkere toekomst hebben , in zoo'n donkeruitziend 
gebouw te stoppen, waarvan geen enkele vorm 'n vroo-
lijken lach weet op te wekken en waar de kinderen 
als onder een groote presse-papier bij elkander gehou
den worden ? Waarom geen gebouw, waar zij gul
schaterend kunnen ronddartelen, zonder dat hun geest 
instinctmatig benepen wordt door zwaar stemmende 
Hanoveriaansche uitvindingen ? 

Ontwerpers van dit antwoord zijn de heeren Klingen-
berg uit Oldenburg en De Herder uit Zwolle, thans 
eveneens te Oldenburg. 

N ° . 26. Fortnna Jnvante. 
Hier is de gevel uitstekend, ja een der beste der 

collectie, daarbij goed karakter-uitdrukkend en niet te 
rijk. Ontwerper toont een goed kenner te zijn der 17e-
eeuwsche motieven, welke hij geestig weet te combi-
nceren cn te groepeeren; de machtige topgevel brengt de 
stichtingen van dien aard uit de 17e eeuw in herinnering. 

De plattegronden missen deze eigenschap, daar de 
groepeering zeer te wenschen overlaat en buitendien 
de verbindingsgangen te ondergeschikt en brokkelig 
zijn aangebracht. 

In Willem meenden we een bekende hand te her
kennen. De gevel is eenvoudig ontworpen en vertoont 
een cachet, dat aan het karakter van het gebouw uit
stekend beantwoordt; vooral het detail is artistiek be
handeld. De indeeling is echter volkomen ongeschikt; 
de hoofdcorridor, die in de lengte door het gebouw 
loopt, verandert niet minder dan zesmaal van richting 
en is bovendien slecht verlicht. 

Februari. Een regelmatig plan; in plaats van een 
binnenplaats in het midden, is hier de eetzaal op die 
plaats gelegd, welke dus bovenlicht ontvangt; de om
liggende corridors zullen in de benedenverdieping on
voldoende verlicht zijn. De gevel van dit plan, in 
Vlaamsche vormen ontworpen, kwam ons bijzonder 
geslaagd voor, zoo wat karakter als wat verhoudingen 
en details betreft; ook het detail is zeer verdienstelijk 
en zeer correct geteekend. 

B. W. Het eigenlijke plan is beter dan de variant, 
waarbij provisiekamer, bergplaats brandstoffen , bijkeu
ken , mangelkamer en keuken bijeen gegroepeerd zijn 
zonder eigen verbindingsgang, terwijl dit bij het an
dere beter is ingericht. 

Evenwel zijn de gangen niet overvloedig verlicht en 
is de speelplaats te gerekt. De gevels zijn eenvoudig 
en goed, zonder directe verdienste. 

Patienta Vincit Omnia. Het plan is gezocht, het
geen blijkt in de plaatsing van den hoofdcorridor, die 
de verschillende deelen van het gebouw ongunstig ver
bindt. De speelplaats is te veel in overgeschoten hoek
jes en te gerekt. De andere overgebleven ruimte is 
meer binnenplaats dan speelruimte. De gevels met 
hunne vlaamsche motieven voldoen zeer goed. 

N°. 33. Anna. Dit plan is symmetrisch gehouden, 
waardoor noodzakelijk versnippering van overblijvende 
ruimte het gevolg moest zijn. De achthoekige vesti
bule in de snijding der twee gangen brengt op de ver
dieping verwarring te weeg in de kinderslaapzaal. Het 
midden avant-corps is niet in allen deele door het plan 
gemotiveerd , althans op de 2e verdieping kon het 
volkomen gemist worden. De gevel is eenvoudig, 
maar goed van verhoudingen. Het detail der midden
travee is flink geteekend, doch heeft het nadeel van 
de anorganische oplossing te doen zien van het steenen 
koepeltje, dat de plaats van topgevel inneemt. 

Geen teren, ontworpen door tie heeren Van Eek cn 
Scheltema te Nijmegen. In het plan is 'n goed gelukte 
afscheiding gemaakt tusschen hoofd- en dienstvertrek
ken. De hoofdlokalen zijn goed verbonden, de speel
plaats aan de Muntstraat is wel ruim, doch door de 
vele hoeken en gaten tc veel uit het oog. 

De gevels zijn geslaagd te noemen zonder evenwel 
directe verdiensten te bezitten. Het detail der midden
partij hadden we forscher gewenscht; vooral zou dit 
den vormen van den ingang ten goede gekomen zijn. 

Het geheel vertoont een goede, gezonde baksteen
architectuur. 

1889. Over 't algemeen geen ruime verlichting. De 
speelplaats is goed gelegen, niettegenstaande zij aan 
de achterzijde is aangebracht. 

De gevel is zeer goed; ook het detail der ingangs-
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travee is verdienstelijk, hoewel ietwat peuterig be
handeld. 

B. W. H. (dooreengevlochten). Ook hier is de 
gevel goed en het plan gebrekkig; voornamelijk het 
sterk vooruitgeschoven middengedeelte, met het daardoor 
veroorzaakte verlies van een groote daarachter gelegen 
vestibule of corridor-aanwas, is slecht gevonden. Even
eens is dc verbinding met de Muntstraat mislukt. 

De gevel daarentegen is zeer goed geslaagd en de 
uitstekend gedetailleerde middenpartij geeft duidelijk te 
zien, dat de ontwerper zich de vormen der 17e eeuw 
heeft eigengemaakt. 

Glück auf. Is op den eersten oogopslag aangenaam 
van plan, doch de hoofdvertrekken zijn niet goed aan
eengesloten; de gang kon breeder zijn en de verbinding 
tusschen gebouw en speelplaats laat te wenschen over. 

De gevel is goed, hoewel niet juist een weeshuis
gevel. De travee had duidelijker behandeld kunnen 
worden. 

Stichting. Verdienstelijk plan en wel een der weini
gen , die met den gevel aan dc straat een goede oplos
sing hebben weten te vinden. De gangen hadden 
beter verlicht kunnen worden. De groote vestibule 
met hoofdtrap is zeer goed geplaatst, vooral als uit
monding voor tal van vertrekken, die daaromheen ge
groepeerd zijn. De gevel is goed gecomposeerd, met 
zijne Nijmeegsche en Leeuwardensche ise-eeuwsche 
motieven. 

Rudolf. Vertoont een oorspronkelijk plan, waarvan 
de grondgedachte bij bekwame uitvoering zeer in het 
voordeel van het ontwerp zou gewerkt hebben. De 
gebogen corridor, die alle vertrekken verbindt, zou 
veel bij een flinker behandeling winnen. De gevel is 
niet onverdienstelijk, het detail is zwak geteekend. 

N. B. W. De plans zijn zwak; lange smalle gangen 
om in te verdwalen en daarbij meest onvoldoende ver
licht. De gevel is beter en vertoont oud-Hollandsche 
vormen; het detail is correct, doch wat nuchter ge
teekend. 

Kamfcn (in cirkel). Ook dit ontwerp heeft een ver
snipperde planverdeeling. De gevel is vrij goed, het 
detail is flink behandeld. 

Liefdadigheid. Een breed opgevat plan: de hoofdtrap 
in het centrum wordt ter weerszijden door binnenplaat
sen begrensd, hetgeen ook den corridors eene uitste
kende verlichting verzekert. Het eenige gebrek is maar 
dat geen rekening met de grootte van het terrein is ge
houden , zoodat er geen voldoende ruimte voor de speel
plaatsen overblijft cn ook de bouwkosten te hoog zullen 
worden. De gevel is eenvoudig, vrij goed van vor
men , doch wat droog geteekend. 

N. B. IV. (in cirkel). Het plan is vrij goed ge
groepeerd rond eene naar de achterzijde geopende 
binnenplaats; deze en de aan een andere zijde gelegen 
open plaats zijn beiden ongeschikt voor speelplaats. 
De gevel is niet slecht van compositie, doch wel wat 
erg zwart gemaakt. Van de twee varianten is b de beste 

Excelsior. Ook dit plan heeft op zichzelf wel ver
dienste ; de lokalen zijn rond een binnenplaats ge
groepeerd , waarin de hoofdtrap is uitgebouwd; het 
gevolg van deze oplossing is ook hier, dat het be
bouwde oppervlak te groot wordt en er een versnipperd 
gedeelte rest voor speelplaats. Ds gevel is eenvoudig 
en goed van karakter, doch niet bijzonder fraai ge
teekend. 

Anna (n°. 22). Een onregelmatige indeeling, teveel 
uitgebouwd; de gevel is eenvoudig en niet erg aan
trekkelijk; het detail is flink geteekend. 

OU. De plattegronden van dit ontwerp zijn eenvoudig 
en gemakkelijk te overzien, doch voor het gegeven terrein 
minder passend, aangezien de overschietende ruimte 

versnipperd is; enkele lokalen zijn wat klein en minder 
goed gesitueerd. De gevel is eenvoudig en goed van 
vormen, de detailteekening noch al nuchter. De variante 
biedt geen noemenswaardige variaties. 

Alea Jacta est. De plattegrond is rond een binnen
plaats symmetrisch gegroepeerd en niet gelukkig op
gelost; de gevel is niet onverdienstelijk. 

Hector. Ecu onregelmatige doch goed aaneengesloten 
plattegrond; dit neemt niet weg dat verschillende lokalen 
minder goed, ten opzichte van elkander, gesitueerd 
zijn, vooral in de bovenverdieping. De gevel is goed 
van karakter en zeer fraai met de pen opgewerkt; het 
detail is verdienstelijk in kleur behandeld. 

Concours. Vertoont een niet genoeg bestudeerde in
deeling ; bijv. de toegangen naar de eetzaal zijn erg 
bekrompen; de gevel biedt weinig opmerkelijks. 

Simplicitas. Een vierkant plan rond een binnen
plaats , waaruit dezelfde gebreken voortvloeien, die bij 
andere soortgelijke plans reeds zijn genoemd. De gevel 
is eenvoudig ontworpen en wat droog opgewerkt; het 
detail is met veel uitvoerigheid, niet onverdienstelijk 
geteekend. 

Quod bonum sit verdient de aandacht om de flink 
behandelde detailteekening. 

Mignon. De eetzaal is onvoldoende verlicht; de 
corridors beslaan te veel ruimte in het plan, dat een 
vierkanten hoofdvorm vertoont. De gevel is eenvoudig, 
het detail is flink geteekend. 

Wijsbegeerte geeft eveneens een vierkant plan te zien, 
om een binnenplaats gegroepeerd. De gevel is vrij 
nuchter van vormen, doch met veel chique opgewerkt. 

A -+- B. Een veel te uitgewerkt plan met eindelooze 
gangen ; de gevel is niet onverdienstelijk; het detail 
is flink behandeld. 

Kamp voor Kampen. Een eigenaardige distributie, 
in de lengte ontwikkeld en doorsneden door een langen 
corridor van gebroken grondvorm, waarvan dc verlich
ting echter tc wenschen zal overlaten. Voor speelplaats 
rest slechts een smalle strook. De gevel is eenvoudig 
doch goed geteekend, eveneens de (niet voltooide) de
tailteekening. 

Grctha. Dit plan heeft te groot bebouwd oppervlak 
cn is blijkbaar niet genoeg bestudeerd; de verlichting 
van vele ruimten is onvoldoende, de speelplaats is 
miniem. De gevel is zeer eenvoudig; het geheel is 
goed geteekend. 

Labor ipse voluptas. Het plan is eveneens in de 
lengterichting ontwikkeld, doch vrij goed ineengezet. 
De hoofdcorridor is niet voldoende verlicht, de eet
zaal wat afgelegen, de toegang erheen benauwd. De 
speelplaats is lang en smal. De gevel is goed van 
karakter en flink geteekend , het detail eveneens; er 
is echter wel wat veel in gearceerd. 

Irma. Gebrekkige indeeling; bijna het geheele terrein 
is volgebouwd, zoodat slechts enkele hoekjes overschie
ten. De gevel, in eenigszins Vlaamsche vormen ont
worpen , geeft weinig opmerkelijks te zien; de travee 
is goed bewerkt. 

R. Wanneer men van dit ontwerp de met zorg 
bewerkte en op zichzelf sierlijke randversiering om de 
teekening beschouwt, zou men eer aan overvloed dan 
aan te weinig tijd gelooven. Uit het plan blijkt echter 
dadelijk, dat de inzender beter had gedaan meer studie 
van de indceling te maken. De gevel is fraai getee
kend doch heeft weinig karakter. 

Ziedaar eenige opmerkingen, die ons bij het bezich
tigen der verzameling voor den geest kwamen, 't Spreekt 
van zelf, dat hier slechts een klein gedeelte van den 
rijken oogst is genoemd; bij het overige deel is zeker 
nog veel, dat van studie en vaardigheid blijk geeft; we 
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zouden echter in eindelooze herhalingen van dezelfde 
tekortkomingen vervallen, indien we alle ontwerpen op 
deze wijze de revue lieten passeeren. Mogelijk gelukt 
het, de ontwerpen nog eens te Amsterdam te expo-
seeren, hetgeen zeer wenschelijk zou zijn vooral voor 
de vele medewerkers, wien de reis naar Kampen te 
bezwarend was. Wellicht zal dan ook het Juryrapport 
aan de medewerkers zijn toegezonden, hetgeen tot he
den nog niet geschiedde, terwijl het wel, vreemd ge
noeg , in het Bouwkundig Weekblad werd gepubliceerd. 
Indien zulks op advies van de Jury heeft plaatsgevon
den, zijn wij zoo vrij hiertegen te protesteeren. Niet 
alle deelnemers aan prijsvragen hebben het geluk het 
Bouwkundig Weekblad onder de oogen te krijgen; we 
zouden zelfs durven beweren dat onder de jongeren, 
die toch gewoonlijk zich het meest voor prijsvragen 
interesseeren, minstens evenveel gevonden worden die 
alleen De Opmerker lezen. Wanneer nu Dc Opmerker 
in het programma naast het Bouwkundig Weekbladge
noemd wordt als een van de organen, waarin de uit
slag zal worden gepubliceerd, dan achten wij het met de 
persmanieren in strijd, wanneer de Jury slechts aan een 
dier organen het rapport ter publicatie afstaat, ook al 
is het Bestuur van de Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst in de Jury vertegenwoordigd, of liever 
juist daarom. 

Ten slotte richten we het dringend verzoek tot alle 
inzenders om aan de roepstem van Architectura et 
Amicitia gehoor te geven en hunne ontwerpen tijdelijk 
ter expositie te Amsterdam af te staan. Zulk een ten
toonstelling is het eenige voordeel dat niet bekroonde 
inzenders van hun studie genieten kunnen , en op allen 
rust o. i. de moreele plicht hiertoe mede te werken. 
Zeker zijn niet de helft van de inzenders in de gelegen
heid geweest naar het afgelegen Kampen te reizen en 
daar, nota bene tegen entree van ƒ 0 . 2 5 , ' , l m eigen 
werk te gaan zien. J. en K. 

(A.et A.) INGEZONDEN. 
Mijnheer dc Redacteur, 

»Een Onpartijdige" komt naar aanleiding van het verslag der 
Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap alhier tot gevolgtrek
kingen, die zoozeer van de waarheid afwijken, dat het noodig 
is sommigen daarvan tc rectificecrcn. 

Dc heer A . E . liraat hield ccn korte, zeer bevattelijke be
spreking over verschillende toestellen ter beproeving van cement 
en tras cn achtte het, om de groote waarde dier toestellen te 
doen uitkomen, noodig vooraf aan tc tooncn cp welke wijze 
vroeger, cn zelfs nu nog, werd gekeurd. 

Door hierbij verschillende soorten dier bouwstoffen te gebrui
ken en te wijzen op dc schijnbaar betere cn slechtere soorten, 
de schijnbaar gelijke cn schijnbaar verschillende uitkomsten, 
dc verkeerde gevolgtrekkingen enz. enz., gelooven wij dat hij, 
in plaats van een laakbare, integendeel ccn zeer prijzenswaar
dige en voor navolging aanbevelenswaardige daad verrichtte 

De conclusie, dat het Josson-ccment tot dc beste soorten be
hoort, is der Vereeniging niet opgedrongen, cn steunt niet alleen 
op eigen waarneming der proeven van den hier algemeen ge-
achten, door zijn goede trouw bekenden heer liraat, maar 
ook op dc geregelde proefnemingen van den toch ook wel 
nonpartijdigcn" heer Van der Kloet, leeraar aan dc Polytech
nische school tc Delft. Dat dc Andernachschc tras veelal proef
houdend i s , zal de «Onpartijdige" wel even gaarne willen toe
geven als dc op de vergadering tegenwoordige concurrenten 
des heeren liraat. 

Als den «Onpartijdige" nu nog wordt verzekerd, dat elke 
vergelijking van de artikelen des sprekers met die van anderen 
zorgvuldig is vermeden cn hij deswege geene terechtwijzing 
behoefde, zal ZF.d. wel willen toegeven dat het verwijt «onbe
voegd beoordcclaar of reclamemaker tc zijn" hiervoor allerminst 
den heer liraat kan worden toegediend. Daar wij het zeer 
op prijs stellen, dat onze leden eventueel op goede gronden 
hunne materialen zullen goed- of afkeuren, achten wij onze 
handelwijze niet alleen niet ongepast, maar integendeel zeer aan 
tc bevelen ook voor andere besturen van bouwkundige ver
eenigingen. 

Rotterdam, 11 Apr i l 1889. 
Namens het Bestuur van Bouwkunst en 

Vriendschap : 
J. C. V A N W I J K , Voorzitter 
J. P. S T O K Wat., le-Secretaris. 

(A. et A.) Het doet mij veel genoegen dat mijn stukje van 
6 Apr i l niet onopgemerkt is gebleven; mij is daardoor de ge
legenheid geboden nog eens duidelijker mijn meening te zeggen. 

Wat dc waarde van het materiaal zelve betreft, geloof ik 
evengoed op de hoogte te zijn als de heer Van der Klocs te 
Delft en de heeren Schalkwijk en Pennink te Rotterdam; de 
hoedanigheid van beide cementen heb ik evenwel buiten be
schouwing gelaten; deze aanhaling was dus zeer overbodig. 

Verder blijf ik het dwaas noemen, wanneer de bouwkundige 
zich in eene openbare vergadering door een agent laat voor
lichten hoe hij bouwmaterialen moet keuren. Met een zekeren 
eerbiedigen schroom zullen voortaan uwe medeleden tras cn 
portlandcement keuren van den gcachtcn, ter goeder trouw 
handelenden heer B. 

Zou eene bijdrage van een der bovengenoemde deskundigen 
niet meer aanbeveling verdiend hebben? 

Een terechtwijzing komt den heer Braat dan ook werkelijk 
niet toe; hij heeft volkomen gelijk aldus tc handelen; mijn be
zwaar blijft slechts, dat hiertoe een bouwkundige vereeniging 
geen gelegenheid moet geven. De Onpartijdige. 

Amsterdam. 16 Apri l 1S89. 

VEREENIGING „ARCHITECTURA" T E 
'S-GRAVENHAGE. 

Gewone vergadering 'van Woensdag 17 April 1889. 
Bij de opening dezer vergadering werd de heer J. 

Brouwer als gewoon lid geïnstalleerd, waarna de no
tulen van de voorgaande bijeenkomst werden gelezen 
en goedgekeurd. Na het behandelen van eenige inge
komen stukken van huishoudelijkcn aard, werd het 
woord gegeven aan den heer J. M. L . Lotz, die eene 
rede hield over: dc overgang van den bouwstijl der 
Grieken in dien der Romeinen. Spreker gaf eene be
schrijving der samenstelling van muren in de vroegste 
tijden uit groote, onregelmatige steenbrokken, waarbij 
de overgebleven openingen weder met kleinere steenen 
werden aangevuld; voorts hoe daarbij eene deuropening 
werd gespaard, alsook hoe dit later geschiedde en 
eindelijk de boogconstructie ontstond, die in de Ro
meinsche kunst bij den gewelfbouw tot grootere ont
wikkeling kwam. Vervolgens behandelde de heer Lotz 
de verschillende zuilenorden der Grieksche kunst en 
verduidelijkte de samenstelling der hoofdgestellen door 
groote teekeningen, platen en schetsen, waarbij het 
verschil in profileering en opvatting van dc Romeinen 
met die der Grieken werd aangetoond. Hierdoor blijkt 
hoe de Romeinen, bij het overnemen van de hoofd
vormen der Grieksche kunst, dc onderdeden wijzigden. 

Na het uitspreken der rede gaf de Voorzitter den 
leden gelegenheid ophelderingen te vragen, waarvan 
door eenigen gebruik werd gemaakt om het gewichtig 
onderwerp der „orden-studie" te bespreken, waarvan 
het nut, vooral bij eene verstandige opvatting, door 
ieder erkend moet worden. 

Dc Voorzitter bracht den heer Lotz dank voor zijne 
! bijdrage, waarna eene wit-marmcren , levensgroote kin-
1 derbuste, door den heer W. Worst naar eene photo

graphic vervaardigd, met belangstelling werd bezichtigd. 
De heer Croiset van Uchelen had voor dezen avond 
het plaatwerk Concerthaus in I^cipzigafgestaan. Heeren 
leden werd in herinnering gebracht: l° dat op de volgende 
vergadering de dit jaar tc houden excursie zal worden 
vastgesteld en 2° dat vóór of op Dinsdag den 23st'n April 
e.k. de inlevering der antwoorden op dc prijsvraag: 
„ w a t e r l e i d i n g - t o r e n " , ten huize van den ie-Secre-
taris moet plaats hebben. 

Hierna werd de vergadering gesloten 

PRIJSVRAGEN. 
B U R G E R W E E S H U I S T E K A M P E N . 

Bij opening van de naambriefjes der ontwerpen, 
waaraan belooningen zijn toegekend, bleek dat het ont
werp Schilda vervaardigd is door de heeren Ludwig 
Klinkenberg te Oldenburg en A . de Herder te Zwolle. 
De ontwerpers van het plan Geen Toren, waaraan de 
premie is toegewezen, zijn de heeren Van Eek en 
Scheltema te Nijmegen. 
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K E R K E L I J K E K A S T E R O T T E R D A M . 

Uit de negen antwoorden op de prij'svraag voor eene 
kerk, uitgeschreven door den Kerkeraad der Vereeni
ging „de Kerkelijke kas" is dat, door den heer R. E . 
Kuipers, architect te Nieuweramstel onder het motto 
Calvijn ingezonden, de bekroning waardig gekeurd. 

De oogst op deze prijsvraag was bijzonder schraal, 
maar aan wien de schuld ? 

BINNENLANDSCHE BERICHTEN. 
' S - G R A V F . N H A O E . In de laatstgehouden zitting van den 

Gemeenteraad bracht een der leden de geschiedenis der haven-
quacstie in herinnering om daarna den Voorzitter te vragen 
10. welk gevolg heeft het raadsbesluit van 24 December 1S88 
gehad en 20. bestaat er gegrond uitzicht dat binnen korten 
tijd zekerheid kan worden verkregen omtrent de plannen der 
heeren Clifford en Steens. 

De Burgemeester antwoordde dat de heeren concessionarissen 
een nieuw situatieplan hadden ingezonden, dat groot verschil 
aantoonde met dat van de bekende koninklijke commissie, en 
dat Burgemeester en Wethouders nog geen beslissing genomen 
hadden. Van deze beslissing waren ook de verdere plannen 
afhankelijk, cn op de tweede vraag meent hij een pertinent 
antwoord schuldig te moeten blijven. 

Verzoekende dat de beslissing van Burgemeester en Wethou
ders spoedig werd genomen, sprak de heer Hora Siccama als 
zijne mecning uit, dat bet plan der koninklijke commissie ten 
ecnenmale onbruikbaar was cn blijken gaf van de volslagen 
onkunde der samenstellers op het stuk van havenbouw. 

De heer Hoogen raad, lid van de bedoelde koninklijke com
missie, nam voor zijne technische medeleden, waarvan er 
twee — de heeren Van der Toorn en Hubrecht — inmiddels 
zijn overleden, den handschoen op. Hij bracht in het midden 
dat zeer bevoegde mannen het plan der commissie hadden 
goedgekeurd. 

De heer Siccama maakte zich nu nog warmer, en bood aan 
in een technisch college te bewijzen dat het plan niet deugde, 
gelijk in den laatsten tijd al het werk ten dezen aanzien door 
den Rijkswaterstaat volbracht. 

Dit gebrek aan bezadigdheid wekte geen geringe sensatie, en 
onder dezen indruk scheidde de vergadering. 

— Naar Het Vaderland verneemt, moeten bij de Regcering 
in bewerking zijn een wetsontwerp tot afschaffing der Noord-
zcekanaalgelden en een wetsontwerp, waarbij onder naasting 
van den Rijnspoorweg het ganschc Nederlandsche spoorwegnet 
ter exploitatie wordt overgedragen aan de Hollandsche Spoor
wegmaatschappij en de Exploitatiemaatschappij, tegen jaar
lijksche uitkecring van een winstaandeel aan den Staat. 

A M S T E R D A M . De Gemeenteraad besloot: 
a. de Petroleumhaven van gemeentewege te doen exploiteeren; 
b. Burgemeester en Wethouders op te dragen, in overleg met 

de commissie van bijstand in het beheer der Handelsinrichtin
gen , nadere voorstellen te doen aangaande dc alsnog te maken 
werken en inrichtingen, enz.; 

c. Burgemeester en Wethouders te machtigen, in overleg met 
bovengenoemde commissie, een directeur te benoemen. 

De bedoeling is om uit de commissie van bijstand eene 
speciale commissie van 2 leden met den Burgemeester tot 
Voorzitter te kiezen, uitsluitend voor het beheer der Petroleum
haven. 

— Naar wij vernemen heeft de commissie van deskundigen, 
door de Rechtbank benoemd om te rapporteeren over de tusschen 
de gemeente cn de I. C. G. A . , hangende quaestie, betreffende 
den normaal-brander voor het meten der lichtsterkte, zijnde 
de heeren Dr. Doesburgh, Francois en Noordenburg, directeuren 
der gemeente-gasfabrieken tc Rotterdam, Dordrecht en Breda, 
de gemeente Amsterdam is het ongelijk gesteld. De heeren 
hebben verklaard, dat de brander, die aan de vereischten der 
concessie voldoet, bekend staat onder den naam van Elster 
normaal Argand-brander. De financieele gevolgen, die daar-
uit voortvloeien, kunnen van zeer bedenkelijken aard zijn. 

— De spoorweglijn Haarlem—Zandvoort zal met den 1 Juni 
e. k. door dc Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij worden 
geëxploiteerd. 

R O T T E R D A M . Dc Nederlandsche Vereeniging voor locaal-
spoorwegen en tramwegen zal op Vrijdag 26 dezer alhier hare 
19e algemeene vergadering houden. Op de agenda staat 0. a. 
vermeld: 

Voorziening in de vacaturen in het bestuur, ontstaande door 
de periodieke aftreding van de Nederlandsche Tramwegmaat
schappij (dc heer S. Hamelink) en de Arnhemsche Tramweg-
maatschapppij (dc heer C. Pels Rijcken). 

Is gemeenschappelijke aankoop voor tramwegondernemingen 
van eenige behoeften (materialen, smeerbehoeften enz.) wensche-
lijk? In tc leiden door Jhr. Van Reigersberg Vcrsluys. 

Het een en ander over tramwegpaarden en het daarvoor te 

bezigen beslag, mede te doelen door den heer Brouwer, paar
denarts bij het 3e regiment huzaren. 

Na afloop der vergadering zal aan de leden gelegenheid wor
den gegeven tot het bezichtigen der handelsinrichtingen van de 
gemeente cn het houden van een gcmeenschappelijken maaltijd. 

— De Raad behandelde Donderdag j l . de voorstellen tot uit
breiding van hetdroogdok. Burgemeester en Wethouders hadden 
voorgesteld een dok te bouwen van 65 M . , dat aangesloten kon 
worden aan het bestaande van 48 M . Zij raamden de kosten 
daarvan opy'435,000. 

Door vier raadsleden werd echter een amendement ingediend, 
om het voorstel van den Directeur der gemeentewerken te 
volgen en een dok tc bouwen van i to M . , waarvan de kosten 
zouden bedragen / 700,000. 

Dit amendement werd met 23 tegen 10 stemmen aangenomen. 
L E E U W A R D E N . De Nederlandsche Maatschappij ter bevor

dering van Nijverheid wil trachten de oude nationale houtsnij
kunst te doen herleven, vooral ook door den gercgelden afzet 
van gesneden voorwerpen, als stoven, kistjes, mesheften, 
tabaksdoozen en versierde klompen te bevorderen. Het Depar
tement Leeuwarden, overtuigd dat er personen in Friesland 
zijn, die zich met deze kunst bezighouden, noodigt hij adver
tentie in dc Leeuwarder Courant allen uit zich aan te melden 
en hunne werkstukken met prijsopgave in te zenden aan een 
der bestuursleden. 

' S - H E R T O G E N H O S C H . De Gemeenteraad heeft een belangrijk 
besluit genomen door zijne goedkeuring te hechten aan eene 
overeenkomst met het Rijk ten aanzien van het overnemen 
van gronden, in verband met den bouw van een nieuw station 
en eene nieuwe brug over de Dicze, waardoor de gemeente dc 
beschikking verkrijgt over dertig hektare oppervlakte, die later 
als bouwterrein kunnen verkocht worden. 

— Den heer J. M . Nabbe, gemeente-architect, is op verzoek 
eervol ontslag verleend als leeraar aan dc Koninklijke School 
voor nuttige en beeldende kunsten cn zulks onder dankbetui
ging voor dc bewezen diensten. 

G R O N I N G E N . Bij den Gemeenteraad is een adres ingekomen 
van den heer W. A. Scholten, inhoudende het verzoek, dc 
door hem aan de gemeente ten geschenke aangeboden overdekte 
markt te mogen bouwen op het gedempte Zuiderdiep, ten oosten 
van cn in de nabijheid van dc Heerestraat, in plaats van op 
het terrein ten noordoosten van den Ebbingeboog. 

N I J M E G E N . De Gemeenteraad heeft voor de aldaar tc houden 
tentoonstelling van gastoestetlen eene subsidie van ƒ 1500 toe
gestaan. 

MErPEl,. In de Woensdagavond gehouden vergadering van 
den Gemeenteraad werd door de commissie van bijstand in het 
beheer der gasfabriek een plan aangeboden tot vernieuwing 
van het zuiverhuis cn de binnenleidingen der fabriek, met be
grooting van kosten ad f 15,500. 

— Aflevering 4 van De Natuur (uitgave van J. G. Broese 
te Utrecht) bevat: 

Beschaafde zeehonden (met fig.). — Dc diamantmijnen van 
Zuid-Afrika (met fig.). — Bronnen (met fig.). — De theecultuur 
aan de zuidhclling van den Himalaya. — De inductic-electri-
secrmachine van Wimshurst (met fig.). — Het verzamelen, 
vangen cn opzetten van insecten (met fig.). — Transvaalsche 
goudvelden (met fig.). — Sterrenkundige opgaven. — Corres
pondentie. — Antwoorden. — Vragenbus. — Verbetering. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— Gemeente-architect te Harlingen; jaarwedde/1500en /'150 

voor buraukosten. Adres Burgemeester en Wethouders vóór 
11 Mei a. s. 

P E R S O N A L I A . 
De heer L. J. K. van Waveren, scheepsbouwkundig en werk

tuigkundig ingenieur is bij koninklijk besluit benoemd tot 
adspirant-ingenieur der marine. 

— De ingenieur 3e k l . bij 's Rijks Waterstaat in Limburg 
Dc Doffcgnies wordt tijdelijk werkzaam gesteld aan het Departe
ment van waterstaat, handel en nijverheid, Afdeeling waterstaat 
(normaliseering van de groote rivieren). 

— Bij den waterstaat in Nedcrlandsch-Indie zijn benoemd 
tot opzichter 2e k l . , de opzichters 3e k l . C. F. Joosten, N . Cltris-
tiaans en G. Rapp; tot opzichter 3e k l . L . M . J. Koremans. 

— Tot opzichter van den stadspolder cn kwelderlanden bij de 
Lauwerzee werd door den Gemeenteraad van Groningen benoemd 
de heer D. M . Kruisinga, burgemeester van Oldehove. 

— Door den Raad der gemeente Nijmegen werd in zijne 
vergadering van 13 Apr i l tot tijdelijk opzichter bij dc gemeen
tewerken, op eene jaarwedde van ƒ 950, met elf stemmen 
benoemd de heer J. G. van Haarcn te Helder. Op den heer 
J. H . Veenstra te Nijmegen werden zeven stemmen uitgebracht. 

— Met den aanleg van eene drinkwater-leiding te Mainz is 
dc ingenieur D. Droste, als zoodanig werkzaam geweest te Kam
pen, belast geworden. 
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L E D E N V E R G A D E R I N G . op Donderdag 25 
April 1889, des avonds te S uur precies, in 
Vrascati, ingang O. Z. Voorburgwal. 

Te behandelen onderwerp: Herziening 
der wettelijke bepalingen op het stuk 
van den arbeid, speciaal betrekkelijk aan
neming van werk ; in te leiden door 

Mr. S. KATZ. 
Gelegenheid tot debat. 
Introduction zjjn gezonden aan de nVeree-

niging ter Bevordering van Fabricks- en 
Handwerks-Nijverheid", Atdeeling Amster
dam: «Architectura et Amicitia"; »Mjj. tot 
Bev. van Bouwkunst", Aannemers-Sociëtei
ten te dezer stede. 

Namem bet Bestuur: 
C. J . MAKS Jz., Seer. 

Op MAANDAG den zesden M E I , des 
middags ten twaalf.ure, zal, namens com
missarissen der 's-Gravenhaagsche Woning-
Maatschappjj, de Architect W. B. VAN 
LIEFLAND, in het Hotel Café Central, 
in het openbaar aanbesteden: 

Het bouwen van 08 dubbele Arbei
derswoningen , een woning voor 
den Opzichter en tien Pakhuizen, 

in twee pereeelen en gecombineerd volgens 
de daarvan ontworpen teekeningen en opge
maakt bestek, waarvan exemplaren te ver» 
krijgen zjjn ten kantore van den Architect, 
Stationsweg N". S'.l. tegen betaling van /' 5.—. 

In een der lokalen van het Hotel Cafe 
Central zullen dagelijks, van des morgens 
10—4 uur, de teekeningen met bestek en 
detailteekeningen ter inzage liggen. 

Dageljjks zijn van des morgens 9—10 en 
'9 namiddags van li—7 uur, inlichtingen te 
bekomen ten kantore van den Architect. 

*auwjjzing zal op het terrein, hetgeen 
gelegen is achter de Doedjjn- en Jan Steen
straat gegeven worden, op Vrijdag den 
26sten April des morgens ten eli' ure. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS der 

Gemeente A KMI SM zullen Vrijdag 26 April 
1889, 's voormiddags 11'/, uur, 111 het open
baar, ten Gemeentehuize aanbesteden: 

Bestek No. 22. 
Het verrichten van eenige Her

stellingen en Vernieuwingen 
aan verschillende Gemeentege
bouwen en Scholen, in twee 
pereeelen. 

Aanwjjzing op Woensdag 17 April a. s., 
'8 voormuldags 11 ure , Bureau (iemeentewer-
ken ten Gemeentehuize, alwaar de teekenin
gen ter inzage liggen; bestek met gezegeld 
inschrjjvingsbiljet tegen betaling van /0.50 
ter Secretarie verkrjjgbaar. 

ZWEEDSCH GRANIET 
uit de groeven, StoomsUjperij en PoUjst 
inrichting van de Firma 

K K S S K L & R Ö H L , 

te Berlijn. 
Eenig Agent J. H. F. JANSE, 

Prinsengracht 468, 
Amsterdam. 

1 3 . H O L S B O E R - ^ V r - i i l i e m . 

Leverancier van Z. M. den Koning. 

Bekroond voor Waterpas-, Hoekmeet- en andere instrumenten 
met Zilver 1808, 1881, 1883 (Internat. Tentoonst.) 

Hoogste onderscheiding 1879. 
EQUERRES. MEETKETTIXtiEX, BRIEF- en PAKKETHALANSEX, enz. enz. 

BAKENS. ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN. TELEGRAAF-APPARATEN, enz. enz. 

ASPHALTE VAN VAL DE TRAVERS 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, 

in groote verscheidenheden, voor: Rijwegen, Trottoirs, Lawn-Tennis-
Courts, Kelders, Winkel- en Magazi jnvloeren, Gangen, Mnur-, 
Brug- en Dakbedekkingen, Betonfundeeringen enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan THE NEUCHATEL AS
PHALTE COMPANY Ld., Heltweg :t, Amsterdam en voor Arnhem bn den Heer 
H. G. KNOOPS C.Ozn., Beekstraat F 02 te Arnhem. 

De Directeur. W. PATON WALSH. 

De Notaris BROUWERS te Venlo. zal op 
Maandag den 6 Mei 1889, des avonds 7 uren, 
ten Kolfiehuize van den Heer H . V A N G A S -
SELT , aan de Roermoiulsche Poort te Venlo, 
in het openbaar VBRKOOPEN: 

Stad Venlo: 
5 Kavels BOUWTEBREIN, te za-

men groot 12.46 Are, gelegen aan de 
Roermondsche straat op den hoek 
der Havenstraat. 

Te koop aangeboden. 
2 Stoomheimachines 
2 Houtsteekbanken 
1 Cirkel en lintzaagmachine 
1 Bailzaag 

60 Kipwagons inhoud 2 M'. i Beide 
24 „ „ 2 M 3 . zjjden 
36 „ .. 1',MM kippend 
Alles 90 c.M. spoorwijdte. 
Aanvragen aan L. KALIS Kz. , Sliedrecht 

en W. DE JONG, Hreda. 

I F L o l l V L i l s L e n 
van Staal of Hout met Staalband doortrok
ken of met verstelbare lichtopeningen, zelf-
rollende, met drijfwerk enz. enz. 

E.en P. ROTTSIEPER. Remscheid (Rjjnpruisen), 

PIlOTOLiniOGRAPIIIE, PIIOTOÜIMMiRAPHlE 
en Stéréotype-Inrichting 

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

op zjjne inrichting voor Phaüalllbsgraphta• 
bjjzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans. Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l'liotMlnc*-
(craphle voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne Mrre<H!i»"" , r ' , 'M!i>e voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

O . J. T H X E M B . 

Bekroond: 
Frankfort a/M. 1881. 

Amsterdam 1882. 

Bekroond: g rf n*M\* 
Dusseldorp 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 V A N 

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

Suooaraales. Amsterdam, Weenen, Londen, Boston. 
O p i r e i - i o l i t ISüMO. 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 
F E B D . E N G E R S , Amsterdam, 

Heereiiftrarlit, b i | de Oude Spiegelstraat n . 335 . 

H.&J.SUYVER, 
FABRIKANTEN V A N 

op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 
1883 bekroond met 

E E B E - D I P L O M A (hoogste onderscheiding), 
Hollandsche Tuin en Zeepaard, 

Bickers traat 
A M S T E R D A M . 

1 1 DER POT, Scheepmakershaven N°. 3, Rotterdam. 
De eenigste Kyaniseerinrichting, waar ook des 

winters wordt doorgewerkt. 
Het kvaniseeren is het eenigste afdoende middel tegen verrotting en swam. De 

bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. Desverlangd brjlevenng van hout. 

Prima Engelsche Portland-cement merk „Wallsend" 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prijzen. 

Belgische kluit- en hydraulische knik. 
Billnke prijzen en vrachten. 
Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezondea. 
Gelieve op voornaam en adres te letten. 
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C E N T R A L E V E R W A R M I N G 
V A N 

Kerken, Scholen, Ziekenhuizen, Schouwburgen, Hotels, 
Woonhuizen, Villa's enz. enz. 

T E C H N I S C H B U R E A U . 

G E V E K E < f e O 0 . , A m s t e r d a m . 

Verschillende getuigschriften van uitgevoerde Werken ter inzage. 

PLANNEN en BEGROOTINGEN grat is . 

DE LINT & C. BECKER & HLDDIiNGH. - ARNHEM. 
Ooetxrrdijk 2 1 % . Rotterdam 

VLOER- en WANDTEGELS, 
TROTTOIR-, f J M . Ï Ï - E \ IJZERSIEEMEfiELS. 

Groote voorraden 

J A N H A M E R & C°. 
A M S T E R D A M . 

KANTOOR: Mamixstraat 402 b h Leidscheplein. 
W I T T E ' » E . I F T E X 

voor Stoom-, Hand- en Waterkracht, 
voor Personen, üoedereu, Spijzen enz. 
WITTE'S Liften onderscheiden zich door 

eene deugdzame constructie, zachtcn en ge
lijkmatige!) gang, grootste zekerheid tegen 
ongelukken, gemakkelijk.' behandeling, ge
ring waterverbruik en zeer billjjken prjjs. 
Alle Liften worden onder garantie verkocht. 

Een groot aantal Liften voor personen, 
goederen, sprjzen enz., zoowel voor hand- als 
hydraulische kracht zjjn hier te lande ge
plaatst. (1) 

KONINKLIJKE FABRIEK V A > 

W A T E R P A S -
H 0 I I 1 1 1 T -

on andere 

I N S T R U M E N T E N , 
voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEEKENAARS, enz. 

Geëmailleerd-ljzeren P E I L S C H A L E N 
WEEGWERKTUIGEN. 

nehanggelpapieren en Knaldecoratien. 
C. B. SCHNEIDER Leidschestraat 79 AMSTERDAM. 

ONTVANGEN de nieuwste dessins waaronder dit jaar uitmunten een fraaie Collectie-

G E Z O N D H E I D S B E H A N G S E L S „Papiers Peints Sanitaires". 
STOFFEN-GOBELIN-BEHANGSELS, 

die zoowel geplakt als gespannen kunnen worden en uitmunten door schoone kleuren en teekeningen. 
Bijzonder geschikt voor Salons en Trappenhuizen. 

„VITRAUPHANIE". Papieren-Glas in lood-imitatie aan één stuk. 
I L O O S & V A \ L I K B U R G S „ ^ P Ï ^ ^ a n | ^ b r . VAN DER VLIET, 

R O T T E R D A M . MI i m M m a i m n m .... IJ7.EMIAJIIIELAARS te AMSTERDAM. 
R O T T E R D A M 

A G E N T E N 
der Société Anonymo des 

Carrières de Forphyre de Quenast" 
KM 

der „Société' des Carrières de Lossines." 
LEVERANCIERS van FAUCONVALKEIEN. 

ZUIDBLAAK N". 8. 

en A N D R E W S BANKEN en STOELEN 
met opslaande Zittingen voor Schalen, Kerk
gebouwen en Schouwburgen, uitsluitend ver
krijgbaar bjj 

FRED. STIELTJES & C". 
Keizersgracht 745, 

AMSTERDAM. 
Duizenden in gebruik in Nederland, waar

van attesten ter inzage. 

.«laaf-, P l a a t - , B a n d - , Hoek- cn T - M « r enz 
Steeds voorhanden: 

BALK-IJZBR in verschillende profielen en lengten. 
Y U I e n en KI-KOI.-.I M a a l uit de fabriek 

van Gebr. BöiiLEn & Co. te Weenen, alsmede 
«.l.oitt: l l o e r n a a e l a met afgewerkto pun

ten cn onder garantie tegen spiyten. 

CARBOLINEUM EXCELSIOR n het BESTE Houtbederfwerend middel. 
FRED. STIELTJES & Cn. Amsterdam. 

Gedrukt bij 0. W. van der WieJ & C°., te Arnhem. 

VIER-EN-TWINTIGSTE J A A R G A N G N". 17. Z A T E R D A G 27 A P R I L 1889. 

RCHITECTVRAETIEIJMICITIA 

1 
Redacteur-uitgever F. VY. VAN O FN I >T |G/. 

Adres voor Redactie en Administratie van hel Weekblad en adverteniien: 
Bureau van De Opmerker, Driekoningen*! raat 2<S, Arnhem. 

Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia JAN' SPRINGER, 
H. <i. JANSEN en A. REIJDING. 

Stukken, deze Redactie betreffende, te adresseeren aan den heer 
A. RKJJDING, Stadhouderskade 4, te Amsterdam, 

en al, wat de Administratie van liet Genootschap betreft, aan den 
pte-Secretaris, American Hotel, te Amsterdam. 

AV/.W.I 
ABONNEMENT /2.25 per 3 maanden of wel zes rn/den bij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor bet buitenland 
/' 7.50 en Nederlandsch-Indie* f 9-—. beiden bij vooruitbetaling. 

AI »V KKTFNTI FN ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnummer, wnrden lot Vrijdagavond aangenomen. 

AFZONDERLIJKE NOMMEES , 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 Jon. G . STEMI.F.R 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. 

ie. Aan heeren leden der Schetsclub wordt mede
gedeeld, dat de ie schetstocht zal plaats hebben op 
Zondag 5 Mei a. s. naar Leiden. Vertrek van het 
Centraalstation des voormiddags te S.4S uur. 

NB. De Club zorgt niet voor teekenbehoeften. 

2e. Door het Bestuur der Schetsclub wordt voor
gesteld om, bij genoegzame medewerking, degelegen-
heid open te stellen tot oefening in het schetsen naar j 
model en het aquarelleeren. Daar hieraan onvermij
delijke onkosten zijn verbonden en de bijeenkomsten 
dan minstens eenmaal per week zullen plaats hebben , 
noodigt het Bestuur heeren leden van het Genootschap 
dringend uit tot dit nuttige doel mede te willen wer
ken en tot lid der Schetsclub toe te treden. 

Waarschijnlijk zal de eerste bijeenkomst in de vol
gende maand plaats vinden. Twaalf leden zijn tot de | 
Schetsclub toegetreden. 

De Secretaris der Schetsclub, 
J. C. D. di Gazar. 

te nemen , worden verzocht 
in kennis te stellen. 

6e. Als gewoon lid is 
aangenomen de heer W. F. 

den I e-Secretaris hiermede 

volgens art. 5 voorloopig 
de Haas. 

.Vuuwns het Instuur: 
De iste-Secretaris, 

G. A. Z E E M A N . 

vraa 
Heeren medewerkers aan de pr ij s-
voor een burgerweeshuis te K a m - , 

pen, worden uitgenood!gd hunne ontwer
pen tijdelijk af te staan en aan het Bestuur 
toe te zenden, ter exposit ie in het Genoot- j 
sc ha p s 10 k aa 1. 

4e. Heeren leden, welke van plan zijn dit jaar de 
Parijsche Tentoonstelling te bezoeken, worden verzocht 
hiervan, vóór 15 Mei a. s., kennis te geven aan den 
le-Secretaris. 

Het doel hiervan is, de leden op te wekken tot het | 
zooveel mogelijk bezoeken der tentoonstelling cn corps, 
daar het Bestuur zich voorstelt, indien de noodige 
overeenstemming wordt verkregen, maatregelen te tref
fen in het belang der gezamenlijke bezoekers (zie ver
slag der vergadering van 3 April). 

5e. De excursie is bepaald op 21 Juli naar Gori-
chem en Loevestein. 

Heeren leden, die aan deze excursie wenschen deel 

De Hedaelie van Arcliiteeliira el Amicitia stelt zicli alleen verantwoordelijk vuur den Inhoud van Stokken, newaaiinerki mei de inillalen A. et j 

P R I J S V R A G E N . 

BfKC.ERWEESHl'IS TE K A M I ' E X . 

(Ingezonden!) 
Na het lezen van het rapport betreffende de ont

werpen van bovengenoemd weeshuis , waren mijne eerste 
gedachten: verontwaardigd over de handelingen der 
Juryleden, zullen de jonge bouwkundigen om strijd 
plaats in het Bouwkundig Weekblad trachten te ver
krijgen , ten einde hunne beschuldigingen naar het hoofd 
dier heeren te slingeren. 

Nieuwsgierig en vol verwachting sloeg ik het num
mer van 20 April op om te zien , in welke bewoor
dingen een legio van jonge' architecten hunne recht
matige ontevredenheid hadden te kennen gegeven. En 
wat vond ik nu ? Ik vond slechts één ingezonden stuk, 
waaruit ten duidelijkste blijkt, dat de schrijver heeft 
getracht te voorkomen dat de redacteuren van het 
Boinckitndig Weekblad het plaatsen zouden weigeren, 
ter vermijding van de onaangename gewaarwording, 
eenigen hunner van hun voetstuk te zien tuimelen. 

Uit dc stilzwijgendheid van bijna alle bouwkundigen 
kan ik derhalve opmaken, dat mijne veronderstelling 
omtrent de algemeene opinie over het berispelijke in 
de handelingen der Juryleden waarschijnlijk onjuist was. 
Gaarne zou ik echter van die onjuistheid overtuigd zijn. 
Daarom volgen hier eenige aanmerkingen, en beleefd 
verzoek ik aan de jonge bouwkundigen hun opinie 
daaromtrent in een der weekbladen of op andere wijze 
mede te deelen. Door wrijving van gedachten leert 
men het best de waarheid kennen. 

Art. 2 van het programma noem ik in hooge mate 
gebrekkig gesteld. Ja, het bevreemdt mij ten zeerste, 
dat deze Juryleden, die toch op de hoogte moeten zijn 
van de eischen voor een goed gesticht, in dit artikel 

s 
|H 

A 



136 D E O P M E R K E R . 27 April 1889. 

hebben kunnen schrijven, dat het gebouw bestemd 
moet zijn om 75 tot 100 weezen te kunnen huisvesten. 

Elk ontwerper heeft te besluiten of hij het gesticht 
voor honderd of voor vijf-en-zeventig weezen zal ge
schikt maken. Zoo beide volgens den eisch worden 
gemaakt, dan zullen de kosten tot elkander staan als 
vier tot drie. Rij eene vastgestelde bouwsom zal hij 
hebben zorg te dragen dat de prijs per kubieke meter 
vermindert naarmate zijn ontwerp uitgebreider wordt. 
Hij doet allicht eene keus, waardoor zijn ontwerp di
rect, zonder genade , zal worden terzijde gelegd. 

Onder letter a wordt door dc geachte Juryleden zoo
veel gewicht aan losse en „getimmerde kasten" gehecht, 
dat men onwillekeurig vermeent, dat deze zinsnede 
door eene huisvrouw is geschreven, die deze onderge
schikte zaak voor zeer belangrijk aanziet en hoofdza
ken daardoor vergeet. 

De zinsnede onder letter b maakt eiken ontwerper 
wanhopig. Daarin wordt gevraagd eene eetzaal voor 
circa 75 personen. Met het oog op de in art 2 ge
noemde honderd en de keuken, waarin voor honderd 
personen moet kunnen worden gekookt, ziet ontwerper 
zich ook hierin weder blootgesteld aan het gevaar, dat 
zijne gedachten niet met die van drie andere menschen — 
de ontwerpers van het programma — zullen overeen
komen Er worden verblijfzalen voor jongens en voor 
meisjes gevraagd, elk voor 30 a 35 personen. Wel 
zeker, in een mand met haring, hoe gevuld ook, is 
met eenige kracht wellicht een vijftal toe te voegen. 

Voor alle slaapzalen wordt het aantal personen rfc 
aangegeven. Dit wekt in nog hoogcre mate onze be
vreemding , wanneer wij als aanmerking op het ont
werp n". 105 lezen dat een slaapzaal één bed te wei
nig bevat. 

De Juryleden hebben vergeten in het programmate 
vermelden of de 2 a 2'/, percent bestcdingskonten on
der de begrooting moest worden gerekend en hoeveel 
winst voor den aannemer was tc stellen. Een archi
tect, onder wiens leiding noemenswaardige bouwwerken 
zijn uitgevoerd, weet dat de percenten , die daarvoor 
door verschillende aannemers worden gesteld, nog al 
kunnen uiteenloopen. 

Dat de Juryleden een zeer grove fout hebben gemaakt 
door te vergeten in het programma aan te geven, dat 
zij de speelplaats aan den Burgwal wenschten, is reeds 
op voldoende wijze in het Bouwkundig Weekblad van 
20 April in 't licht gesteld. 

De Jury zegt in haar rapport: „dat velen het ter
rein ter plaatse niet kenden, bleek wel daaruit, dat be
trekkelijk zoo weinig was getracht om de rooilijn, en 
bijzonder die aan of evenwijdig aan de Muntstraat, vol 
te bouwen , hoewel toch voor een gunstig uitwendig 
aanzien van dat gedeelte der gemeente, zulks voor de 
hand zou liggen cn ook zuinigheidshalve zulk eene 
oplossing vele voordeden bood". Sterker kunnen de 
Juryleden hun eigen programma niet veroordeclen. 

Zij veronderstellen dat vele ontwerpers zoodanig — 
volgens hun inzicht 't meest gewenscht — zouden heb
ben ontworpen , wanneer zij het terrein hadden gezien. 
De Juryleden hebben — vreemd genoeg — hiervan 
absoluut niets in het programma aangegeven. Dit 
brengt ons tot nadenken. 

Wanneer de ontwerpers het terrein in oogenschouw 
moesten nemen om in staat te zijn een goed ontwerp 
te leveren, dan hadden de prijsuitschrijvers belangrijke 
kosten kunnen besparen door de Juryleden niet met 
het opmaken van het programma te belasten, doch 
slechts de architecten op tc roepen en hun ter plaatse 
eenige inlichtingen tc geven. De prijsuitschrijvers had
den dan een groot aantal plannen overeenkomstig hunne 
denkbeelden kunnen hebben, terwijl zij nu, met behulp 

van de Juryleden, nog niet één voldoend antwoord 
hebben verkregen. 

Met het oog op het feit, dat de Juryleden bijna alle 
vertrekken van het bekroonde ontwerp te klein achten, 
zullen de architecten bij eene volgende prijsvraag, waarin 
diezelfde heeren weder als beoordeelaars zullen optreden, 
verstandig doen met hun vergrootglas een ontwerp op 
de kleinst mogelijke schaal te teekenen, uitsluitend om 
de rangschikking der vertrekken aan te geven cn er 
bij te schrijven, dat de Juryleden het naar hunne ziens
wijze kunnen uitrekken. 

De aannemers-opmerkingen: „het gebouw wordt 
duurder door het aanbrengen van een binnenplaats, 
ingevolge de spouwmuren", kunnen wij met stilzwijgen 
voorbijgaan. 

Wanneer ik te eeniger tijd word geroepen om de 
noodige inlichtingen te geven omtrent het opmaken van 
het programma voor eene prijsvraag cn men die prijs
vraag, om welke redenen dan ook, wil doen misluk
ken , dan zal ik aanraden het programma voor het 
weeshuis te Kampen tc raadplegen en mij van verdere 
onderhandelingen onthouden. 

Het is m. i. wenschelijk , dat in de eerstvolgende 
vergadering van de Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst in discussie wordt gebracht de wenschelijk-
heid om aan een goed programma voor eene prijsvraag 
de volgende zinsnede toe te voegen: autografische tee
keningen van dc bekroonde ontwerpen zullen binnen veer
tien dagen na dc bekroning aan alle mededingers wor
den toegezonden. Overigens ware het de moeite waard 
om eens te spreken over het onbillijke van het niet 
„volledig bekronen". 

Hoe het mogelijk is dat de Jury in afkeurenden zin 
kan spreken over het volledig afwerken der plannen, 
komt mij onbegrijpelijk voor. 

De Jury bekent immers zelve, dat haar oordeel daar
door niet te verblinden is; waarom juicht zij dan den 
arbeiderslust der ontwerpers niet toe, in plaats van die 
af te keuren ? Zijn dit echter woorden overeenkomstig die 
van den vechtenden straatjongen, die zegt niet bang te 
zijn, ofschoon hij het inderdaad niet weinig is ? Waarom 
hebben de Juryleden dan niet in hun programma ver
meld dat de teekeningen slechts in lijnen, zonder 
a r c e e r i n g e n , moesten worden geteekend? 

Een inzender. 

W A T E R L E I D I N G - T O R E N , 

U I T G E S C H R E V E N D O O R D E V E R E E N I G I N G A R C H I T E C T U R A 

T E ' S - G R A V E N H A G E . 

Op deze prijsvraag, waarvan het programma werd 
opgenomen op bladz. 5 van dezen jaargang, zijn 
twee antwoorden ingekomen, onder de motto's A q u a 
en Neptunus. 

G E M E E N T E - V E R O R D E N I N G E N . 
Vele verordeningen, in de laatste jaren door ver

schillende gemeentebesturen vastgesteld en daaronder 
die op het bouwen , onderscheiden zich door de zucht 
om over de gronden der ingezetenen te beschikken en 
de gemeente kosteloos in het bezit te stellen van ter
reinen , die naar het inzien van het Dagelijksch Pestuur 
voor den aanleg of de verbreeding van straten noodig 
zijn. Die voorschriften zijn in strijd met de Gemeente
wet , waarin alleen sprake is van bepalingen in het 
belang der openbare orde, zedelijkheid en gezondheid. 

Wij hebben daarom met onverdeeld genoegen kennis 
genomen van het zeer belangrijk besluit, in het Staats
blad N". 36 geplaatst en luidende als volgt: 

In naam van Zijne Majesteit Willem III, bij de 
gratie Gods , Koning der Nederlanden, Prins van Oranjc-
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Nassau , Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz. 
De Raad van State, krachtens art. 45, 2" , van de 

Grondwet, waarnemende het Koninklijk gezag; 
Op de voordracht van den Minister van Binnenland-

sche Zaken , van 28 November 1888, n". 5041 , afdee
ling Rinnenlandsch Bestuur, tot vernietiging van het 
besluit van den Raad der gemeente Nieuweramstel 
van 13 October jl . , waarbij is vastgesteld eene veror
dening tot het verkrijgen van verkeerswegen in die 
gemeente; 

Overwegende: 
dat in die verordening verboden wordt getimmerten , 

van welken aard ook, te bouwen of eenig bedrijf uit 
te oefenen op geprojecteerde wegen, waaronder worden 
verstaan strooken gronds, welke aan bijzondere personen 
behooren en tot bijzonder gebruik zijn bestemd, die 
bij eene plaatselijke verordening als bij voorbaat tot 
publieke wegen zijn aangewezen; 

dat de gemeenteraad volgens art. 135 der Gemeen
tewet de bevoegdheid heeft verordeningen te maken , 
betreffende de huishouding der gemeente of in het be
lang der openbare orde, zedelijkheid en gezondheid; 

dat echter gezegde verordening, die het bouwen en 
het uitoefenen van eenig bedrijf verbiedt op gronden 
als boven omschreven, die nog geen wegen zijn, maar 
slechts waarschijnlijk eens wegen zullen worden, niet 
betreft de huishouding der gemeente, noch het belang 
der openbare orde , zedelijkheid of gezondheid , wes
halve de Gemeenteraad door bovengemelde beperking 
van het eigendomsrecht of van dc uitoefening van be
drijf de grenzen zijner wettelijke bevoegdheid heeft 
overschreden; 

dat dus voornoemd besluit van den Gemeenteraad 
van Nieuweramstel in strijd is met art. 135 der Ge
meentewet ; 

Gelet op art. 135 der Gemeentewet; 
Gehoord den Raad van State (advies van 5 Februari 

18S9, n". 5); 
Gezien het nader rapport van den Minister van Bin-

nenlandsche Zaken, van 5 April 1889, n". 559, af
deeling Binnenlandsch Bestuur; 

Heeft goedgevonden en verstaan bovenvermeld be
sluit van den Raad der gemeente Nieuweramstel van 
13 October 1888, wegens strijd met de wet, te ver
nietigen. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 
geplaatst en aan den Raad van State in afschrift mede
gedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den Ssten April 1889. 
N E D E R L A N D S C H E VEREENIGING VOOR 

TEEKENONDERWIJS. 
In het lokaal der Rijksnormaalschool, gevestigd in 

het Rijksmuseum te Amsterdam, werd Dinsdag 23 dezer 
de negende algemeene vergadering gehouden der Ne
derlandsche Vereeniging voor Teekenonderwijs. 

Na een welkomstgroet door den Voorzitter, den heer 
W. B. G. Molkenboer, aan de leden, bracht de Secre
taris, de heer ü . Lako, verslag uit over den toestand 
der Vereeniging in het afgcloopen jaar, waaraan wij 
het volgende ontleenen: 

Het ledental onderging weinig verandering, dat der 
donateurs verminderde door bedanken van elf op negen. 
Het aantal leden bedraagt thans 192 ; 14 leden bedank
ten voor het lidmaatschap, terwijl 16 nieuwe toetraden. 

De inkomsten der Vereeniging bedroegen ƒ 1 0 1 6 , 
de uitgaven ƒ 7 8 0 , zoodat er een batig saldo is van 

ƒ 2 3 6 . De begrooting sluit in ontvangst cn uitgaaf tot 
een bedrag van ƒ 9 0 7 . 

De ontvangsten van het Maandblad, waarop 1S3 leden 

zijn ingetcekend, waren ƒ 906 en de uitgaven ƒ917.13 . 
De Redactie kon niet roemen op groote medewerking, 
waardoor het blad, naar hare meening, niet genoeg 
aan de bestemming voldoet. 

Het verslag en de rekening en verantwoording van 
den Penningmeester werden onveranderd goedgekeurd, 
waarop de heer W. B. G. Molkenboer, Voorzitter, en 
de heeren B. J. Bouwmeester en B. Wierink , bestuurs
leden , die aan de beurt van aftreding waren, met 
groote meerderheid werden herkozen. 

Hierna was aan dc orde het uitbrengen van het ver
slag betreffende de uitgeschreven prijsvraag (het maken 
van een ontwerp voor een boekband ten dienste van 
het maandblad der Vereeniging). Er waren drie ont
werpen ingekomen. De Jury meende aan geen dezer 
de bekroning tc mogen toekennen, doch daar de vraag 
zoo gesteld was, dat de prijs moest worden uitgereikt, 
werd hij gegeven aan het beste ontwerp, dat het motto 
Teekenonderwijs droeg cn door den heer P. J. den Hertog 
te 's-Gravenhage gemaakt wTas. 

Voor het Maandblad werd ook dit jaar weder de som 
van ƒ 5 5 0 beschikbaar gesteld. 

Door den heer S. Lako werd voorgesteld tot den 
Minister van Binnenlandsche Zaken een adres te rich
ten , waarin door de Vereeniging instemming wordt be
tuigd met het denkbeeld, door de laatste examen
commissie in haar verslag aan den Minister ontwikkeld, 
om nl. op de akte van het handteekenen M. O. eene 
aanteekening toe te laten, welke de bevoegdheid ver
leent om onderwijs in rechtlijnig teekenen te geven aan 
H . B. S.; 2" in aansluiting met het request der Maat
schappij van Bouwkunst erop aan te dringen, dat, bij 
eventueelc wijziging der Wet op het M. O., het daar
heen gericht worde, dat ook de ambachtsindustrie- en 
teekenscholen in deze wet worden opgenomen, met 
verplichting van het bezit der akte M 2 voor hen, die 
als leeraar onderwijs geven in de zuivere constructie
vakken. Met algemeene stemmen werd dit voorstel 
aangenomen. 

Vervolgens kwam aan de orde een voorstel om , met 
het oog op de herziening van de Wet op het lager 
onderwijs, bij de Regeering opnieuw een adres in te 
dienen, houdende het verzoek, dat het teekenonderwijs 
worde opgenomen onder dc verplichte leervakken op 
de lagere school. 

Door enkele leden werd gevraagd of het Bestuur 
meende, dat er kans bestond bij deze slechts partiëele 
herziening van de wet succes te zullen hebben op de 
voorgestelde poging. Men vreesde nl., dat men ten 
antwoord zal krijgen: dit artikel is niet aan de orde, 
en dan is het raadzamer, als men te voren weet geen 
kans van slagen te hebben, niet nutteloos kracht te 
verspillen en liever later, als de gelegenheid gunstiger 
is , op de zaak terug te komen. 

De Voorzitter deelde deze vrees niet en meende, na 
ingewonnen information, wel te mogen aanraden het 
verzoek tot de Regeering tc richten. Bovendien zal 
het bij haar den indruk versterken , dat het der Ver
eeniging werkelijk ernst is met dit haar voorstel, waarop 
zij ook reeds drie jaar geleden de aandacht der Regce-
ring gevestigd heeft. 

Na een korte gedachtenwisseling werd daarna het 
voorstel — om een adres in dien geest op tc stellen — 
met algemeene stemmen aangenomen. 

De heer S. Baukema, Directeur van het Genootschap 
„Kunstoefening" te Arnhem , leidde de bespreking in 
over de vraag: „Hoe kan men bij geringe hulpmiddelen 
degelijk vakonderwijs geven?" 

De inleider wees op de moeilijkheid van het kleuren 
bij avondlicht cn het gemis van flink in grondstof uit
gevoerde voorbeelden bij het vakonderwijs. 
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hebben kunnen schrijven, dat het gebouw bestemd 
moet zijn om 75 tot 100 wcezen te kunnen huisvesten. 

Kik ontwerper heeft te besluiten of hij het gesticht 
voor honderd of voor vijf-cn-zeventig weezen zal ge
schikt maken. Zoo beide volgens den eisch worden 
gemaakt, dan zullen de kosten tot elkander staan als 
vier tot drie. Bij eene vastgestelde bouwsom zal hij 
hebben zorg te dragen dat de prijs per kubieke meter 
vermindert naarmate zijn ontwerp uitgebreider wordt. 
Hij doet allicht eene keus, waardoor zijn ontwerp di
rect, zonder genade , zal worden terzijde gelegd. 

Onder letter a wordt door de geachte Juryleden zoo
veel gewicht aan losse en „getimmerde kasten" gehecht, 
dat men onwillekeurig vermeent, dat deze zinsnede 
door eene huisvrouw is geschreven, die deze onderge
schikte zaak voor zeer belangrijk aanziet en hoofdza
ken daardoor vergeet. 

De zinsnede onder letter /' maakt eiken ontwerper 
wanhopig. Daarin wordt gevraagd eene eetzaal voor 
circa 75 personen. Met het oog op de in art 2 ge
noemde honderd cn de keuken, waarin voor honderd 
personen moet kunnen worden gekookt, ziet ontwerper 
zich ook hierin weder blootgesteld aan het gevaar, dat 
zijne gedachten niet met die van drie andere menschen — 
de ontwerpers van het programma — zullen overeen
komen Kr worden verblijfzalen voor jongens en voor 
meisjes gevraagd, elk voor 30 a 35 personen. Wel 
zeker, in een mand met haring, hoe gevuld ook, is 
met eenige kracht wellicht een vijftal toe te voegen. 

Voor alle slaapzalen wordt het aantal personen ± 
aangegeven. Dit wekt in nog hoogere mate onze be
vreemding , wanneer wij als aanmerking op het ont
werp n". 105 lezen dat een slaapzaal één bed te wei
nig bevat. 

De Juryleden hebben vergeten in het programmate 
vermelden of de 2 a 2'/2 percent bcstedingskonten on
der de begrooting moest worden gerekend en hoeveel 
winst voor den aannemer was tc stellen. Ken archi
tect, onder wiens leiding noemenswaardige bouwwerken 
zijn uitgevoerd, weet dat de percenten, die daarvoor 
door verschillende aannemers worden gesteld, nog al 
kunnen uiteenloopen. 

Dat de Juryleden een zeer grove fout hebben gemaakt 
door te vergeten in het programma aan te geven, dat 
zij de speelplaats aan den Burgwal wenschten, is reeds 
op voldoende wijze in het Bouwkundig Weekblad van 
20 April in 't licht gesteld. 

De Jury zegt in haar rapport: „dat velen het ter
rein ter plaatse niet kenden, bleek wel daaruit, dat be
trekkelijk zoo weinig was getracht om de rooilijn , en 
bijzonder die aan of evenwijdig aan de Muntstraat, vol 
te bouwen , hoewel toch voor een gunstig uitwendig 
aanzien van dat gedeelte der gemeente, zulks voor de 
hand zou liggen en ook zuinigheidshalve zulk eene 
oplossing vele voordeelen bood". Sterker kunnen de 
Juryleden hun eigen programma niet veroordcelcn. 

Zij veronderstellen dat vele ontwerpers zoodanig — 
volgens hun inzicht 't meest gewenscht — zouden heb
ben ontworpen , wanneer zij het terrein hadden gezien. 
De Juryleden hebben — vreemd genoeg — hiervan 
absoluut niets in het programma aangegeven. Dit 
brengt ons tot nadenken. 

Wanneer de ontwerpers het terrein in oogenschouw 
moesten nemen om in staat te zijn een goed ontwerp 
te leveren, dan hadden dc prijsuitschrijvers belangrijke 
kosten kunnen besparen door dc Juryleden niet met 
het opmaken van het programma te belasten, doch 
slechts de architecten op tc roepen en hun ter plaatse 
eenige inlichtingen tc geven. De prijsuitschrijvers had
den dan een groot aantal plannen overeenkomstig hunne 
denkbeelden kunnen hebben , terwijl zij nu, met behulp 

van de Juryleden, nog niet één voldoend antwoord 
hebben verkregen. 

Met het oog op het feit, dat de Juryleden bijna alle 
vertrekken van het bekroonde ontwerp tc klein achten , 
zullen de architecten bij eene volgende prijsvraag, waarin 
diezelfde heeren weder als beoordeelaars zullen optreden, 
verstandig doen met hun vergrootglas een ontwerp op 
de kleinst mogelijke schaal te teekenen, uitsluitend om 
de rangschikking der vertrekken aan te geven en er 
bij te schrijven, dat dc Juryleden het naar hunne ziens
wijze kunnen uitrekken. 

De aannemers-opmerkingen: „het gebouw wordt 
duurder door het aanbrengen van een binnenplaats, 
ingevolge de spouwmuren", kunnen wij met stilzwijgen 
voorbijgaan. 

Wanneer ik te eeniger tijd word geroepen om de 
noodige inlichtingen te geven omtrent het opmaken van 
het programma voor eene prijsvraag en men die prijs
vraag , om welke redenen dan ook, wil doen misluk
ken , dan zal ik aanraden het programma voor het 
weeshuis te Kampen te raadplegen en mij van verdere 
onderhandelingen onthouden. 

Het is m. i. wenschelijk, dat in de eerstvolgende 
vergadering van de Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst in discussie wordt gebracht de wenschelijk-

1 om aan een goed programma voor eene prijsvraag 
de volgende zinsnede toe te voegen: autografische tee
keningen van de bekroonde ontwerpen zullen binnen veer
tien dagen na de bekroning aan alle mededingers wor
den toegezonden. Overigens ware het de moeite waard 
om eens te spreken over het onbillijke van het niet 
„volledig bekronen". 

Hoe het mogelijk is dat de Jury in afkeurenden zin 
kan spreken over het volledig afwerken der plannen, 
komt mij onbegrijpelijk voor. 

De Jury bekent immers zelve, dat haar oordeel daar
door niet tc verblinden is; waarom juicht zij dan den 
arbeiderslust der ontwerpers niet toe, in plaats van die 
af te keuren ? Zijn dit echter woorden overeenkomstig die 
van den vechtenden straatjongen, die zegt niet bang te 
zijn, ofschoon hij het inderdaad niet weinig is ? Waarom 
hebben de Juryleden dan niet in hun programma ver
meld dat de teekeningen slechts in 1 ijnen , zonder 
a r c e c r i n g e n , moesten worden geteekend? 

Een inzender. 

W A T E R L E I D I N G - T O R E N , 

U I T G E S C H R E V E N D O O R D E V E R E E N I G I N G A R C H I T E C T U R A 

T E ' S - G R A V E N H A G E . 

Op deze prijsvraag, waarvan het programma werd 
opgenomen op bladz. 5 van dezen jaargang, zijn 
twee antwoorden ingekomen, onder de motto's A q u a 
en Neptunus. 

GKMKKNTK-VKRORDENINGEN. 
Vele verordeningen, in de laatste jaren door ver

schillende gemeentebesturen vastgesteld en daaronder 
die op het bouwen , onderscheiden zich door de zucht 
om over de gronden der ingezetenen te beschikken en 
de gemeente kosteloos in het bezit te stellen van ter
reinen , die naar het inzien van het Dagelijksch Bestuur 
voor den aanleg of de verbreeding van straten noodig 
zijn. Die voorschriften zijn in strijd met de Gemeente
wet , waarin alleen sprake is van bepalingen in het 
belang der openbare orde , zedelijkheid en gezondheid. 

Wij hebben daarom met onverdeeld genoegen kennis 
genomen van het zeer belangrijk besluit, in het Staats
blad N". 36 geplaatst en luidende als volgt: 

In naam van Zijne Majesteit Willem III, bij de 
gratie Gods, Koning der Nederlanden, I'rins van Oranje-
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Nassau , Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz. 
De Raad van State, krachtens art. 45, 2"., van de 

Grondwet, waarnemende het Koninklijk gezag; 
Op de voordracht van den Minister van Binnenland-

sche Zaken, van 28 November 1888, n". 5041 , afdee
ling Binnenlandsch Bestuur, tot vernietiging van het 
besluit van den Raad der gemeente Nieuweramstel 
van 13 October jl., waarbij is vastgesteld eene veror
dening tot het verkrijgen van verkeerswegen in die 
gemeente; 

Overwegende: 
dat in die verordening verboden wordt getimmerten , 

van welken aard ook, te bouwen of eenig bedrijf uit 
te oefenen op geprojecteerde wegen, waaronder worden 
verstaan strooken gronds, welke aan bijzondere personen 
behooren en tot bijzonder gebruik zijn bestemd, die 
bij eene plaatselijke verordening als bij voorbaat tot 
publieke wegen zijn aangewezen ; 

dat de gemeenteraad volgens art. 135 der Gemeen
tewet de bevoegdheid heeft verordeningen te maken , 
betreffende de huishouding der gemeente of in het be
lang der openbare orde, zedelijkheid en gezondheid; 

dat echter gezegde verordening, die het bouwen en 
het uitoefenen van eenig bedrijf verbiedt op gronden 
als boven omschreven, die nog geen wegen zijn, maar 
slechts waarschijnlijk eens wegen zullen worden, niet 
betreft de huishouding der gemeente, noch het belang 
der openbare orde , zedelijkheid of gezondheid , wes
halve de Gemeenteraad door bovengemelde beperking 
van het eigendomsrecht of van de uitoefening van be
drijf de grenzen zijner wettelijke bevoegdheid heeft 
overschreden; 

dat dus voornoemd besluit van den Gemeenteraad 
van Nieuweramstel in strijd is met art. 135 der Ge
meentewet ; 

Gelet op art. 135 der Gemeentewet; 
Gehoord den Raad van State (advies van 5 Februari 

1889, n". 5); 
Gezien het nader rapport van den Minister van Bin-

nenlandsche Zaken, van 5 April 1889, n". 559, af
deeling Binnenlandsch Bestuur; 

Heeft goedgevonden en verstaan bovenvermeld be
sluit van den Raad der gemeente Nieuweramstel van 
13 October 188S, wegens strijd met de wet, te ver
nietigen. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 
geplaatst en aan den Raad van State in afschrift mede
gedeeld zal worden. 

's Gravenhagc, den Ssten April 1889. 

N Kl) !•: RI. A X DSC 11 IC V KR KEN IGING VOO R 
TKKKKXONDKRWIJS. 

In het lokaal der Rijksnormaalschool, gevestigd in 
het Rijksmuseum te Amsterdam, werd Dinsdag 23 dezer 
de negende algemeene vergadering gehouden der Ne
derlandsche Vereeniging voor Tcekcnonderwijt. 

Na een welkomstgroet door den Voorzitter, den heer 
W. B. G. Molkenboer, aan de leden, bracht de Secre
taris, de heer 1). Kako, verslag uit over den toestand 
der Vereeniging in het afgeloopen jaar, waaraan wij 
het volgende ontleenen: . 

Het ledental onderging weinig verandering, dat der 
donateurs verminderde door bedanken van elf op negen. 
Het aantal leden bedraagt thans 192 ; 14 leden bedank
ten voor het lidmaatschap, terwijl 16 nieuwe toetraden. 

Dc inkomsten der Vereeniging bedroegen ƒ 1 0 1 6 , 
de uitgaven ƒ 7 8 0 , zoodat er een batig saldo is van 

ƒ236. De begrooting sluit in ontvangst en uitgaaf tot 
een bedrag van ƒ 9 0 7 . 

De ontvangsten van het Maandblad, waarop 183 leden 

zijn ingeteekend, waren ƒ 906 en de uitgaven ƒ917 .13 . 
De Redactie kon niet roemen op groote medewerking, 
waardoor het blad, naar hare meening, niet genoeg 
aan de bestemming voldoet. 

Het verslag en de rekening en verantwoording van 
den Penningmeester werden onveranderd goedgekeurd, 
waarop de heer W. B. G. Molkenboer, Voorzitter, en 
de heeren B. J. Bouwmeester en B. Wierink, bestuurs
leden , die aan de beurt van aftreding waren, met 
groote meerderheid werden herkozen. 

Hierna was aan de orde het uitbrengen van het ver
slag betreffende de uitgeschreven prijsvraag (het maken 
van een ontwerp voor een boekband ten dienste van 
het maandblad der Vereeniging). Kr waren drie ont
werpen ingekomen. De Jury meende aan geen dezer 
de bekroning te mogen toekennen, doch daar de vraag 
zoo gesteld was, dat de prijs moest worden uitgereikt, 
werd hij gegeven aan het beste ontwerp, dat het motto 
Teekenondeiuijs droeg cn door den heer P. J. den Hertog 
te 's-Gravenhage gemaakt was. 

Voor het Maandblad werd ook dit jaar weder de som 
van ƒ 5 5 0 beschikbaar gesteld. 

Door den heer S. Lako werd voorgesteld tot den 
Minister van Binnenlandsche Zaken een adres te rich
ten , waarin door dc Vereeniging instemming wordt be
tuigd met het denkbeeld, door de laatste examen
commissie in haar verslag aan den Minister ontwikkeld, 
om nl. op de akte van het handteekenen M. O. eene 
aanteekening tce te laten, welke de bevoegdheid ver
leent om onderwijs in rechtlijnig teekenen te geven aan 
H . B. S.; 2" in aansluiting met het request der Maat
schappij van Bouwkunst erop aan te dringen, dat, bij 
eventueele wijziging der Wet op het M. O. , het daar
heen gericht worde, dat ook de ambachtsindustrie- en 
teekcnscholen in deze wet worden opgenomen, met 
verplichting van het bezit der akte M 2 voor hen, die 
als leeraar onderwijs geven in de zuivere constructie
vakken. Met algemeene stemmen werd dit voorstel 
aangenomen. 

Vervolgens kwam aan de orde een voorstel om , met 
het oog op de herziening van de Wet op het lager 
onderwijs, bij de Regeering opnieuw een adres in te 
dienen , houdende het verzoek , dat het teekenonderwijs 
worde opgenomen onder de verplichte leervakken op 
de lagere school. 

Door enkele leden werd gevraagd of het Bestuur 
meende, dat er kans bestond bij deze slechts partiëele 
herziening van de wet succes te zullen hebben op de 
voorgestelde poging. Men vreesde nl., dat men ten 
antwoord zal krijgen: dit artikel is niet aan de orde, 
en dan is het raadzamer, als men te voren weet geen 
kans van slagen te hebben, niet nutteloos kracht te 
verspillen en liever later, als de gelegenheid gunstiger 
is , op de zaak terug te komen. 

De Voorzitter deelde deze vrees niet en meende, na 
ingewonnen information, wel te mogen aanraden het 
verzoek tot de Regcering tc richten. Bovendien zal 
het bij haar den indruk versterken , dat het der Ver
eeniging werkelijk ernst is met dit haar voorstel, waarop 
zij ook reeds drie jaar geleden de aandacht der Regee
ring gevestigd heeft. 

Na een korte gedachtcnwisseling werd daarna het 
voorstel — om een adres in dien geest op tc stellen — 
met algemeene stemmen aangenomen. 

De heer S. Baukema , Directeur van het Genootschap 
„Kunstoefening" te Arnhem , leidde de bespreking in 
over de vraag: „Hoe kan men bij geringe hulpmiddelen 
degelijk vakonderwijs geven?" 

De inleider wees op de moeilijkheid van het kleuren 
bij avondlicht en het gemis van Hink in grondstof uit
gevoerde voorbeelden bij het vakonderwijs. 
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Aan liet debat werd deelgenomen door de heeren 
Boersma, Molkenboer en Wierink. Allen wezen op 
de mogelijkheid van het kleuren bij avondlicht, gelijk 

heeft geleerd aan d de ondervindin 
te 's-Gravenhage, aan de School van Kunstambachten 
te Amsterdam en andere inrichtingen. 

De heer Willink merkte op, dat het zeer goed gaat, 
van kleine motieven uit verschillende werken groote 
voorbeelden te vervaardigen, terwijl de heer Boersma 
de aandacht vestigde op de hulp, welke de ambachts
scholen kunnen verleenen in het bezorgen van ge-
wenschte modellen. 

Een tweede punt, mede door den heer Baukema 
na dc pauze ingeleid, luidde: „Wanneer moet met 
schetsachtig teekencn begonnen worden?" De inleider 
meende, dat met deze wijze van teekenen niet tc 
vroegtijdig moest worden aangevangen: men diende, 
zoolang dc leerling nog niet voldoende op de hoogte 
is van het gewone teekenen, zoolang hij dus nog 
stumperig toekent, het schetsachtig teekenen achterwege 
te laten, daar dit, zoo spoedig aangevangen, slechts 
tot oppervlakkigheid aanleiding kan geven. 

De heer Molkenboer zeide, het met den inleider 
niet eens te zijn. Spreker toonde met voorbeelden aan , 
dat het maken van schetsen met zeer veel succes reeds 
kan geschieden zelfs bij weinig samengestelde modellen , 
als men de leerlingen eerst naar een voorbeeld de 
teekening laat vervaardigen om ze daarna uit het ge
heugen te doen weergeven. De heeren Boersma en 
Meerwaldt deelden in deze de zienswijze van den heer 
Molkenboer en lichtten deze nog nader toe. 

Hierna werd het woord gegeven aan den heer H. 
van Gestel, ter behandeling van de vraag: „Wat mag 
men van den aanstaanden hoofdonderwijzer vergen?" 

De inleider kwam, na een beschouwing over het
geen het programma voor de hoofdakte, met betrek
king tot het teekenen, van den aanstaanden hoofd
onderwijzer cischt (welke eischen hij niet nauwkeurig 
omschreven achtte), tot de volgende conclusie: daar 
bijna alle vakken van het lager onderwijs verduidelij
king van het geleerde door teekeningen behoeven, mag 
van den candidaat voor de hoofdakte gevergd worden, 
dat hij eenvoudige zaken , die voor de toelichting van 
het onderricht onontbeerlijk zijn , zonder perspectievische 
fouten uit het hoofd op het bord weet te schetsen. 

Dc heer Wierink meende, dat men hierbij de eischen 
te hoog ging stellen. wat ook de mecning was van 
den Voorzitter, terwijl de lieer Versluys herinnerde, 
dat hetgeen de inleider wilde, vroeger op het programma 
voorkwam, doch dat deze eisch, en volgens spreker 
te recht, later opzettelijk was achterwege gelaten. Ten 
eerste had men geen juisten maatstaf ter beoordeeling 
van des candidaten kennis van het teekenen, en ten 
tweede vergat men erdoor, dat de grondslag van het 
teekenen in de lagere school toch altijd moet blijven 
de eenvoudige vlakke figuur. Spreker zou het betreu
ren als men thans weer op het eenmaal afgekeurde 
terugkwam. 

Door verschillende sprekers werd over dit punt nog 
het woord gevoerd , uit welke gedachtcnwisseling bleek, 
dat bij de verschillende examen-commissies niet die 
eenheid en overeenstemming bestaat, welke wenschelijk 
werd geacht. Men was het voorts vrijwel hierover 
eens, dat het tcekenen zelf hoofdzaak moet blijven, 
en dat men, wat de perspectief betreft, zich moet ver
genoegen met te onderzoeken of de candidaat bij het 
teekenen van groepen blijk geeft de regels der per
spectief te begrijpen. 

Dc heer Van Gestel besprak vervolgens de onbillijk
heid van de bepaling, dat het bezit van de hoofdakte 
den houder het recht geeft te solliciteeren naar speciale 

teekenbetrekkingen bij het L . O. Deze worden daar
door niet alleen onthouden aan hen, die daarop het 

! meeste recht hebben, n. 1. de bezitters van teekenakten, 
e Ambachtschool I doch bovendien levert de gewone hoofdakte geen waar-
> tv •.n-:f..",1 1 •• 1 borg op voor het bezit van voldoende kennis. De hoofd

akte toch wordt meermalen uitgereikt, ook als de candi
daat voor teekenen een onvoldoend cijfer heeft behaald. 

Door enkele leden werd ontkend, dat het aantal be
zitters der hoofdakte, die speciale teekenbetrekkingen 
verkregen hebben, zoo groot is als blijkbaar door den 
inleider gemeend wordt, terwijl niet kon afgekeurd 
worden, dat het teekenen , als niet zijnde een hoofdvak, 
bij het examtneeren niet zooveel gewicht in de schaal 
legt, dat men de candidaten bij minder voldoende 
kennis daarvan afwijst, als de andere vakken goed zijn. 
Hetzelfde zou b. v. van geschiedenis en al de andere 
niet-hoofdvakken gezegd kunnen worden. 

Xadat als plaats voor de volgende algemeene verga
dering Amsterdam was gekozen, werd de bijeenkomst 
door den Voorzitter gesloten. 

In de pauze was door de leden gebruik gemaakt 
van de gelegenheid tot het bezichtigen van een verza
meling teekeningen van den oud-leerling G. W. Dijs-
selhoff, thans te Parijs vertoevende. Het zijn voorna
melijk teekeningen, aquarellen, penteckeningen, enz., 
gemaakt in het museum te Berlijn, naarGrieksche va
zen en middeleeuwsche metaalwerken. Al deze werken 
getuigen van groote bedrevenheid cn flinke studie. 

Na sluiting der bijeenkomst werd gezamenlijk een 
bezoek gebracht aan het nieuwe Centraalstation. 

W E T T E L I J K E BEPALINGEN 
OP H E T STUK V A N D E N A R B E I D , 

SPECIAAL B E T R E K K E L I J K A A N N E M I N G 
V A N W E R K . 

Donderdag jl. werd door Amstel's Bouwkr ing 
eene vergadering gehouden ter behandeling van het 
onderwerp: Herz i en ing van de wettelijke be
palingen op het stuk van den arbeid, spe
ciaal betrekkelijk aanneming van werk, 
waarvan als inleider optrad Mr. S. Katz. 

Introduction tot bijwoning van dc vergadering waren 
gezonden aan de Vereeniging tot bevordering van Fa-
brieks- en Handwerks nijverheid, afdeeling Amster
dam, het Genootschap Architectura et Amicitia, de 
Maatschappij tot Bevordering van Bouwkunst en de 
aannemers-sociëteiten tedezerstedc. 

Na vooropgesteld tc hebben, dat hij niet zou spreken 
over dc algemeene voorwaarden, van Rijkswege voor 
bouwondernemingen in het leven geroepen, noch stil zou 
staan bij de sociale zijde van het vraagstuk, bepaalde 
de heer Katz al dadelijk de aandacht zijner hoorders 
tot de vraag: of, bij de hangende herziening van het 
Burgerlijk Wetboek, de artikelen 1583—15X5, 1637— 
1639, en eindelijk en vooral 1640 en 1643, en in ver
band hiermede de artikelen 1932 en 1934, niet drin
gend herziening behoefden. 

De betcekenis van het vraagstuk wordt allerwege 
erkend, niet het minst in juridische kringen Het is 
echter van aanbelang deze gewichtige quacstie ook 
ernstig ter sprake te brengen in vergaderingen als deze, 
welke hoofdzakelijk bestaat uit technici, uit personen, 
wier belangen zoo nauw ermede in betrekking staan. 

De spreker ging vervolgens na hoe ten onzent dit 
onderwerp geregeld is, waarbij hij vooral deed uitkomen, 
dat volgens onze wetgeving niet op den voorgrond 
staat het arbeidsproduct zelf, maar de vaststelling der 
verhouding, welke bestaat tusschen de personen, die 
hierbij een rol spelen. 

De vrees, welke spreekt uit art. 1637 B. W., nl. 
dat onder het masker van vrijheid een nieuwe vorm 
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van slavernij in het leven zou geroepen worden, de 
onbillijke bepaling van art. 1638, waarin uitsluitend 
waarde wordt gehecht aan de beweringen van den 
meester ten opzichte van dienstbaren, met wie hij 
contracten van huur en verhuur heeft aangegaan, werden 
aan een nauwgezet onderzoek onderworpen, waarvan 
de slotsom was, dat dergelijke onbillijkheden uit dc wet 
verwijderd moesten worden. 

Grootere onbillijkheid der bij ons geldende regeling 
van deze aangelegenheid ligt echter in de zesde afdee
ling van den zevenden titel van het derde Boek (die 
over aanneming van werk) met name in de artikelen 
1640 en 1643. Tegen de twee bepalingen in deze arti
kelen vooral, nl. de aansprakelijkheid van den aannemer 
gedurende een tijdvak van 10 jaren en het plaatsen 
van den aannemer buiten het gewone recht, is en moet 
de stormram der beweging gericht zijn. 

Oogenschijnlijk is het eerste artikel niet enkel tegen, 
maar ook voor den aannemer; doch dit is werkelijk 
slechts schijn, daar men hier toch uitgaat van de ver
onderstelling, dat een aannemer of bouwmeester per se 
een slecht wezen is. Dit artikel heeft dan ook aan
leiding gegeven tot hoogst onbillijke toepassing. Boven
dien : zijn in dc practijk aannemer en bouwmeester 
meestal streng gescheiden, hier worden zij broederlijk 
in één adem genoemd ! Doch naast liet genoemde staat 
art. 1646. Wat een scherpte van redactie in dit arti
kel , welke aanleiding geeft tot misbruik van macht aan 
de zijde van den grondeigenaar! 

Spr. deed ook uitkomen, dat deze bepaling niet van 
kracht is in de verhouding tusschen aannemer en onder
aannemer, wat mede een groote onbillijkheid is. Hij 
vestigde hierna de aandacht op het feit, dat, volgens 
dc wet, een schriftelijke opgaaf van de overeengekomen 
prijsbepaling niet vereischt wordt, en bovenal hierop, 
dat de bepaling niet geldt waar, door wijziging van het 
oorspronkelijke, eigenlijk een geheel nieuw bestek ver
schijnt (bijwerk). 

Waarom valt de aannemer — en alleen hij — buiten 
het gewone recht ? Omdat de wetgever het bestaan van 
tweeërlei soort individuen aannam: goedige , bescher
ming behoevende eigenaars van den grond en slechte, 
doorslepen aannemers, welke sluwe soort er altijd op 
uit is de eersten bij den neus te nemen. 

Spreker trachtte dit verschijnsel te verklaren uit het 
feit, dat werkelijk in de bedorven Fransche maat
schappij vóór de revolutie de „entrepreneurs" een alles 
behalve eerlijk volkje was, en uit de pressie, die de 
bourgeoisie later, na de omwenteling, op de Regeering 
ten nadeele van de grondbezitters uitoefende. I laaruit 
werd de reactie geboren , waarvan bepalingen , als thans 
aan de critiek worden onderworpen, het gevolg zijn 
geweest. 

Dat ze nog bestaan, zeide spreker tot de verga
derde belangstellenden , is ten deelc het gevolg van 
uw eigen gebrek aan energie, maar niet minder de 
schuld van een Regeering, die den grootstcn tijd van 
haar bestuur zich onledig heeft moeten houden met 
politieke en religieuse vraagstukken, waardoor aan de 
eischen van het practische leven niet is voldaan kunnen 
worden. 

Evenwel, deze Regeering — het is gebleken bij de 
arbeidswet — wil werkelijk wat doen. Het is te hopen , 
dat dc voor cle zaak benoemde commissie op haar 
pogingen succes zal hebben. 

Wat dc aannemer tc vorderen heeft, is niet anders 
dan gelijkheid voor de wet en het tot stand komen van 
die hervormingen, welke de practijk als noodzakelijk 
heeft aangewezen. 

Het vrije bewijsrecht mag niet langer aan banden 
gelegd worden, zooals geschiedt in de artikelen 1932 

en 
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1934 Burgerlijk Wetboek. Spreker stond hierna 
bij de bepalingen van het Pruisische wetsontwerp 
deze en meende, dat deze voor ons land slechts 
dc voornaamste punten behoefden gekopieerd te 

worden, om beter en billijker regeling te verkrijgen. 
In het Duitsche ontwerp is het vraagstuk beter, rui
mer en gemakkelijker geregeld, is de verjaring terug
gebracht tot 5 jaren en de bewijslast van de gebreken 
in de uitvoering van bestekken teruggebracht tot hem, 
die ze beweert. De uit dit ontwerp sprekende Ger-
maansche rechtsbeschouwing is in overeenstemming 
met het Nederlandsche volkskarakter. 

Spreker — wiens rede levendig werd toegejuicht — 
eindigde met in overweging te geven om niet over te 
gaan tot het benoemen van een commissie, noch eenige 
motie ten opzichte van het behandelde vraagpunt aan 
tc nemen, doch alleen het Bestuur in zijne bemoeiingen 
diligent te verklaren , opdat het de zaak van alle kanten 
kan bezien en zich daarbij de hulp van anderen zal 
kunnen verzekeren , zoowel rechtsgeleerden als mannen 
van de practijk. 

Van de gelegenheid tot debat maakte alleen dc heer 
Goseling gebruik, die meende, dat alleen herziening 
van 1645 en 1646 niet baten zou, zoolang dc quacstie 
beheerscht blijft, niet door het burgerlijk recht, maar 
door het zoogenaamde aanvullingsrecht, n. 1. de Alge
meene Voorschriften. Spreker begreep niet waarom 
de aannemer, toch een mensch evenals elk ander, 
moet onderworpen zijn aan voor hem speciaal gemaakte 
rechtsbepalingen. 

Mr. Katz, repliceerende , zeide dat die voorschriften 
hedenavond niet aan de orde waren — al ontkent nie
mand, dat zij gewijzigd moeten worden En verder 
meende spreker, dat men zich vergenoegen moet met 
te trachten naar het betere, zoolang men het beste 
niet bereiken kan. 

De vergadering werd hierna gesloten. 
' (-V- ••• d. n.) 

TENTOONSTELLING TK BERLIJN. 
Aanstaande Dinsdag wordt de tentoonstelling geopend 

van toestellen en inrichtingen ter voorkoming van on
gevallen. Zij heeft ten doel, den bezoeker bekend te 
maken met alle maatregelen, die bestemd zijn ter be
scherming van de gezondheid en het leven van den 
werkman in zijn gewoon bedrijf, inzonderheid ook voor 
zoover daarbij machines in werking zijn. Niet alleen 
de toestellen , maar ook de machines met hare bijzondere 
inrichtingen voor veiligheid zullen in volle bedrijf wor
den vertoond; benevens allerlei zaken , die in het belang 
van gezondheid en welzijn der werklieden bij verschil
lende takken van bedrijf bestaan. Wegens de reus
achtige inspanning, in de laatste tien jaren door Duitsch
land op het gebied van wetgeving ten behoeve van den 
werkman aan den dag gelegd, heeft het denkbeeld tot 
het houden dezer tentoonstelling een hoogst vruchtbaren 
bodem gevonden. Groot is de deelneming van inzen
ders, en niet minder groot de belangstelling in alle 
kringen, waar men een warm hart voor het welzijn 
van den werkman heeft. 

De tentoonstelling wordt gesplitst in drie afdeelingen: 
1". voorwerpen, toestellen en inrichtingen, die min of 
meer van gemeenschappelijk belang voor alle takken 
van bedrijf zijn; 2". bijzonder eigenaardige zaken, die 
alleen bij zekere bepaalde industrieën of bedrijven te huis 
behooren; 3". de literatuur op het gebied van bescher
ming voor den werkman. 

Het denkbeeld dezer tentoonstelling is uitgegaan van 
Prof. Max Delbruck en den Directeur Max Schlesinger. 
Aanvankelijk hadden zij alleen gedacht aan zoodanige 
expositie met betrekking tot het brouwersbedrijf, waarbij 
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zij van nabij betrokken waren. Doch weldra bemerkten 
zij, welk eene buitengewone belangstelling de zaak 
meer in het algemeen verwekte: de voornaamste han
delaars en fabrikanten sloten er zich bij aan; de Ber
lijnsche Gemeenteraad gaf toezegging op subsidie en 
op faciliteiten voor de inzenders; de Regeering steunde 
de uitbreiding van het plan, en de Keizer verklaarde 
zich terstond bereid om het beschermheerschap te aan
vaarden. Tot welk een omvang het plan werd uitge
breid, kan onder anderen hieruit blijken, dat er op 
het tentoonstellingsterrein zelfs een groot „normaal 
theater" is opgericht, met ongeveer 600 zitplaatsen 
voor toeschouwers en voorzien van alle middelen van 
veiligheid, die bij den bouw van een schouwburg mo
gelijk zijn. 

De plechtige opening op 30 dezer zal door den 
Keizer worden gedaan. De Commissie voor dc ten
toonstelling rekent dat er ongeveer 2 milliocn bezoe
kers zullen moeten komen eer de kosten kunnen zijn 
gedekt. Wat de tentoonstelling meer opbrengt, moet 
voor het een of ander ten algemeenen nutte der werk
lieden worden besteed. 

Daar de pers zich in de aanprijzing der zaak cn haar 
menschlievend doel reeds zeer verdienstelijk heeft ge
maakt, had de hoofdcommissie de vertegenwoordigers 
der grootste binnen- en buitenlandsche bladen een 
dezer dagen tot eene gezellige bijeenkomst uitgenoo-
digd, om voor die ondersteuning dank te betuigen en 
hare verdere welwillende medewerking in te roepen. 
De Voorzitter der Commissie, de heer Roesickc, bracht 
den eersten toost uit op de pers, zonder welke de 
onderneming niet tot stand had kunnen komen. Namens 
de hierbij vertegenwoordigde Duitsche bladen werd 
daarop geantwoord door onzen collega Dr. Alex Meijer, 
lid van den Rijksdag. Aan den heer Lowe, corres
pondent van de Times, werd door ons, aanwezige 
correspondenten , opgedragen namens de buitenlandsche 
pers op den toost van den Voorzitter te replicceren. 
Hij deed dit op hoogst geschikte wijze, met ccn woord 
van hoogen lof te wijden aan het vredelievende streven 
van Duitschland, zoowel in de politiek als in het maat
schappelijk leven , waarvoor hij de ondersteuning der 
werkelijk achtenswaardige en ernstige organen van het 
buitenland als natuurlijk en verzekerd kenschetste. 

Rij een rondgaan door de lokalen , alwaar thans ook 
nog 's nachts bij electrisch licht druk wordt gewerkt, 
zag men het gewone gejoel van eene nog niet in vol 
toilet getooide tentoonstelling. Het is alsof alle veilig
heidstoestellen bij machines met eene bijzondere roode 
tint zijn geverfd, opdat men ze zooveel te beter zou 
kunnen onderscheiden en zij de bezoekers dadelijk 
zooveel te meer in het oog vallen. Alles te zamen 
vormt zeker een inderdaad grootsch geheel en zal ook 
voor niet-ingewijden hoogst leerzaam en belangwekkend 
kunnen zijn. (JV. 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. 

Vergadering van 24 April 18S9. 
Na goedkeuring der notulen van de voorgaande vergadering, 

werd tot afgevaardigde naar de algemeene vergadering be
noemd de lieer J. W. Boerbooms en tot plaatsvervanger de 
heer J. H. Hollenbach. 

Tot het houden van eenen studietocht werden Xanten en 
Gorichem aangewezen voor een bezoek, en aan het bestuur 
opgedragen om, na het inwinnen van nadere berichten, eene 
keuze te doen en te gelegener tijd de leden tot deelneming uit 
te noodigen. 

Het lid M. W. Smijtink stelde daarna ter bezichtiging Ar* 
eliileclur der Gegenwart, waarvoor hem door den Voorzitter 
werd dankgezegd. 

De heer A . Mos Jr., die de vorige bijeenkomst zoo welwil
lend had opgeluisterd door het geven van eene kunstbeschou
wing van eene schoone collectie photographieen, gaf nu het 
vervolg zijner prachtvolle portefeuille. 

Onder deze munten uit het plafond van dc Sixtijnsche kapel, 
in kleurendruk, vele photographieen naar de werken van Ra
fael, in de vertrekken van het Vaticaan. Zeer interessant wa
ren ook eenige oudheden als: fragmenten van muurschilde
ringen uit Pompeji en van vazen uit Rome, Arabische tegels, 
beeldhouwwerk in Egyptisch marmer en een gedenksteen ter 
herinnering aan dc voltooiing van den triomfboog van Ti tus , 
waarop eene voorstelling van eene der beeldhouwwerken (bin
nenzijde) inwendig, onder de geboorte van het gewelf. 

De Voorzitter bracht den heer Mos den wclgenieenden dank 
van de vergadering voor het kunstgenot, den leden verschaft. 

Op de gebruikelijke wijze werd hierna deze laatste winter-
bijeenkomst gesloten cn den leden door den Voorzitter een 
»tot weerziens" toegeroepen. 

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

'S-HAGE. De toegekende eereblijken op dc nationale ten
toonstelling van oude en nieuwe kunstnijverheid, verleden jaar 
alhier gehouden, zullen uitgereikt worden op Maandag 29 Apr i l 
a. s., des namiddags tc half drie, in den foyer van het Gebouw 
voor Kunsten cn Wetenschappen. 

— De Gemeenteraad besloot tot aankoop van eene strook 
gronds. om het smalle deel der Laan van Mecrdervoort over 
vrij belangrijke lengte met 7 nieter tc kunnen verbreeden; 
hiermede is eene uitgave van ongeveer ƒ 12,000 gemoeid, over
eenkomende met f 20 per centiare. 

— De Ingenieur verneemt, dat 19 Apr i l j l . voor den tijd 
van minstens drie maanden naar Egypte vertrokken de civicl-
ingenieurs C. Grol l , onlangs uit Transvaal teruggekeerd, en 
J. J. Israels, laatstelijk werkzaam bij de Hollandsche IJzeren 
Spoorwegmaatschappij, ten einde onder leiding van den civicl-
ingenieur R. A. I. Snethlage een uitgebreid onderzoek voor te 
bereiden voor den spoorwegaanleg in dat land. Dit voorloopig 
onderzoek geschiedt voor rekening van een consortium van 
bankiers te Berlijn. 

AMSTERDAM. De Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst zal hare algemeene vergadering houden op Woensdag 
22 Mei , des avonds te zeven uren, en den daarop volgenden 
dag, des voormiddags te elf uren. Op de avondvergadering 
moeten o. a. vier leden van het Bestuur gekozen worden 
wegens het bedanken van den heer W. C. Metzelaar te 
's-Gravenhage en de periodieke aftreding der heeren Dr. 
P. J. H . Cuijpcrs, Th . Sanders cn A. W. Veth, die niet her
kiesbaar zijn. 

De vragen, door het Bestuur der Maatschappij gesteld, en 
de preadviezen van de Afdcclingen worden Donderdag 23 Mei 
aan de orde gesteld, waarna gelegenheid zal worden gegeven 
tot het bezoeken van verschillende gebouwen en werken. Een 
gemeenschappelijke maaltijd is het slotstuk van het programma. 

- - De commissie voor de drie jaarlijksche tentoonstelling 
heeft het plan opgevat om het gebouw voor de expositie te 
doen verrijzen aan den N.-Z. Voorburgwal, ter hoogte van de 
Sint-Luciensteeg. Naar het oordcel der commissie is het hier 
het meest geschikte punt voor deze tentoonstelling, die zoo 
min mogelijk verwijderd mag wezen van het centrum der stad. 
Het gebouw zal eene breedte hebben van 18 M. bij eene diepte 
van 65 M . , met het front naar de Paleisstraat gekeerd zijn en 
na ruim drie maanden weder afgebroken worden. 

UTRECHT. Met 25 tegen 5 stemmen besloot de Raad, dat 
het gebouw van het buitengoed «het Hoogeland" zal worden 
bestemd tot gemeentemuseum, dat thans eenige localiteiten 
op de derde verdieping van het Stadhuis bezit. 

— Het Utrechtsen Dagblad meldt: 
Naar men ons mededeelt, zijn de onderhandelingen tot over

name van den Ned. Rijn- cn den Ned. Centraalspoorweg door 
den staat reeds verre gevorderd, en zou het doel der overname 
zijn. beide lijnen in exploitatie tc geven aan de Maatschappij 
tot exploitatie van Staatsspoorwegen, die daardoor niet alleen 
eene nieuwe verbindingslijn verkrijgt tusschen hare noorder
en zuiderlijiien, maar — wat voor hare ontwikkeling hoofd
zaak mag worden geacht — in rechtstreeksche aansluiting komt 
niet de hoofdstad des lands en de belangrijke werken. die daar 
in de laatste jaren ten bate van handel en nijverheid en van 
onze zeevaart zijn tot stand gekomen. 

Een der hoofdambtenaren van de Exploitatie-maatschappij 
schijnt reeds aangewezen, om eventueel als directeur met het 
beheer der beide nieuwe lijnen te worden belast, terwijl van 
de hoofdambtenaren van den Rijn- en den Centraalspoorweg 
enkele in dienst zouden blijven, andere daarentegen op wacht
geld zouden worden gesteld. 

Het zal intusschen wel geen betoog behoeven, dat deze on
derhandelingen en voornemens slechts voorloopig zijn, daar zij 
de goedkeuring behoeven, zoowel van de beide takken onzer 
wetgevende macht, als van de aandeelhouders der drie bij de 
onderhandelingen betrokken spoorwegmaatschappijen, alvorens 
te kunnen in werking treden. 
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DELFT. Overeenkomstig het rapport 
der Raadscommissie werd door den Raad 
aan den eervol ontslagen directeur der 
gemeente reiniging J. H . Wcbcr een pen
sioen verleend van / 980 met eene grati
ficatie van ƒ 20. 

— Naar de 's-Htrtogenbossche Courant 
verneemt, zal in den loop der maand Mei 
eene belangrijke vergadering gehouden 
worden van het waterschap Noordoostelijk 
Noord-Brabant, waarin door het bestuur 
in behandeling zal worden gebracht een 
geheel stelsel van werken, in het water
schap uit te voeren. De plannen voor 
eene inlaatsluis van Maaswater zijn gereed 
en wanneer de algemeene vergadering aan 
het tweeledig stelsel van inlaatsluizcn de 
voorkeur geeft, zullen die gemaakt worden, 
één te Littooien aan den polder het 
Hooghemaal en een in het bovenland van | 
Ravenstein; in verband met deze inlaat
sluizcn zal het bestuur bepaalde voorstellen 
doen tot het leggen van een peeldam, om 
verdere overstroomingen indebovenpolders 
te voorkomen. 

Een plan van een uitwateringskanaal 
voor het inundatie gebied rondom 's-Her-
togenbosch naar den Nieuwen Maasmond, 
is dezer dagen ook bij het bestuur van 
het waterschap ingekomen en onmiddellijk 
in handen gesteld van den ingenieur-ad
viseur van het waterschap, ten einde dat 
plan in dezelfde algemeene vergadering te 
kunnen doen behandelen, zoodat bij de 
verschillende werken alle onderdeden van 
het waterschap belang hebben. Het ka-
aaalplan, door den minister ingezonden,' 
is ontworpen door den inspecteur van den 
waterstaat en de hoofdingenieurs van 
's Rijks waterstaat, Nieuwen Maasmond 
en van den provincialen waterstaat: het 
neemt de richting door gronden onder 
Vucht, Kromvoort, Heivoort, Duinen 
enz. en zoo verder naar den Nieuwen 
Maasmond. 

— Wij ontleencn aan een artikel in de 
Nieuwe liotlcrdamsclie Courant het vol
gende omtrent den ongeveer 450 n. Chr. 
gestichten Burg, die de oorsprong was van 
de stad Leiden. Dat dit monument niet 
onveranderd is gebleven, zal niemand ver
wonderen ; dat hier en daar kalk en steen 
noodig waren om dc gaten, die er door 
weer en wind in kwamen, te stoppen, 
evenmin; al verbaast men zich ook, dat; 
de lusthof, die den heuvel ongeveer eene 
eeuw geleden sierde, thans meer op eene 
woestenij gelijkt. Het gevolg van al die 
reparation is echter geweest, dat het ge
deelte ter linkerzijde van de hoofdpoort 
zoo wrak geworden is. dat het ongeveer 
75 cM. begon over te hellen en voor den 
bezoeker gevaarlijk werd. 

De ingenieur D. E. C. Knuttel, geineente-
architect te Leiden, heeft thans een begin 
gemaakt niet een werk, waarnaar oud
heidkundigen al jaren hebben verlangd, 
namelijk de ontgraving van de fundamen
ten. Twee pijlers zijn thans blootgelegd; 
beide vertoonen groote scheuren, zoodat 
het vermoeden dat de muren gevaarlijk 
werden, volkomen is bewaarheid. 

Uit een historisch-architectonisch oog
punt beschouwd, is de onderbouw zeer 
belangrijk. Het blijkt, dat de bovenbouw 
uit een muur bestond (ter dikte van t% 
steen), die uit geelbruine steen (zooge
naamde reuzenmoppen) was opgetrokken. 
De onder den grond liggende basis is pl. m. 
75 cM. hoog en steekt ter breedte van een 
halven steen uit. De trans of omgang rust 
op bogen, waarvan de steunsels in het met-
selverband van den buitenmuur zijn opge
nomen , zoodat de steenlagen doorloopen; 
hieruit meent men te mogen besluiten, 
dat zoowel de trans als dc buitenmuur in 
het ontwerp van den stichter waren opge
nomen. 

In het herstelde metselwerk treft men 
velerlei bouwstoffen aan. als tufsteen, bak
steen en beton, wellicht afkomstig van ge

bouwen, die eertijds op die plek stonden. 
De burg, uit gele steen opgetrokken, 

werd grootendeels vernield cn later met 
roode reuzenmoppen bijgewerkt ter hoogte-
van ongeveer 1 M . ; dan volgt eene door-
loopcnde herstelling van kleine roode bak-
steencn. Het verschil in materiaal wijst 
op drie hoofdperioden van den herbouw, 
die vermoedelijk bevolen werd na de belege
ring, die de sterkte had te doorstaan. De 
bouworden mag men wellicht in verband 
brengen met de tijden der Noormannen 
Ada van Holland cn Graaf Willem IV. 

Bij de thans ophanden zijnde herstelling 
zal zooveel mogelijk de passende steensoort 
worden gebruikt; met de vervaardiging der, 
reuzenmoppen is eene Duitsche lirma bu
last, daar de Nederlandsche nijverheid de 
levering niet op zich durfde nemen. 

Het voornemen bestaat, om het geheele 
gebouw te restaureeren. Wanneer dit plan 
verwezenlijkt wordt, dan zullen zoowel de 
archeologie als de bouwkunde erdoor ge
baat zijn. 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van 
AMSTERDAM sollen op Maandag 6 Mei 1889 
des middags te \2 uur, op het Raadhuis, in 
het openbaar aanbesteden: 

Het verlongen aan do Oostzijde 
van den Zuid-Oostolvjken groo-
ten Scheepsstoigcr in hot IJ aan 
don Westcrdoksdijk. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn 
uitsluitend te verkrjjgen ter Stadsdrukkerij 
tegen betaling van/0.25, 

Inlichtingen worden gegeven ten Kantore 
van den Studs-Ingenieur, op het Raadhuis 
kamer N°, 93, des voormiddags van 10—12 
uur, gedurende de week welke der besteding 
vooral' gaat. 

iïurr/emeeslcr en Wethouder* voornoemd, 
DRIESSEN, Wefk. 

De Secretaris, 
EE JOLLE. 

Amsterdam. 2t April 1S'9. 

P E R S O N A L I A . 
— De heer W. K . Behrens, ingenieur 

van 's Rijks Waterstaat te Hoek van Hol
land, werkzaam bij den Rotterdamschen 
waterweg, is door den Minister van W a 
terstaat. Handel en Nijverheid, met ingang 
van 1 Mei a.s.. belast met den dienst in 
de provincie Limburg, standplaats Maas
tricht, terwijl op dienzelfden datum diens 
werkzaamheden worden overgenomen dooi
den ingenieur van den Waterstaat H . M. 
Henket. 

— Tot ingenieur bij de Rijks-commissie 
voor graadmeting cn waterpassing is be
noemd de heer J. E. Quant van Leiden, 

— Tot opzichter der gemeentewerken 
tc Sappemecr is benoemd de heer N . 
Doornbos aldaar. 

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

Een Bouwkundig Teekenaar, 
theoretisch en practisch ervaren, ver
zoekt plaatsing hij een Architect of Aanne
mer. Hoog salaris geen vereischte. Adres 
onder letter.S' bij den Boekhandelaar G. ODE, 
te Schiedam. 

B O U W K U N D I G 

TEEKENAAR. 
Bjj een Architect te dezer stede kan tijdelijk 

een bekwaam TEEKENAAK geplaatst 
worden. Salaris naar bekwaamheid Brie
ven franco motto STEEKRNAAR" aan liet Adv.-
Kuréau II. VAN DL'IJL te Amsterdam, O 

Voorburgwal 101. 

Aanbesteding. 
Op Donderdag den 9 Mei a. s. des voormid

dags ten 11 uren, zal door den Architect 
JAC». VAN VESSEM namens den heer A. 
VAN VLIET Pz., in liet Koffiehuis validen 
heer .1. BSAAT te OVSRSCBIS worden 

A A N B E S T E E D : 
Het bouwen van een BOUW

HOEVE, bestaande uit Woon
huis, Koetshuis met Paarden
stal, 2 Veestallen met Voeder-
loods en bijbehoorendo werken 
op oen porcool weiland, gelogen 
aan de Aelbrcehtskado ondor 
de Gemeente O vorschie tusschen 
Telephoonpaal N". 29 en 30. 

Dc bestekken met teekeningen zjjn van 
at' Donderdag -.'.) April a ƒ --'.al) verkrijgbaar 
by genoemden Architect. Kealimjen. Oostmaas-
straat 9. 

Aanwijzing in loeo op Dinsdag den 7 Mei 
a. s. des voormiddags ten 11 uren. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 

'S-lll-.ll'l'nuKSBOSCH. zullen op Maandag 
13 Mei 1889. voormiddag 10 ure. ten Raad-
huize aldaar, bij enkele inschrijving 

aanbesteden: 
Het maken van WONINGEN, 

WERKPLAATSEN onz. ten be
hoeve dor Stedelijke Gasfa
briek, zulks in twee percee
len en in massa. 

Het bestek en de teekeningen liggen ter 
inzage op het Raadhuis te 's-llerlogen/josch 
en zjjn verkrijgbaar bjj den Gemeente-Architect 
J. M . XA1ÏBE aldaar, tegen betaling van 
/ i . 5 0 . 

Aiinwijzimr in loco (terrein der fabriek 
buiten den Vuchteruitgang) zal plaats heb
ben op Woensdag S Mei e. k., voorm. In ure. 

De inschrijviiigsbiljettcii moeten op den dag 
der aanbesteding uiterlijk des voormiddags 
ten 10 ure in de ten Raailhuize daartoe ge
stelde bus gestoken zijn. 

's-Hcrtogenüosch, 21 April 1SS9. 
burgemeester en It ethouders voornoemd. 

De liiirqemeester, 
v. 11. DOLS DE WTLLEB0IS. 

De Secretaris, 
,T. X . G. SASSEN. 

Op MAANDAG den zesden M E I , des 
middags ten twaalf ure, zal, namens com-
niissari.sen der 's-Gravcnhuagsclie Woning-
Maatschappij, de Architect W. B. VAN 
LIEFLAND, in het Hotel Café Central, 
in het openbaar aanbesteden: 

Het bouwen van 98 dubbele Arbei
derswoningen, eon woning voor 
den Opzichter en tien Pakhuizen, 

in twee perceelen en gecombineerd volgens 
de daarvan ontworpen teekeningen en opge
maakt bestek. waarvan exemplaren te ver-
krjjgen zjjn ten kantore van den Architect, 
Stationsweg X". tegen betaling van / 5.—. 

In een der lokalen van het Hotel Café 
Central zullen dagelijks, van des morgens 
10—4 uur, de teekeningen met bestek en 
dctailtcekeiiingen ter inzage liggen. 

Dagelijks zijn van des morgens '.)—10 en 
's namiddags van (i—7 uur, inlichtingen te 
bekomen ten kantore van den Architect. 

Aanwijzing zal op het terrein, hetgeen 
gelegen 'is achter de Doellijn- en .1 an Steen-
straat gegeven worden, op Vrijdag den 
26steii April des morgens ten elf ure. 

DEl .o l lVLi l s . e i i . 
van Staal of Hout niet Staalbaml doortrok
ken of' niet verstelbare lichtopeningen, zelf-
rolleiide. met drijfwerk enz. enz. 

E.en P. ROTTSIEPER. /i'e«.«r//w/(RijnpruiseiO 
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AMERIKAANSCHE HYDRAULISCHE LIFTEN 
voor H o t e l s , K a n t o o r g e b o u w e n , Z i e k e n h u i z e n en F a b r i e k e n . 

FRED. STIELTJES & C°., Keizersgraoht 745 Amsterdam. 
De Notaris l iKOl 'WKKS. te fento. zal op 

Maandag den 6 Mei 1889. des avonds 7 uron, 
ten Koltiehuize van den Heer H . V A N 6 A & 
SE1.T, aan de Roertnondsehe Poort te leu/o, 
in liet openbaar YKHKOHPKN : 

Stad Venlo: 
5 K a v e l s B O U W T E R R E I N , te za-

mon groot 12.45 A r e , gelegen aan de 
Roormondscho straat op den hoek 
der Havenstraat . 

Te koop aangeboden. 
2 Stoomhoirnachines 
2 Houts toekbanken 
1 C i r k e l en l intzaagmaehine 
1 Ra i lzaag 

50 K i p w a g o n s i n h o u d 2 M• ' . i ' Heide 
24 „ „ 2 M - 1 . zjjden 
36 „ ,, l ' / i M J . I kippend 
Alles 90 c.M. spoorwijdte. 
Aanvragen aan I.. KALIS Kz. , Sliedrerht 

en W. DK JONG , Breda. 

H.& J. SUYVER, 
FA15KIKANTEN V A N 

STOOMKETELS M l i k ï l l G O , 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EERE-DIPLOMA (hoogste onderscheidinĝ  

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 
J A \ i i A t i i : i t & o . 

AMSTERDAM. 
KANTOOR: Marnixstraat 402 b h Leidscheplein. 

Boyle's Luchtpomp-ventilators. 
Boyle's M a p p e n , 

voor slechttrekkende Schoorsteenen-
BOYLE'S SCHOORSTEENKAPPEN. 

tegen va lwinden enz. enz. 
Vereisclien geen toezicht, hebben geen be

weegbare deelen , voorkomen terugslag in den 
koker, werken met de meeste gelijkmatig
heid in ieder jaargetijde, hebben eene voel 
grootere capaciteit dan ieder andere ventilator. 

Deze toestellen zijn op verschillende RIJKS-, 
GEMEENTE- en PARTICULIERE gebouwen h ie r 
te lande geplaatst (2) 

Werktuigen voor verschillende industrieën. 

ASPHALTS V A N V A L DE TRAVERS 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, 

in groote verscheidenheden, voor: Rijwegen, Trottoirs, Lawn-Tennis-
Courts, Kelders, Winkel- en Magazijnvloeren, Gangen, Muur-, 
Brag- en Dakbedekkingen, Hetoufuudeeriiigeii enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan T H E N E T J C I I A T E L A S -
P H A L T E C O M P A N Y L d . , Beltweg 3, Amsterdam en voor Arnhem bjj den Heer 
H . G . K N O O P S C.Ozn. , Beekstraat F li . ' te Arnhem. 

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

DE LINT 8u ft 
uimisffiiijk 2 « f t , Botterdam 

VLOER-en WANDTEGELS, 

T I I ( I T I I I I I I - , Ü : M E . V [ - Ü \mmmm. 
Groote voorraden 

ZWEEDSCH GRANIET 
uit de groeven, Stoomslijperjj en Pohjst 
i n r i ch t i ng van de Firma 

KESSEL ft 1ÏÜHL, 
te Ber l i jn . 

Eenig Agent J . H . P . J A N S E , 
Prinsengracht 408, 

A nisterdtim. 

PllllTOLITIIObRAPIÜE. PIIOTllZIMIIIillAPIIIF. 
cn Stéréotype-Inrichting 

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

op zijne inrichting voor l'holalltliogrniiliie, 
byzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Photuxlnc*-
icriiphie voor do reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne «teii(it>in-iiii'ichtiiig 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 . 

BrH'kKR & ill'MHMII. -
KONINKLIJKE FABRIEK 

ARNHEM. 
VAX 

E R P A S-
H O E K M E E T -
j f f l j 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. 

CARBOLINEUM EXCELSIOR is het BESTE Houtbederfwerend middel. 
FRED. STIELTJES & O;. Amsterdam. 

lleliangsclpapiercn «»n XaaUlecoraticii. 
C. B. SCHNEIDER Leidschestraat 79 AMSTERDAM. 

ONTVANGEN de nieuwste dessins waaronder dit jaap uitmunten een fraaie Collectie: 

G E Z O N D H E I D S B E H A N G S E L S „Papiers Points Sanitaires". 
STOFFEN-GOBELIN-BEHANGSELS, 

die zoowel geplakt als gespannen kunnen worden en uitmunten door schoone kleuren en teekeningen. 
Bijzonder geschikt voor Salons en Trappenhuizen. 

„VITRAUPHANIE". Papieren-Glas in lood-imitatie aan één stuk. 
Gedrukt bij G. W . van der Wie) & C°., te Arnhem. 
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Photolith.van 0. J- Ihienie, Arnhem. 
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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 Architectura et Amicitia TAN SPRINGER, 

II. (;. JANSEN en A. REIJDING. 
Stukken, deze Redactie betreffende, te adresseeren aan den heer 

A. REIJDING, Stadhouderskade 4 , te Amsterdam, 
en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den 

l*t«-Secretaris, American Hotel, te Amsterdam. 

A.VAW. 
ABONNEMENT /'2.25 per 3 maanden of wel zes puiden per jaar, bij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor bet buitenland 
/" 7.50 en Nederlandsch-Indië ƒ 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 

A l >\ EKTENTIEN 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 ! HOMMERS, bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van Dt Opmerker te 
Arnhem en bij den Iloofd-correspondent JOH. G . S T E M L E R 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. 

ie. Aan heeren leden der Schetsclub wordt mede
gedeeld, dat de ie schetstocht zal plaats hebben op 
Zondag 5 Mei a. s. naar Leiden. Vertrek van het 
Centraalstation des voormiddags te 8.48 uur. 

NB. De Club zorgt niet voor teekenbehoeften. 

2e. Heeren medewerkers aan de 
vraag voor een burgerweeshuis te 

prijs-
Kam-

pen, worden uitgenoodigd hunne ontwer
pen tijdelijk af te staan en aan het Pestuur 
toe te zenden, ter exposit ie in het Genoot
schap s lokaal. 

3e. Heeren leden, welke van plan zijn dit jaar dc 
Parijsche Tentoonstelling te bezoeken, worden verzocht 
hiervan, vóór 15 Mei a. s., kennis te geven aan den 
ie-Secretaris. 

Het doel hiervan is, de leden op te wekken tot het 
zooveel mogelijk bezoeken der tentoonstelling en corps, 
daar het Pestuur zich voorstelt, indien de noodige 
overeenstemming wordt verkregen, maatregelen te tref
fen in het belang der gezamenlijke bezoekers (zie ver
slag der vergadering van 3 April). 

4e. Dc excursie is bepaald op 21 Juli naar Gori
chem en Loevestein. 

A L G E M E E N E 
ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN 

V O O R H E T 

UITVOEREN E X ONDERHOUDEN' V A N W E R K E N 
T E N B E H O E V E V A N 

PESTUREN E N PARTICULIEREN. 

Ontwerp der Commissie, door de Vereeniging van 
Burgerlijke Ingenieurs benoemd tot herziening der 
algemeene voorschriften voor de uitvoering en het 
onderhoud 'can werken , thans geldende voor Rijks
werken , overgenomen uit het 'weekblad I) e In-
genieur van 27 April 1889. 

I. H O O F D S T U K 
Be s te d i ng. 

§ 1. Aanwijzing. 
In dc bekendmaking der besteding wordt vermeld 

of er al of niet aanwijzing zal worden gedaan, in het 
eerste geval met vermelding van plaats en tijd. 

De inlichtingen bij de aanwijzing gegeven , zijn bin
dend voor beide partijen, ook voor inschrijvers, die 
niet bij de aanwijzing zijn tegenwoordig geweest, voor 
zooveel die inlichtingen opgenomen zijn in het proces
verbaal van aanwijzing. 

Het staat den gegadigden vrij het proces-verbaal te 
teekenen. 

Indien op de aanwijzing monsters worden vertoond, 
Heeren leden, die aan deze excursie wenschen deel I wordt hiervan in het proces-verbaal melding gemaakt. 

te nemen, worden verzocht den ie-Secretaris hiermede 
in kennis te stellen. 

Namens het Bestuur: 
De iste-Secretaris, 

G. A. Z E E M A N . 

(A.etA.) BIJ D E PLAAT. 
De villa, op deze plaat afgebeeld, zal worden gebouwd 

in de omtrek van de Haarlemmer-houttuinen te Am
sterdam. 

De aan de gevels te bezigen materialen zijn : bak
steen , bergsteen en hout. 

A. V A N W E E Z E L E R R E N S . 

Dc gegadigden zijn gerechtigd de vertoonde monsters 
van hun zegel tc voorzien. 

§ 2. Wijze van besteding. 
I. De bestelling geschiedt bij enkele inschrijving. 
\\a. De inschrijvingsbiljetten moeten vrachtvrij en in 

gesloten omslag ter bestemder plaatse bezorgd worden. 
/'. Elk biljet, behoorlij'; gezegeld, wordt door den 

inschrijver en, zoo een persoonlijke borgtocht gesteld 
wordt, ook door zijnen borg eigenhandig onderteekend 
en volgens onderstaand model ingericht: 

I n s c h r ij v i n g s b i I j e t. 
De ondergeteekende(n) (naam of namen en voorna

men voluit geschreven), wonende te 
— ^ — ^ — — — — — — — — — — — — ^ — j en domicilie kiezende te 

it Redactie van Architectura et Amicitia stelt zich alleen verantwoordelijk vuur den inhoud van stukken, gewaarmerkt met de initialen A. et A. 
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vcrm'n"ie'n z ' c n o v e r e e n komst ig de bepalingen van het be
stek N ° . , vastgesteld door 
den 18 en de in het proces
verbaal van aanwijzing vermelde inlichtingen, tot de 
aanneming van: 
(in te vullen het hoofd van het bestek cn de aanduiding 

van het perceel.) 
voor een som van - gulden 

cents 
(zegge / ) 

Tot borg stelt zich (naam en voornamen voluit) wo
nende te 

Gedaan te _ den 18 
De borg De aanncmcr(s) 

c. Wanneer de aannemer verlangt een zakelijken 
borgtocht te stellen, of de besteder zoodanigen borg
tocht eischt, luidt het laatste gedeelte van het inschrij
vingsbiljet als volgt: 

Verder—™— de aannemer(s) zich bereid, om 
verklaren . v ' 

bij de toewijzing in handen van den besteder te 
deponecren een zakelijken borgtocht tot het bedrag 
vermeld in £ van het bestek. 

Gedaan te .- — den iS 
De aannemer(s) 

d. Op den gesloten omslag wordt gesteld: 
Inschrijvingsbiljct voor (in te vullen het hoofd en het 

nummer van het bestek en de aanduiding van het per
ceel) aan te besteden te 
den 18 

\\\a. Op het uur en de plaats voor de besteding 
bepaald, worden de biljetten door of namens den be
steder geopend en overluid gelezen. Gegadigden kunnen 
daarbij tegenwoordig zijn. 

b. De inschrijvingsbiljetten blijven van kracht tot 
de gunning van het werk, doch uiterlijk gedurende 
dertig dagen na den dag der besteding, met dien ver
stande , dat aan hem , wien het werk wordt gegund , 
binnen dezen termijn door den besteder bericht van 
de gunning moet zijn verzonden. 

§ 3. Gunning, 
la. De gunning van het werk of van de levering 

geschiedt aan dengene van de laagste drie inschrijvers, 
wiens inschrijving het meest aannemelijk voorkomt, 
zonder verplichting om reden van de gedane keuze 
te geven. 

/». Wanneer bij den besteder bezwaren bestaan om 
het werk aan een der laagste drie inschrijvers op te 
dragen , wordt een herbcsteding gehouden , waarbij deze 
drie inscl 
toegelaten 

De uitsluiting heeft geen plaats wanneer herbcsteding 
gehouden wordt om redenen, buiten de personen of 
omstandigheden der laagste drie inschrijvers gelegen. 

c. Wanneer een wanverhouding bestaat tusschen 
een der laagste drie inschrijvingen en de raming , wordt 
daarvan den betrokken inschrijver binnen acht dagen 
mededeeling gedaan, met uitnoodiging zijn inschrijving 
toe te lichten. 

Wanneer een der langste drie inschrijvers te kennen 
geeft zich in zijn berekening vergist te hebben of wan
neer dit uit de in de vorige alinea genoemde toelichting 
blijkt, kan de besteder dc bedoelde inschrijving als niet 
ingekomen beschouwen. 

Ha. Na gunning van het werk wordt het volgende 
toegevoegd aan twee exemplaren van het bestek: 

A. Wanneer een persoonlijke borgtocht wordt gesteld: 
Na gehouden aanwijzing op 18 

en na de aanbesteding, gehouden te _ 
den 18 verklaren 

1". (naam of namen en voornamen van aannemer-of 
aannemers), domicilie kiezende te _. d a t b o 
venstaand werk ̂ "'̂ -aangenomen voor eene som van 

2". (naam en voornamen van den borg), domicilie 
kiezende tc _ dat hij zich overeenkomstig 
de bepalingen van dit bestek als borg heeft gesteld voor 
een bedrag van hoogstens 

3". (naam en voornamen van den besteder), dat hij 
het werk aan bovengenoemden aannemer(s) voor de 
daar vermelde som heeft gegund en den onder 2 ge
noemden borg als zoodanig aanneemt. 

Ten bewijze waarvan aannemer(s), borg en besteder 
deze overeenkomst met hunne handteekening hebben 
bekrachtigd. 

Gedaan tc _. den 18 
De aannemer(s) De borg De besteder 

B. Wanneer een zakelijke borgtocht wordt gesteld 
Xa gehouden aanwijzing op 18 

en na de aanbesteding , gehouden tc 
den 18 verklaren 

i°. (naam of namen en voornamen van aannemer 
of aannemers), domicilie kiezende te dat 
\,f bovenstaand werk ^ j ; aangenomen voor eene som 
van 

2". (naam en voornaam van den besteder), dat hij 
het werk aan bovengenoemden aannemer(s) voor de 
daarvermelde som heeft gegund, alsmede dat hij van 
genoemden aannemer(s) heeft ontvangen 
ten einde tc dienen als zakelijken borgtocht voor de 
verplichtingen, welke de aannemer(s) volgens dit con
tract op zich -'^L genomen, overeenkomstig de bepa-
ingen van dit bestek. 

Ten bewijze waarvan aannemer(s) en besteder deze 
overeenkomst met hunne handteekening hebben be
krachtigd. 

Gedaan te den 18 
De aannemer(s) De besteder 

b. Voorts worden deze beide exemplaren van het 
bestek op elke bladzijde en de bijbehoorende teeke
ningen door den besteder en den aannemer gewaar
merkt en wordt den aannemer een afschrift van het 
proces-verbaal van aanwijzing uitgereikt. 

Dc aldus aangevulde cn door den besteder onder-
teekende en gewaarmerkte bestekken worden binnen 
acht dagen na de gunning verzonden aan hem , wien 
het werk is gegund. 

Deze zendt een dezer exemplaren van het bestek 
binnen acht dagen na de ontvangst geteekend en ge
waarmerkt aan den besteder terug. 

Bij nalatigheid hieromtrent vervalt de gunning cn 
is hij gehouden, zonder dat hiertoe inverzuimstelling 
noodig is, aan den besteder uit te keeren ccn schade
loosstelling ten bedrage van 10 0/u zijner inschrijving. 

De betaling van deze schadeloosstelling ontslaat hem 
van alle verdere verplichting tegenover den besteder. 

§ 4. Bcstedingskostcn. 
Alle kosten der besteding komen ten laste des be-

stcders. 
Echter heeft de aannemer niet het recht ten koste 

des bcstcders registratie van het bestek te vorderen. 
% 5. Borgtocht. 

la. Door den aannemer wordt een borgtocht gesteld 
ten bedrage van tien procent der aannemingssom, tenzij 
in het bestek een ander bedrag is aangegeven. 

/'. Deze borgtocht kan zijn zakelijk of persoonlijk. 
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11a. De zakelijke borgtocht moet bestaan uit gelds
waarde of geldswaardig papier. 

b. Dit laatste moet zijn ten genoegen van den be
steder. 

Indien papieren, welke ter beurze van Amsterdam 
officieel zijn genoteerd, worden aangenomen, wordt 
hunne waarde berekend tegen tien procent minder dan 
de laatste beursnoteering. 

Van in geldswaarde gedane borgstelling wordt geen 
rente vergoed. 

De vervallende coupons der als borgtocht gedepo
neerde geldswaardige papieren worden op den vervaldag 
aan den aannemer uitgereikt. 

c. Bij zoodanigen teruggang in koers van tie als 
borgtocht gedeponeerde geldswaardige papieren , dat 
deze niet meer de in het bestek voor den borgtocht 
voorgeschreven waarde vertegenwoordigen, is de aan
nemer gehouden den borgtocht aan te vullen binnen drie 
dagen na daartoe door den besteder te zijn aangemaand. 

Bij niet voldoening hieraan is de besteder gerechtigd 
de als borgtocht verstrekte geldwaardige papieren ter 
beurze te doen verkoopen en om de opbrengst daarvan 
verder als borgtocht te doen dienen. 

d. De zakelijke borgtocht wordt aan den aannemer 
teruggegeven, zoodra de waarde van het geleverde 
werk, verminderd met het aan den aannemer uitbe
taalde, het bedrag van den borgtocht heeft bereikt, en 
de betalingstermijnen zoodanig zijn geregeld, dat tot 
afloop van het werk, de waarde van het geleverde het 
uitbetaalde deel der aannemingssom voortdurend met 
minstens het bedrag van den borgtocht overtreft. 

Illtf. De verplichtingen van den borg worden niet 
gewijzigd of opgeheven wanneer de aannemer mocht 
komen te overlijden, voordat de verbintenis van den 
borg volgens de voorgaande zinsnede is afgeloopen. 

De borg doet afstand van alle voorrechten van schuld-
splitsing en uitwinning. 

b. De borg moet zijn ten genoegen van den besteder 
en ingezetene des Rijks. Leden eener zelfde vennoot
schap mogen niet als elkanders borgen optreden. 

Wanneer de borg, voorgesteld door een der drie 
laagste inschrijvers, niet ten genoegen van den besteder 
is. kan deze den betrokken inschrijver uitnoodigen om 
binnen een te stellen termijn een anderen borg aan te 
wijzen. 

IV. Tenzij het bestek uitdrukkelijk bepaalt dat een 
zakelijke borgtocht wordt vereischt, wordt de keuze 
tusschen het stellen van een zakelijken of van een per
soonlijken borgtocht aan elk der inschrijvers overgelaten. 

§ 6. Overdracht van het werk. 
1. De aannemer draagt onder geen voorwendsel de 

uitvoering van het werk aan een ander over zonder 
schriftelijke machtiging des bcstcders. 

11a. De aannemer geeft, voorzoover het bestek zulks 
vordert, vóór het begin der werkzaamheden aan den 
besteder de namen op van de personen, die als 
onderaannemers, fabrikanten of leveranciers zullen op
treden. 

De besteder is bevoegd personen, die hem toeschij
nen , niet voldoende waarborgen van goed werk te geven , 
als onderaannemer, fabrikant of leverancier te weigeren. 

Ondanks de goedkeuring dezer personen door den 
besteder, blijft de aannemer ten volle verantwoordelijk-
voor de goede uitvoering van het bestek. 

/>. Mocht in het bestek bepaald zijn, dat bovenge
noemde opgave in het inschrijvingsbiljet moet zijn op
genomen , zoo kan door den besteder aan de laagste 
drie inschrijvers in overweging worden gegeven, som
mige onderaannemers door anderen te vervangen, doch 
mist hij na de gunning het recht deze vervanging te 
eischen, tenzij bij gebrekkige levering. 

c. Bij de besteding mogen de in de biljetten ver
melde namen der onderaannemers, fabrikanten of le
veranciers niet worden opgelezen. 

H O O F D S T U K II. 
Beheer. 

Aki'. I . Al.OË.MEEXË IIEFALINGEX. 
§ 7. Directie. 

la. De leiding van de uitvoering der werken van 
de zijde des bcstcders geschiedt door één of meer per
sonen , die de directie vormen en door den besteder 
worden aangewezen. 

b. Van de samenstelling der directie wordt den 
aannemer door den besteder schriftelijk kennis gege
ven. De besteder heeft het recht tijdens den duur 
van het werk wijzigingen in de directie te brengen, 
zonder daarvoor den aannemer redenen op te geven. 
Van deze wijziging ontvangt de aannemer schriftelijk 
mededeeling. 

Ila. De directie treedt bij de uitvoering der wer
ken op als gevolmachtigde van den besteder. De aan
nemer is verplicht alle bevelen, door de directie ge
geven en voortvloeiende uit de bepalingen van het be
stek , stipt na te komen als werden zij door den be
steder zelve gegeven, behoudens de hierna onder 116 
te noemen beperkingen. 

b. De directie is niet bevoegd om zonder uitdruk
kelijke en schriftelijke machtiging van den besteder 
eenigen last te geven, welke: 

hetzij wijziging brengt in de hoofciafmetingen van 
het werk, zooals dit in het bestek is beschreven; 

hetzij aanleiding geeft lot meer of minder werk; 
hetzij de in het bestek gestelde tijdsbepalingen ver

andert ; 
hetzij ingrijpende wijzigingen doet ontstaan in de 

verhouding tusschen den besteder cn den aannemer 
(SS 42 en 45). 

Deze machtiging is zelfs noodig wanneer de last als 
een uitvloeisel van het bestek kan beschouwd worden. 

Zij wordt door de directie den aannemer tegen ont
vangbewijs uitgereikt. 

c. In spoedeischende gevallen, waarin ter voorko
ming van schade voor den besteder de onmiddellijke 
uitvoering noodig is van niet uit het bestek voort
vloeiende werken , heeft de directie het recht dc uit
voering van zoodanige werken te gelasten zonder voor
afgaande goedkeuring van den besteder. 

Hiervan wordt nog denzelfden dag aan den besteder 
kennis gegeven, gezamenlijk door de directie en den 
aannemer. 

Deze werkzaamheden worden alleen gestaakt op uit
drukkelijker) last van den besteder; hetgeen reeds door 
den aannemer op last van de directie is verricht, wordt 
hem echter door den besteder vergoed. 

De verrekening geschiedt op den voet van meer en 
minder werk. 

d. De besteller heeft het recht aan de directie een 
andere bevoegdheid te geven , als in dit artikel onder 
IIr?, b en c is omschreven; in dit geval deelt hij 
echter den aannemer schriftelijk mede , welke bevoegd
heid hij aan de directie toekent. 

Illtf. Wanneer de directie uit meer dan één per
soon bestaat, kunnen deze verschillende rangen be-
kleeden. Van den besteder of het hoofd der directie 
ontvangt de aannemer schriftelijke mededeeling om
trent de bevoegdheid van elk der tot de directie be-
hoorende personen, en van hunne rangopvolging. 

/'. De aannemer heeft het recht om tegen eene be
slissing van eenig lid der directie in beroep te komen 
bij den onmiddellijk in rang boven dezen staande. 

c Elk lid der directie heeft het recht om op eene 
beslissing van hem ondergeschikten terug te komen 

i 
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ook al is hij daartoe niet door den aannemer aange
zocht. 

IV. Wanneer de aannemer zich niet verecnigen kan 
met een last, door het hoofd der directie gegeven, kan 
hij de beslissing van den besteder inroepen. Tegen 
deze beslissing kan hij, al naar mate den aard van het 
geschil, de uitspraak inroepen van deskundigen of 
scheidsmannen. 

Hangende deze beslissing, is cle aannemer verplicht 
den last op te volgen. 

§ 8. Gemachtigde van den aannemer. 
Gedurende de uitvoering moet de aannemer op het 

werk aanwezig zijn, tenzij hij, onder goedkeuring van 
den besteder, een gemachtigde heeft gesteld, geschikt 
om hem zoodanig te vervangen , dat cle voortgang van 
het werk niet door zijne afwezigheid worde vertraagd. 

§ 9. Correspondentie. 
\a. Men kan volstaan met hetgeen voor den be

steder bestemd is, uitsluitend te richten aan den eeni
gen of, indien er meerdere zijn, aan den eersten onder
teekenaar onder cle woorden „de besteder" aan den 
voet der overeenkomst, beschreven in !j 3 A of B. 

Bestaat er echter overeenkomstig § 7 een directie, 
dan is, hetgeen voor den besteder bestemd is , uitsluitend 
te richten aan het hoofd der directie of den door dezen 
schriftelijk aangewezen persoon. 

Hiervan zijn uitgezonderd de mededeelingen bedoeld 
in tie §§ 46 en 47. 

c. De besteller kan ten allen tijde, bij schriftelijke 
mededeeling aan aannemer en directie, andere dan de 
hierboven onder a en h gegeven regelen vaststellen. 

\\a. Men kan volstaan met hetgeen voor den aan
nemer bestemd is (waaronder schriftelijke en monde
linge orders begrepen zijn), te richten aan den eenigen 
of, indien er meerdere zijn, aan den eersten ondertee
kenaar onder de woorden „de aannemer" aan den voet 
der overeenkomst, beschreven in $ 3 A of B. 

b. Bestaat er echter overeenkomstig § 8 een ge
machtigde, dan is, hetgeen voor den aannemer bestemd 
is, uitsluitend te richten aan dien gemachtigde. 

Hiervan zijn uitgezonderd de betalingstukken , dc 
gelden en geldswaarden, alsmede de mededeelingen be
doeld in Sjjj 4" en 47. 

c. Onder schriftelijke goedkeuring van den besteder 
kunnen ten allen tijde andere dan de hierboven onder 
a en b gegeven regelen worden vastgesteld. 

III. Bij de mede ! elingen, welke aan een termijn 
gebonden zijn, gelden de volgende bepalingen : 

a. Een schriftuur, aangeboden aan het domicilie 
van den persoon, aan wien zij is gericht, wordt bij af
wezigheid gerekend te zijner kennisse te komen vier-
en-twintig uur na het tijdstip, waarop de aanbieding 
plaats had. Deze bepaling geldt zelfs, al is de aanne
ming geweigerd, mits dit op de schriftuur door twee 
geloofwaardige personen wordt bevestigd. 

b. Een schiftuur, verzonden bij aangeteekenden , aan 
domicilie gerichten brief, wordt gerekend ter kennisse 
te komen van den persoon aan wien de brief is gericht, 
vier-en-twintig uren na het laatste uur van den stempel, 
die op het ontvangbewijs van den aangeteekenden 
brief is gesteld, zelfs al is die brief bij de bestelling 
geweigerd. 

Deze termijn wordt met 24 uren verlengd, wanneer 
het ontvangbewijs is afgegeven op een dag, vooraf
gaande aan een der in § 17 II genoemde dagen. 

c. Een aan domicilie gericht draadbericht wordt 
gerekend ter kennisse te komen van den persoon, aan 
wien het gericht is, twaalf uur na het tijdstip, waarop 
het aan het kantoor van afzending is aangenomen, zelfs 
al is het draadbericht bij de bestelling geweigerd. 

d. Komt de schriftuur vroeger dan hierboven onder 

a, b en c is aangenomen , ter kennisse van den persoon, 
aan wien zij gericht is, dan wordt het werkelijk tijd
stip aangehouden. 

e. En schriftuur wordt gerekend tot stand te komen 
op het oogenblik, waarop zij overeenkomstig het hier
boven onder a, b, c en d bepaalde, gerekend wordt 
ter kennisse te komen van den persoon, aan wien zij 
is gericht. 

ƒ. Met domicilie staat gelijk elk dag- cn nachtver
blijf op of nabij het werk gedurende den tijd, dat het 
betrokken is door den persoon, aan wien de schriftuur 
gericht is, alsmede elk ander verblijf, daartoe door dien 
persoon schriftelijk aangewezen. 

§ 10. Afkortingen. 
In het bestek en de overige stukken worden aan

geduid : 
Dez« Algemeene Administratieve Voorschriften 

door A . A . V . 
Burgerlijk Wetboek „ B.W. 
Amsterdamsch peil „ A . P . 
Laagwater „ L.W. 
Hoogwater „ H.W. 
Volzee „ V . Z . 
Middelbare rivier „ M.R. 
Peil „ P. 
Scheepton (1000 KG.) „ S.T. 

A R T . 2. E I G E N D O M E N A S S U R A N T I E . 

S I I . Eigendom der bouwstoffen. 
Alle op of bij het werk aangevoerde bouwstoffen 

worden, zoodra zij zijn goedgekeurd, eigendom des 
besteders. 

§ 12. Afbraak. 
a. Afbraak blijft het eigendom des aannemers , tenzij 

het bestek het tegendeel bepaalt. 
b. De afbraak zal desgevorderd, vóór met het nieuwe 

werk wordt aangevangen, minstens 200 M. van het 
werk worden verwijderd. 

c. Blijft de afbraak aan den besteder, zoo bepaalt 
het bestek hoe ermede te handelen. 

§ 13. Gevonden voor'wcrpcn. 
In afwijking van het bepaalde in art. 642 B. W. 

blijven alle op het werk gevonden voorwerpen eigen
dom van den besteder. 

De aannemer zorgt voor het opbergen en bewaren 
dezer voorwerpen, desgevorderd tot den afloop van 
het werk. 

De personen in dienst van den aannemer, die de 
bedoelde voorwerpen verbergen, vervreemden of ver-
koopen , worden dadelijk van het werk verwijderd. 

§ 14. Assurantie. 
la. De aannemer is verplicht het werk te verzekeren 

en voortdurend verzekerd te houden tegen alle schaden , 
waartegen geassureerd kan worden, onder bepaling dat 
eventueel de assurantie-penningen zullen worden uit
gekeerd aan den besteder. 

I )e assurantie moet doorloopcnd worden gehouden 
op een bedrag in overeenstemming met den stand van 
het werk. Bij het verschijnen van eiken betalingstermijn 
legt de aannemer hiervan het bewijs over aan den 
besteder. 

II. De door den besteder geïnde assurantiepenningen 
worden aan den aannemer uitgekeerd naar gelang van 
den voortgang van het herstel der schade. 

A R T , 3. V E R R E K E N I N G . 

§ i j . Vergissingen in het bestek. 
\a. De besteder heeft ten allen tijde het recht ver

gissingen in bestek of teekening te herstellen. 
De aannemer kan hiervoor geen bijbetaling vorderen, 

tenzij hij bewijst, dat hij deze vergissing niet tijdig 
kon bemerken en door het herstel schade lijdt. 

Geschillen hieromtrent, alsmede over het bedrag 
der schade, worden door deskundigen uitgemaakt. 

II. In geval van verschil tusschen bestek, bijbe-
hoorende teekeningen cn op de aanwijzing vertoonde 
teekeningen, geldt in de eerste plaats het bestek, ver
volgens de daarbij behoorendc teekeningen en in dc 
laatste plaats de op cle aanwijzing vertoonde teekeningen. 

§ 16. Meer en minder werk. 
I. De besteder is steeds bevoegd om dc in het bestek 

bepaalde hoeveelheden tc vermeerderen of te vermin
deren , alsmede om den aannemer de uitvoering van 
niet in het bestek voorziene, doch daarmede in ver
band staande werken en leveringen te gelasten, mits 
bij de eindafrekening noch de waarde van het meerder 
werk, noch die van het minder werk, grooter zij dan 

van de aannemingssom. 
lla. Deze waarden worden berekend volgens de een

heidsprijzen van het bestek, behalve wanneer de som, 
waarop het werk volgens het bestek door of vanwege 
den besteder geraamd werd, aan de inschrijvers vóór 
dc besteding bekend was. 

In dit geval worden de eenheidsprijzen vooraf met 
een even groot aantal geheele percenten vermeerderd 
of verminderd als het aantal geheele percenten bedraagt, 
welke de som, waarvoor het werk is gegund, grooter 
of kleiner is dan de raming. 

b. De niet in het bestek voorkomende eenheids
prijzen worden door den besteder en den aannemer 
gezamenlijk vastgesteld. 

c. Onder de eenheidsprijzen zijn alle uitgaven van 
den aannemer, alsmede diens winst en de risico begrepen. 

Tenzij het bestek uitdrukkelijk het tegendeel vermeldt, 
hebben zij steeds betrekking op cle verwerkte en in het 
werk gemeten hoeveelheden. 

lila. Wordt door den aannemer meer verwerkt van 
eenige bouwstof dan »/, der in het bestek bepaalde 
hoeveelheid, dan kan hij een billijken bijslag vorderen 
bij den eenheidsprijs van dat meerdere. 

b. Eveneens kan hij een billijken bijslag vorderen, 
al is de meer verwerkte hoeveelheid van eenige bouw
stof kleiner dan 7, van dc in het bestek bepaalde, 
mits slechts de waarde van hetgeen daarvan meer ver
werkt is, berekend als onder II is vastgesteld, grooter 
is dan '/iu van dc aanncmingssom. De bijslag heeft 
alleen betrekking op de hoeveelheid, met welke deze 
grens van '/n> wordt overschreden. 

IV<7. De besteder is bevoegd om, met inachtneming 
van hetgeen onder I is bepaald, alle overige wijzigingen 
in het bestek, in de samenstelling der werken en in 
dc voorwaarden van uitvoering aan te brengen, welke 
hij in het belang van het werk vóór of tijdens cle uit
voering noodig oordeelt, behoudens billijke schade
loosstelling aan den aannemer. 

b. Wanneer door de vermeerdering van het werk 
of van de leveringen volgens het oordeel van den be
steder de onder I gestelde grens zal worden overschre
den , dan is hij bevoegd een nieuwe aanbesteding uit 
te schrijven voor de uitvoering van eenige of van alle 
der meer dan in het bestek bepaalde werken en leve
ringen. De aannemer moet gedoogen, dat onder 
billijke schadeloosstelling, door hem aan wien dit werk 
wordt opgedragen, tegelijkertijd en terzelfder plaatse , 
met gebruikmaking van des aannemers werktuigen en 
hulpmiddelen wordt gearbeid. 

c. De aannemer heeft recht op een billijke schade
loosstelling indien, tengevolge van het onder I of 
IVa bepaalde, door hem eenige reeds aangevoerde 
geheel of gedeeltelijk vervaardigde of blijkens den 
vrachtbrief afgezonden bouwstoffen niet kunnen worden 
gebruikt. 

Va. Grootere dan in het bestek bepaalde hoeveel

heden cn andere dan de daarin vermelde bouwstoffen 
kunnen door den aannemer slechts in rekening gebracht 
worden, indien zij op schriftelijke last van den besteder 
zijn gebezigd. Evenmin heeft de aannemer aanspraak 
op de in IVa bedoelde schadeloosstelling indien daarbij 
zonder .schriftelijken last van den besteder is te werk 
gegaan. 

b. De aannemer ontvangt geen vergoeding voor 
leveringen of werkzaamheden, welke noodzakelijk tot 
het werk behooren, al zijn deze niet in het bestek 
vermeld. 

Vla. Overtreft bij de eindafrekening, nadat de bij
slagen en de schadeloosstelling in aanmerking genomen 
zijn, het bedrag van het aan den aannemer minder 
verschuldigde dat van het aan den aannemer meer 
verschuldigde, zoo wordt het verschil met tien ten 
honderd verminderd en enkel de rest van de aanne
mingssom gekort. 

In het tegenovergestelde geval wordt de aanne
mingssom met het ongewijzigd verschil vermeerderd. 

VUa. Door ven besteder wordt maandelijks een 
staat samengesteld van alle volgens zijn oordeel tot 
verrekening of bijslag aanleiding gevende hoeveelheden, 
alsmede van alle omstandigheden, waarop bij schade
loosstelling tc letten valt. Deze staat wordt den aan
nemer vóór den zesden van cle volgende maand ter 
goedkeuring aangeboden. 

Hij kan deze goedkeuring weigeren en volstaan met 
den staat voor gezien te teekenen. 

b. Wordt dc staat den aannemer niet binnen den 
bepaalden tijd aangeboden of weigert hij dien goed te 
keuren, dan is hij bevoegd een tegenstaat op te maken, 
bevattende een opgave van alle hoeveelheden, welke 
volgens zijn oordeel aanleiding tot verrekening of bijslag 
geven, alsmede van de omstandigheden, waarop bij 
schadeloosstelling te letten valt. De besteder kan de 
goedkeuring van dezen tegenstaat weigeren , doch moet 
dien voor gezien teekenen, indien die hem wordt aan
geboden vóór den 2o"cn van de maand, volgende op 
die, waarop de tegenstaat betrekking heeft. 

c. Wordt in staat of tegenstaat iets vermeld, het
geen reeds in een vorigen staat of tegenstaat had vermeld 
kunnen worden, dan wordt zulks als niet geschreven 
beschouwd, tenzij het met onderling goedvinden ge
schiedt. 

VUItf. Door deskundigen worden vastgesteld, indien 
daaromtrent besteder en aannemer niet kunnen over
eenkomen : 

1". de niet in het bestek vermelde eenheidsprijzen. 
2". de bijslagen. 
3". de schadeloosstellingen. 
4". de hoeveelheden, waarover verrekening moet plaats 

hebben. 
5". het eindbedrag, dat van de aannemingssom gekort 

moet worden of daarbij gevoegd moet worden. 
b. De maandstaten en tegenmaandstaten hebben 

kracht van bewijs, wanneer zij voldoen aan de ver-
eischten in S 17 onder XI b, c en d voor de weekstaten 
en tegenweekstaten gesteld, met dien verstande evenwel 
dat de stukken , welke niet door de wederpartij als 
goedgekeurd zijn onderteekend, uitsluitend beslissen 
over de hoeveelheden en dc omstandigheden waarop 
bij schadeloosstelling te letten valt. 

A R T . 4. T E R M I J N S B E P A L I N G E N . 

§ 17. Tcrmijnsverlcnging. 
I. Een in het bestek genoemde termijn, binnen wel

ken door den aannemer aan een bepaald omschreven 
verplichting moet voldaan zijn, wordt van zelf verlengd 
met een getal dagen, gelijk aan dat, waarop door on
voorziene oorzaken, die onafhankelijk van den wil des 
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geven aan aannemers zijn, geen uitvoering wordt 
hetgeen tot die verplichting behoort. 

Het is hierbij onverschillig of die dagen vóór of na 
den in het bestek vastgesteldcn termijn voorkomen. 

II. Tot de dagen, welke in geen geval recht op 
termijnsverlenging geven, behooren de binnen den be-
stekstermijn vallende Zondagen, Hemelvaartsdagen, 
Tweede Paasch- en Pinksterdagen, Eerste en Tweede 
Kersdagen, Nieuwjaarsdagen en verjaardagen van het 
hoofd van het Koninklijk stamhuis. 

III. Evenmin geven recht op termijnsvcrlenging de 
overige binnen den bestekstermijn vallende dagen, 
waarop de toestand van het weder tot staking der 
werkzaamheden noodzaakt, voor zooveel hun aantal in 
eenige maand niet overtreft het cijfer, dat hiervoor 
achter elke maand gesteld is: Januari 8 , Februari 7, 
Maart 3, April 3, Mei 3, Juni 2, Juli 2, Augustus 2, 
September 2, October 3, November-5, December 8. 

I\r<i. Termijnsvcrlenging wegens onwerkzaam weder 
geschiedt enkel met een aantal dagen, gelijk aan het 
verschil tusschen het totaal getal dagen, waarop in eenige 
maand de toestand van het weder tot staking nood
zaakt (daaronder niet begrepen de onder II bedoelde 
dagen) en het hierboven onder III voor dezelfde maand 
opgegeven cijfer. 

b. Bij deze berekening is het onverschillig of het 
tijdstip, waarop een termijn aanvangt, al dan niet sa
menvalt met het begin eener maand, alsmede of het 
tijdstip, waarop de termijn eindigt, al dan niet overeen
komt met het einde eener maand. 

Xa. Met verwijzing naar hetgeen onder III is be
paald, wordt voor zooveel dc uitvoering van metsel
werk betreft, gerekend als door den aannemer te zijn 
voorzien een algeheele staking der werkzaamheden ge
durende de maanden December, Januari en Februari, 
zoodat eene voortdurende staking of tijdelijke stakingen 
van dat werk in die maanden, voor zooveel zij binnen 
den bestekstermijn vallen, geen recht op termijnsver
lenging geven. 

b. Voor elk der binnen den bestekstermijn vallende 
maanden November of Maart, waarin aan den aanne
mer niet wordt toegestaan tc metselen of te voegen, 
wordt een termijnsvcrlenging van vijftien dagen toe
gekend. 

VI. Alle na den bestekstermijn voorkomende : 
a. onder II genoemde dagen, b. dagen, waarop de 

toestand van het weder tot staking der werkzaamhe
den noodzaakt, c. dagen, waarop het uitvoeren van 
metselwerk niet door den besteder wordt toegestaan, 
geven recht op een verlenging van den termijn met 
een gelijk aantal dagen. 

VIL/. Geen staking van werkzaamheden door den 
toestand van het weder wordt geacht plaats te vinden, 
indien de verletten op den betroffen dag te zamen fei
telijk minder dan vijf uren bedragen. 

b. Elke dag, waarop het verlet meer bedraagt dan 
hierboven is vastgesteld, geeft recht op eene verlen
ging van den termijn met één dag. 

VIII. Het uitvoeren van meer of ander werk dan 
in het bestek bepaald is, geeft, indien zulks opschrif
telijken last van den besteder geschiedt, recht op een 
billijke termijnsverlenging. 

lXa. Staking van werkzaamheden tengevolge van 
het ontbreken op het werkterrein van de noodige bouw
stoffen , of door het niet voldoen door leveranciers van 
den aannemer aan hunne verplichtingen geeft, geval
len van overmacht uitgezonderd, nimmer recht op eenige 
termijnsverlenging. 

b. Een korting, toegepast op eenigen termijn, geeft 
recht op verschuiving der afhankelijke termijnen. 

.Afhankelijke termijnen zijn enkel die, welke betrek

king hebben op verplichtingen, waaraan de aannemer 
niet kan voldoen, zonder vooraf voldaan te hebben aan 
de verplichting, waarop de voorste termijn betrekking 
heeft. 

De verschuiving is gelijk aan het getal dagen waar
over de korting is toegepast. Zij wijzigt den onder-
lingen afstand der afhankelijke termijnen niet. 

Xa. Na het einde van elke weck wordt door den 
besteder een staat opgemaakt van dc in die week voor
komende dagen , welke volgens zijn oordeel recht op 
termijnsvcrlenging geven, met opgave van redenen. 
Deze lijst wordt den aannemer vóór den volgenden 
Dinsdag ter goedkeuring aangeboden. Hij kan deze 
goedkeuring weigeren en volstaan met den staat voor 
gezien te teekenen. 

b. Wordt hem de staat niet binnen den bepaalden 
tijd aangeboden of weigert hij dien goed te keuren, 
dan is hij bevoegd een tegenstaat op te maken van de 
dagen, welke volgens zijn oordeel recht op termijns
vcrlenging geven, met opgave van redenen. De be
steder kan de goedkeuring van dezen tegenstaat wei
geren , doch moet dien voor gezien teekenen indien 
deze hem wordt ter hand gesteld vóór den Zaterdag, 
volgende op dien, waarop de tegenstaat betrekking heeft. 

XL?. Indien besteder en aannemer niet kunnen over
eenkomen omtrent het getal dagen, waarmede de ter
mijn te verlengen is, dan wordt dit door deskundigen 
vastgesteld. 

b. Wordt aan dezen overgelegd een door den aan
nemer goedgekeurde staat af door den besteder goed
gekeurde tegenstaat, dan kan , voor zooveel de betrok
ken weck betreft, geen andere termijnsverlenging wor
den toegekend, dan in het goedgekeurde stuk is aan
gegeven. 

c. Dezelfde kracht wordt toegekend aan: 
I". een door den besteder overgclcgden en door den 

aannemer voor gezien geteekenden weekstaat, wanneer 
de aannemer daartegenover geen door den besteder 
voor gezien geteekenden tegenstaat kan stellen. 

2°. een door den aannemer overgelegden cn door 
den besteder voor gezien geteekenden tegenstaat, wan
neer de besteder daartegenover geen door den aan
nemer voor gezien geteekenden weekstaat kan stellen. 

d. Deze kracht wordt aan eenig onder c genoemd 
stuk niet ontnomen door het ontbreken van de hand
teekening van de wederpartij, mits op dit stuk een door 
twee geloofwaardige personen onderteekende verklaring 
staat, waaruit blijkt, dat het stuk binnen den onder 
X gestelden termijn aan de wederpartij ter teekening 
was aangeboden. 

S 18. Premie bij vervroegde oplevering. 
Een premie , den aannemer bij het bestek toegezegd 

voor het vroeger dan op den bepaalden termijn voldoen 
aan eenige verplichting, is niet verschuldigd wanneer 
de termijn, door welke oorzaak ook, is overschreden. 

S 19. Korting bij tcimi/usoverschri/ding. 
Voor eiken dag, waarop de aannemer later dan den 

overeenkomstig § 17 verlengden termijn voldoet aan de 
verplichting, welke in het bestek aan dien termijn is 
verbonden, wordt een korting op de aannemingssom 
toegepast. 

Het bedrag dezer korting wordt in het bestek bepaald. 
A R T . 5. B E T A L I N G . 

§ 20. Opnemingen, 
la. Alle opnemingen van het werk geschieden zoo 

spoedig mogelijk na aanvraag van den aannemer. 
b. Het tijdstip der opneming wordt den aannemer 

minstens drie dagen van te voren medegedeeld; hij 
heeft het recht de opneming bij te wonen. 

c. Binnen drie dagen na de opneming wordt door 
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den besteder aan den aannemer den uitslag schriftelijk 
medegedeeld. 

11a. Mocht de besteder, hetzij de aanvraag onbe
antwoord laten , hetzij de opneming weigeren , hetzij 
na opneming het werk nog niet voltooid verklaren, 
dan kan dc aannemer opneming door deskundigen 
vorderen, mits zijn eisch daartoe aan den besteder 
kenbaar makende binnen tien dagen: 

in het eerste geval na de aanvrage, 
„ „ tweede „ „ ontvangst der weigering, 
„ „ derde „ ., de opneming. 

b. Deskundigen stellen tevens vast het bedrag der 
schade door het handelen of het niet handelen van 
den besteder den aannemer toegebracht. 

§ 21. Betaling] 
I. De betaling der termijnen geschiedt binnen veer

tien dagen, nadat bij opneming is gebleken, dat de 
aannemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan, tenzij 
in het bestek anders is bepaald. 

II. Geen termijn zal worden afgegeven, voordat 
gebleken is, dat aan de bepalingen omtrent assurantie 
is voldaan. 

III. Wanneer het vervallen der termijnen niet af
hangt van het voldoen aan een bepaalde verplichting 
door den aannemer, maar van het voltooid zijn van 
een evenredig deel van het werk, zoo kan de besteder 
bij de beoordeeling of er termen zijn tot het afgeven 
van een termijn, behalve het gemaakte werk, ook de 
waarde der op het werk aanwezige, goedgekeurde 
maar nog niet verwerkte bouwstoffen in rekening brengen. 

Ook kan de besteder de waarde, welke aanwezige 
hulpmiddelen voor het werk bezitten, in aanmerking 
nemen. 

S 22. Afrekening van kortingcn\en vergoedingen. 
I. Alle kortingen worden afgetrokken van het be

drag van den ccrstvolgenden betalingstermijn, zonder 
dat het noodig is den aannemer in gebreke te stellen. 

II. De besteder is gehouden alle schadeloosstellin
gen en vergoedingen, welke hij aan den aannemer 
verschuldigd is, te voldoen binnen vier weken, nadat 
over het bedrag daarvan tusschen besteder cn aanne
mer is overeengekomen of, in geval van geschil, bin
nen vier weken na de dagtcekening van de uitspraak 
der deskundigen of scheidsmannen. 

§ 23. Vorderingen van werklieden. 
la. Mocht dc besteder door personen , die ten be

hoeve van het door hem uitbesteedc werk in dienst 
van den aannemer zijn geweest, krachtens art. 1 6 5 0 
B. W., worden aangesproken tot betaling van gelden, 
hun door den aannemer verschuldigd, dan is de aan
nemer verplicht, om binnen acht dagen, nadat hem 
daarvan bij aangetcekenden brief is kennis gegeven, 
den besteder te berichten of die schuld ter zake van 
het daarbij bedoeld werk, wordt erkend. Deze erken
ning geeft den besteder de bevoegdheid 0111 de ge
vorderde som uit dc nog verschuldigde aannemings
penningen te voldoen. 

/'. Bij gebreke van antwoord binnen acht dagen 
wordt de aannemer geacht de vorderingen tc betwisten. 

II. Leidt die vordering tot processen, dan zijn de 
uit de processen voor den besteder voortvloeiende kos
ten ten laste van den aannemer. Het vermoedelijk 
bedrag wordt door den besteder vastgesteld cn met 
het bedrag der vordering van de nog verschuldigde 
gelden ingehouden. Is het ingehouden bedrag niet 
voldoende tot bestrijding der kosten en, bij toewijzing 
der vordering, tot het betalen daarvan, dan heeft de 
besteder verhaal op den aannemer of op den door hem 
gestelden borgtocht. In het tegenovergestelde geval 
wordt den aannemer het overschot uitgekeerd. 

H O O F D S T U K III. 
Uitvoering. 

A R T . 1. A L G E M E E N E B E P A L I N G E N , 

§ 24. Tijdstip van aanvang. 
I. Onmiddellijk na de gunning is het geheele werk 

voor rekening en risico van den aannemer. 
II. Tenzij het bestek voorschrijft, dat dc dag van 

aanvang der werkzaamheden op andere wijze bepaald 
wordt, is de aannemer gehouden, uiterlijk den veer
tienden dag na dien , waarop het werk is gegund, een 
aanvang tc maken met dc uitvoering; bedoelde veer
tiende dag geldt als dag van aanvang bij de bereke
ning der termijnen. 

§ 25. Uitvoering. 
I. Het werk wordt uitgevoerd volgens de bepalin

gen van het bestek, waarbij dc aannemer gehouden is 
de bevelen en aanwijzingen des besteders op te volgen. 

II. Alle bouwstoffen worden naar den eisch van 
goed werk bewerkt cn bewaard. 

III. Alle tot dc uitvoering benoodigdc gereedschap
pen , mallen, monsters enz. worden door den aanne
mer geleverd ten genoegen van den besteder. 

s 26. Middelen tot gemeenschap, waterkeering en 
waterlossing. 

De uitvoering moet zoodanig worden geregeld, dat 
geen middelen tot gemeenschap, waterkeering, water-
inlating of waterlossing aangetast of in gevaar gebracht 
worden, tenzij met schriftelijke toestemming van den 
besteder. 

S 27. Verband tusschen verschillende werken. 
la. De aannemer moet na schriftelijke kennisgeving 

door den besteder gedoogen, dat onder billijke scha
deloosstelling tegelijkertijd en terzelfder plaatse, met 
gebruikmaking van des aannemers werktuigen en hulp
middelen door andere aannemers wordt gearbeid. 

/'. Wanneer verschillende werken in elkander grij
pen of elkander raken, treden de betrokken aannemers 
zooveel noodig over dc uitvoering met elkander in 
overleg en doen daarvan, voordat met de betreffende 
werkzaamheden wordt aangevangen, mededeeling aan 
den besteder. 

c. Kunnen de aannemers zich niet of niet tijdig 
verstaan of heeft de besteder tegen de overeengeko
men regeling bezwaar, zoo beslist deze hoe de uitvoe
ring door elk der aannemers moet geschieden. 

II. Wanneer de aannemers het niet eens kunnen 
worden over het bedrag der schadeloosstelling onder 
la bedoeld of wanneer een aannemer meent dat hem 
door de beslissing der besteders onder L bedoeld, 
nadeel is berokkend , zoo wordt de beslissing van des
kundigen ingeroepen, 
§ 28. Naleven van wetten, besluiten en verordeningen. 

De kosten, voortvloeiende uit het naleven of het 
niet naleven van wetten, besluiten of verordeningen van 
dc bevoegde openbare macht, zijn voor rekening van 
den aannemer. 

A R T . 2. MioiiELEX T O T U I T V O E R I N G . 

§ 29. C'itbakcning. 
I. Dc aannemer is verplicht de gevorderde perso

nen cn hulpmiddelen ten dienste van den besteder te 
stellen tot het doen van peilingen , opmetingen , uit-
bakeningon enz. 

Hiervan zijn uitgezonderd de fijnere meetinstru
menten. 

II. De uitbakeningen worden, zoolang als de be
steder het noodig oordeelt, door den aannemer onder
houden. 

§ 30. Samenstelling der hulpwerken. 
<i. De aannemer is verantwoordelijk voor de deug

delijkheid der hulpwerken, tenzij de samenstelling door 
den besteder is voorgeschreven. 
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b. Wanneer de besteder de hulpwerken onvoldoende 
verklaart, is de aannemer tot versterking verplicht, 
zonder dat hierdoor de aansprakelijkheid van den aan
nemer verminderd wordt. 

c. Meent de aannemer dat de samenstelling vol
doende is, zoo kan hij het oordcel van deskundigen 
inroepen. Verklaren deze de aangebrachte versterking 
voor onnoodig, zoo ontvangt de aannemer daarvoor 
vergoeding op den voet van meer werk, 

§ 31. Verwijdering van het werk van hulpmiddelen 
en werktuigen. 

a. De besteder heeft de bevoegdheid ten allen tijde 
het van het werk verwijderen van hulpmiddelen en 
werktuigen te verbieden: 

1". wanneer deze hulpmiddelen of werktuigen nog 
noodig zijn voor de uitvoering van het werk. 

2". wanneer de waarde dezer hulpmiddelen of werk
tuigen geheel of gedeeltelijk volgens § 21 III in aanmer
king is genomen bij den laatst afgegeven betalingstermijn. 

b. Voor eiken dag, waarop de aannemer, in strijd 
met dit verbod, eenig hulpmiddel of werktuig van het 
werk verwijderd houdt, wordt hem / too gekort. 

§ 32. Hulpmiddelen van den besteder. 
Indien den aannemer het gebruik van gebouwen, 

werktuigen of hulpmiddelen van den besteder is ver
gund, draagt hij zorg voor de noodige herstelling, 
inrichting en voor het onderhoud tijdens den duur van 
het werk, een en ander voor zijne rekening. 

Na afloop van het werk geeft de aannemer de ge
bezigde gebouwen, werktuigen en hulpmiddelen aan 
den besteder terug, desgevorderd in den staat waarin 
hij die ontvangen heeft, en bergt de losse voorwerpen 
ter aan te wijzen plaatse nabij het werk. 

A R T . 3. K E U R I N G E N B E W A K I N G D E R B O U W S T O F F E N . 

§ 33. Keuring van bouwstoffen. 
la. De bouwstoffen worden vooraf door den besteder 

gekeurd. 
De keuring geschiedt bij het werk in tegenwoordig

heid van den aannemer. In door den besteder te be
palen gevallen kan de keuring elders plaats hebben. 

b. De besteder heeft het recht de bouwstoffen door 
een bevoegd persoon te doen onderzoeken ten koste 
des aannemers tot een in het bestek genoemd bedrag. 
Wordt dit bedrag niet ten volle besteed, zoo wordt 
het overblijvende als minder werk in rekening gebracht. 

Onder dit bedrag zijn niet begrepen de kosten, val
lende op onderzoekingen naar aanleiding waarvan de 
bouwstoffen worden afgekeurd. Deze zijn in elk geval 
voor rekening van den aannemer. 

c. Waardevermindering van voor de keuring gebezigde 
bouwstoffen wordt den aannemer niet vergoed. 

II. Wanneer goedgekeurde bouwstoffen vóór de eind-
oplevering onder de behandeling miswerkt of van onvol
doende hoedanigheid of gebrekkig worden bevonden, 
worden zij alsnog afgekeurd en moeten, hetzij zij reeds 
verwerkt zijn of niet, door andere vervangen worden. 

III. Zoowel de goed- als afgekeurde bouwstoffen 
worden zooveel mogelijk door den besteder gemerkt. 

Het merken mag de bruikbaarheid der bouwstoffen 
niet verminderen. 

IVa. De afgekeurde bouwstoffen worden op aanzeg- , 
ging van den besteder van het werk verwijderd of ! 
volgens zijn aanwijzing geborgen. 

b. Worden afgekeurde bouwstoffen geheel of gedeelte
lijk verwerkt bevonden, zoo vervalt de aannemer in 
een korting van vijftig gulden. 

Bovendien moet, indien de besteder zulks verlangt, 
zoodanig werk onmiddellijk worden afgebroken en zon
der vergoeding naar de voorschriften hersteld. 

V. Ingeval ongekeurde bouwstoffen verwerkt wor
den, kan den aannemer een korting van vijftig gulden 

worden opgelegd. Zoo de besteder het noodig acht, 
is de aannemer verplicht zonder vergoeding het onge
keurde af te breken en uit te nemen. 

Vla. Indien de besteder vermeent dat in het werk 
gebreken voorkomen, is hij bevoegd, hetzij tijdens de 
uitvoering, hetzij vóór de eindoplevering het afbreken 
en herstellen te gelasten. 

Indien de veronderstelde gebreken blijken tc be
staan , komen alle kosten ten laste des aannemers; in 
het tegengestelde geval komen alle kosten ten laste des 
besteders. 

§ 34. Bewaking der bowwstoffen. 
a. De aannemer is belast met de bewaking van alle 

goedgekeurde bouwstoffen en van alle materialen, van 
welken aard ook, die uit de vernieuwing of herstelling 
van werken voortkomen en volgens de bepalingen van 
het bestek of deze Algemeene Administratieve Voor
schriften , niet aan hem verblijven. 

b. Hij is verplicht nieuwe gelijksoortige te leveren 
voor verloren of beschadigde bouwstoffen, onverschillig 
of deze nieuw zijn aangevoerd of voortgekomen uit de 
afbraak. 

A R T . 4. T E R R E I N E N . 

§ 35. Werkterrein. 
I. Het plaatsen van keeten en werkplaatsen en het 

leggen der bouwstoffen geschiedt volgens aanwijzing 
j van den besteder. 

\\a. Alle werken worden, zoo de besteder dit vor
dert, voor zooveel noodig afgesloten met schuttingen 
van voldoende hoogte en voldoende verlicht. 

b. Behalve het tot het werk behoorend personeel, 
wordt niemand binnen deze afschutting toegelaten dan 
met toestemming van den besteder. 

III. Zoo de besteder een terrein heeft beschikbaar 
gesteld voor het plaatsen van keeten voor arbeiders in 
dienst van den aannemer, is deze verplicht te zorgen 
voor de goede orde op en de dagelijksche reiniging 
van dat terrein en voor de plaatsing en ruiming van 
een voldoend aantal privaten. 

IV. Na afloop van het werk blijven de loodsen, 
keeten, directieverblijven, afsluitingen, steigers enz. het 
eigendom van den aannemer en worden op last van den 
besteder ten spoedigste opgeruimd. 

Het terrein wordt weder in orde opgeleverd. 
§ 36. Belendende eigendommen. 

a. Betreding van aan het werk belendende eigen
dommen door den aannemer of personen, dié voor 
hem werkzaam zijn, is verboden, tenzij met schriftelijke 
vergunning van den eigenaar. 

b. Voor elke overtreding dezer bepaling w ordt den 
aannemer f 1 gekort. 

A R T . 5. W E R K L I E D E N . 

§ 37. Werklieden. 
De besteder is bevoegd de onmiddellijke verwijdering 

van het werk te eischen van ongeschikte of onbekwame 
personen, die voor den aannemer werkzaam zijn. 

% 38. Verboden 'werktijd. 
Op Zondagen en op de in § 17 genoemde feest

dagen , alsmede vóór zonsopgang en na zonsondergang 
mag niet gewerkt worden, tenzij met schriftelijke ver
gunning of op schriftelijken last van den besteder, op 
korting van vijftig gulden, telkens wanneer tegen deze 
bepaling gehandeld wordt, onverminderd de bevoegd
heid des besteders om het afbreken van het gemaakte 
werk te gelasten. 

Wanneer de besteder het werken op Zon- en feest
dagen in buitengewone omstandigheden gelast, vraagt 
de aannemer daartoe vergunning aan de bevoegde 
macht. Bij weigering door deze, geeft de aannemer 
hiervan onmiddellijk kennis aan den besteder. 
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H O O F D S T U K IV. 
B u i t e n g e w o n e o m s t a n d i g h e d e n . 

A R T . 1. V A N Z A K E N . 

§ 39. Rampen. 
la. Dc inschrijvers, bedoeld in § 2, hebben de be

voegdheid hunne inschrijvingen in te trekken , wanneer 
tusschen den dag der besteding en dien der gunning 
door een ramp de omvang van het werk met minstens 
V, wordt vermeerderd. 

b. Bedraagt de vermeerdering minder dan '/» e n 

wordt het werk gegund, dan wordt op den voet van 
meer en minder werk afgerekend. 

Ha. Bij het voorkomen van een ramp na de gun
ning geeft de aannemer daarvan onmiddellijk schriftelijk 
kennis aan den besteder en neemt intusschen de noo
dige maatregelen tegen verdere uitbreiding der schade. 

b. Bij aanwezigheid der directie geschiedt dit onder 
hare goedkeuring. 

III. Alle schaden, veroorzaakt door nalatigheid , 
onvoorzichtigheid , gebrek aan middelen of verkeerde 
maatregelen van den aannemer of wel door rampen , 
waartegen hij zich had kunnen assureeren, worden door 
hem voor zijne rekening hersteld. 

IVa. Behoudens de onder b, e en d te vermelden 
uitzonderingen, zijn de kosten van het herstel van schade, 
veroorzaakt door overmacht, voor rekening van den 
besteder. 

b. De kosten der werken, noodig tot herstel van alle 
afschuivingen, verzakkingen of verzinkingen bij de uit
voering van aard- en rijswerken ontstaan, zijn voor 
rekening van den aannemer tot een gezamenlijk bedrag 
van hoogstens '/.., der in het bestek genoemde hoeveel
heden der aard- en rijswerken. De meerdere kosten 
van herstel der door bovengenoemde oorzaken van 
aard- en rijswerken ontstane schade zijn voor rekening 
van den besteder. 

De niet in het bestek genoemde hoeveelheden wor
den berekend volgens de in het bestek gegeven of 
daaruit af te leiden profielen, in verband met de bij het 
bestek behoorende of bij de aanwijzing vertoonde tee
keningen. 

c. De kosten van herstel van schade, veroorzaakt door 
overmacht, zijn voor rekening van den aannemer, in
dien deze verzuimt binnen tien dagen na de ramp den 
besteder te doen toekomen een beschrijving van de 
ramp en voor zooveel mogelijk van den omvang der 
schade, met verklaring dat hij die schade oordeelt als 
door overmacht te zijn ontstaan. 

d. Zoo door nalatigheid of verkeerde maatregelen 
van den aannemer de door overmacht ontstane schade 
zich heeft uitgebreid, komen de meerdere kosten der 
herstelling te zijnen laste. 

Va. De middelen, door den aannemer aangewend en 
door de omstandigheden vereischt tot beteugeling van 
door overmacht ontstane schade, worden hem vergoed 
als meerder werk. 

b. Dc aannemer is verplicht de door overmacht ont
stane schade als meerder werk te herstellen, wanneer 
dit door den besteder wordt gelast. 

c. In afwijking van het bepaalde in art. 1647 B . W . , 
is de besteder, indien hij de aanneming na een groote 
ramp opzegt, enkel gehouden tot afrekening op den 
voet van meer en minder werk. 

Als groote ramp wordt enkel aangemerkt, die, waar
door een schade ontstaat, welker herstelling meer dan 
V, van de aannemingssom zal vorderen. 

VI. Bij verschil van meening omtrent de oorzaak 
of omvang van de ramp of over de noodzakelijkheid 
der onder Va bedoelde middelen, zal de uitspraak 
hieromtrent aan deskundigen worden opgedragen. 

§ 40. Gebruik door den besteder van hulpmiddelen 
en werktuigen. 

a. Wanneer het werk ingevolge de bepalingen der 
§§ 16, 42 of 43 niet door den oorspronkel ijken aan
nemer wordt uitgevoerd, heeft de besteder het recht 
gebruik te maken van de aan dien aannemer toebe-
hoorende op het werk aanwezige hulpmiddelen en werk
tuigen. 

b Vergoeding voor het gebruik der hulpmiddelen 
en werktuigen is door den besteder alleen verschul
digd, wanneer de gewijzigde verhouding geen gevolg 
is van nalatigheid van den aannemer (§ 42). 

c. Wanneer tijdens het gebruik door den besteder 
aan de hulpmiddelen of werktuigen schade wordt toe
gebracht, wordt deze den aannemer vergoed. 

Bij oneenigheid over het bedrag der schade, wordt 
deze door deskundigen bepaald. 

A R T . 2. V A N D E N A A N N E M E R . 

§ 41. Handelingen van den aannemer in strijd met 
liet bestek. 

la. Voor elk doen of laten van den aannemer in 
strijd met de bepalingen van het bestek of met de or
ders van den besteder, kan deze een korting toepassen 
ten bedrage van hoogstens f 50. 

Indien deze handeling van den aannemer het maken 
van eenig werk betreft, is de aannemer bovendien 
verplicht dit desgevorderd zonder vergoeding door an
der te vervangen. 

Voor eiken dag, waarop de aannemer nalatig blijft 
of een verboden handeling voortzet, verbeurt hij een 
korting van /' 50. 

b. Kortingen, volgens dit artikel opgelegd , kunnen 
alleen worden toegepast, wanneer daarvan den aanne
mer binnen vier-en-twintig uur mededeeling is gedaan. 

IL De aannemer heeft het recht door deskundigen 
te doen beslissen of kortingen krachtens dit artikel 
terecht zijn opgelegd, mits hij hunne beslissing binnen 
tien dagen na ontvangst der mededeeling van de opge
legde korting heeft ingeroepen. 

§ 42. Niet nakomen van zijne verplichtingen door 
den aannemer. 

la. Indien de aannemer niet handelt naar de voor
schriften van het bestek en de orders van den besteder, 
zoo kan de besteder hem een tijdsverloop stellen, 
waarbinnen hij alsnog de hem gegeven bevelen heeft 
uit te voeren. Dit tijdsverloop zal, behoudens drin
gende gevallen, minstens 10 dagen bedragen. 

b. Heeft de aannemer na het verstrijken van dien 
termijn den gegeven last niet uitgevoerd, zoo zal de 
besteder de uitvoering daarvan aan anderen opdragen 
ten koste van den aannemer. 

Bovendien heeft de besteder de bevoegdheid het 
werk ten koste des aannemers opnieuw te besteden of 
wel het in eigen beheer uit te voeren. 

\\a. De meerdere kosten, ontstaan door het uit
voeren in eigen beheer of de herbesteding op kosten 
des aannemers, worden ingehouden van de aan den 
aannemer verschuldigde gelden en zoo deze ontoerei
kend zijn, verhaald op den aannemer of den gestelden 
borgtocht. 

b. Mocht de uitvoering in eigen beheer of de her
besteding leiden tot eene vermindering van uitgaven, 
zoo zal de aannemer geen recht op eenig aandeel in 

: dat verschil kunnen doen gelden, 
§ 43. Onvermogen of overlijden van den aannemer. 

la. Wanneer de aannemer het werk verlaat of laat 
liggen, zoomede wanneer hij in staat van faillissement 
of van kennelijk onvermogen wordt verklaard, onder 
curateele wordt gesteld of komt te overlijden, kan het 
werk met goedvinden van den besteder worden voort-
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gezet door den bewindvoerder, den curator of dc erf
genamen van den aannemer. 

b. Deze laatsten geven binnen acht dagen, nadat 
zich een der bovenvermelde gevallen heeft voorgedaan , 
van hunne geneigdheid om het werk voort te zetten 
of te voltooien kennis aan den besteder, die wederom 
binnen veertien dagen bericht, of hij het aanbod om 
het werk voort te zetten aanneemt of niet. 

Wanneer de besteder den genoemden termijn Iaat 
verloopen, zonder deze kennisgeving te doen, wordt 
hij geacht het aanbod tot voortzetting van het werk 
niet aan te nemen. 

Ila. Wanneer het aanbod wordt aangenomen , treden 
de bewindvoerder, de curator of de erfgenamen in alle 
rechten en verplichtingen van den aannemer. 

Alle nog niet verstreken termijnen van oplevering 
worden in dit geval verlengd met het aantal dagen, 
verloopen tusschen den dag, waarop een der in den 
aanvang dezer paragraaf genoemde gebeurtenissen voor
viel, en dien waarop de bewindvoerder, de curator of 
de erfgenamen bericht ontvingen van de aanname door 
den besteder van het aanbod tot voortzetting van het werk. 

II Ia. De besteder is bevoegd, hangende de beslissing 
omtrent de voortzetting van het werk, alle maatregelen 
te nemen , die strekken tot het voorkomen van schade 
aan het reeds uitgevoerde werk of om te verhinderen, 
dat de kosten van hetgeen nog moet worden uitge
voerd , door staking worden verhoogd. 

b. Wanneer het werk door den bewindvoerder, door 
den curator of door de erfgenamen wordt voortgezet, 
worden de door den besteder, krachtens lilagemaakte 
kosten bij de betaling van den eerstvolgcnden termijn 
ingehouden. 

c. Geschillen over de noodzakelijkheid en het bedrag 
dezer kosten worden door deskundigen uitgemaakt. 

IVa. Wanneer het aanbod om het werk voort te 
zetten niet wordt aangenomen of wel wanneer zoodanig 
aanbod niet of niet tijdig is gedaan , wordt door den 
besteder eenerzijds en den bewindvoerder, den curator 
of de erfgenamen anderzijds met den meesten spoed 
overgegaan tot de bepaling der waarde van de gedane 
leveringen en van de uitgevoerde werken. 

b. Voor het geval, dat de verplichting van den borg 
nog niet is geëindigd op het oogenblik, dat zich een 
der bovengenoemde omstandigheden voordoet, wordt 
ook deze opgeroepen om bij de bepaling dezer waarde 
mede te werken. 

c. Wanneer partijen hieromtrent niet tot overeen
stemming kunnen komen, wordt deze waarde door 
deskundigen bepaald. 

Va. Wanneer de bewindvoerder, de curator of de 
erfgenamen niet genegen zijn om het werk voort te 
zetten en de besteder dit wil laten voltooien bij open
bare besteding, dan wordt hiertoe overgegaan binnen 
drie maanden nadat zich een der omstandigheden, 
onder la genoemd, heeft voorgedaan. 

b. Wanneer het werk op deze wijze meer kost dan 
de eerste aannemingssom, wordt dit meerdere, doch 
hoogstens tot het bedrag van den in het bestek be
paalden borgtocht, ingehouden van hetgeen de besteder 
schuldig is aan den bewindvoerder, den curator of de 
erfgenamen van den aannemer, nl. de waarde van het 
geleverde werk, verminderd met het reeds uitbetaalde 
en met de volgens het bestek verbeurde kortingen. 
Wanneer dit verschuldigde hiertoe ontoereikend is en 
de borgtocht nog niet is afgeloopen, wordt het tekort-
komende daarop verhaald. 

c. In alle andere gevallen wordt het door den be
steder verschuldigde ten volle uitbetaald, de zakelijke 
borgtocht ten spoedigste teruggegeven en is de borg 
van alle verplichtingen ontslagen. 

A R T . 3. V A N D E N B E S T E D E R . 

§ 44. Niet nakomen van zijn verplichtingen dooi
den besteder. 

a. Wanneer de aannemer meent dat door eenig 
doen of laten van den besteder vertraging ontstaan is 
of schade wordt geleden, kan hij den besteder daar
voor aansprakelijk stellen, mits zulks geschiede vóór 
het vervallen van den eerstvolgcnden termijn. 

b. Kunnen besteder en aannemer niet tot overeen
stemming komen omtrent de aansprakelijkheid voor de 
vertraging of schade, zoo wordt, al naarmate de aard 
van het geschil, de beslissing van deskundigen of 
scheidsmannen ingeroepen. 

Deze stellen het bedrag der schade vast. 
§ 45. Staking van het 'werk op last van den besteder. 

I. De besteder is ten allen tijde bevoegd het werk 
te doen staken. 

Ha. Gelast hij de geheele staking, zoo is het con
tract onmiddellijk en van zelf ontbonden. 

b. Gelast hij de staking voor een tijd langer dan 
een jaar, hetzij al of niet met de uitvoering een begin 
is gemaakt, zoo heeft de aannemer het recht ontbin
ding van het contract te eischen. 

c. Indien de werken reeds een begin van uitvoering 
gekregen hebben , kan bij staking de aannemer onmid
dellijk voorloopige opname van de reeds uitgevoerde 
werken eischen. 

III. Bij staking, ingevolge deze § heeft de aannemer 
recht op schadeloosstelling overeenkomstig art. 1647 B.W. 

Het bedrag dezer schadeloosstelling wordt door des
kundigen vastgesteld. 

H O O F D S T U K V . 
G E S C H I L L E N . 

§ 46. Deskundigen. 
Ia. In alle gevallen, waarin de wet zulks veroor

looft, worden aan de uitspraak van twee deskundigen 
onderworpen alle geschillen tusschen den besteder, 
zijne erfgenamen of rechtverkrijgenden en een of meer 
der nagenoemde partijen: 

i*. een lid of meerdere leden der directie, 
2°. den aannemer, 
3°. den borg, 
4°. de erfgenamen of rechtverkrijgenden der onder 

1 , 2 of 3 bedoelde personen. 
Elke partij benoemt een deskundige. 
b. Tot deskundige kan niet benoemd worden: 
1 *. hij, die persoonlijk of uithoofde zijner betrek

king belang heeft bij het werk: 
2". hij, die in dienst is van een der partijen; 
3°. hij, die aan een der partijen in bloedverwant

schap bestaat tot in den vierden graad toe. 
c. Een benoeming, waarbij bovenstaande bepalingen 

niet in acht zijn genomen, wordt als niet gedaan 
geschouwd. 

d. Wanneer het geschil meer dan twee partijen be
treft , wordt de eene deskundige door den besteder, de 
andere door de meest gereede der overige partijen 
benoemd. 

Ila. De inroeping der deskundigen vindt op de 
volgende wijze plaats: 

De meest gereede partij deelt aan de wederpartij 
schriftelijk mede: 

1". het onderwerp, waaromtrent zij de beslissing 
der deskundigen inroept; 

2". den naam en de woonplaats van den door haar 
benoemden deskundige. 

b. Heeft de wederpartij binnen veertien dagen, nadat 
deze mededeeling is gedaan, niet op hare beurt mede
deeling gedaan van den naam en de woonplaats van 
den anderen deskundige, dan heeft de wederpartij het 
recht op benoeming van den deskundige verbeurd en 
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geschiedt de benoeming op uitnoodiging van boven- | 
bedoelde, meest gereede partij door den burgemeester, 
in wiens gemeente of door eenig lid der rechterlijke 
macht, binnen wiens gebied het werk geheel of gedeelte-
lijk is gelegen. 

c. De bovenbedoelde meest gereede partij deelt den 
naam en de woonplaats van den aldus benoemden on
middellijk aan de wederpartij mede. 

lila. De deskundigen beslissen gezamenlijk, na op de 
wijze, welke zij geraden achten, een onderzoek te heb
ben ingesteld. Bij verschil van meening roepen zij 
gezamenlijk het gevoelen van een derden deskundige in 
en wordt bij meerderheid van stemmen beslist. 

b. De beslissing geschiedt schriftelijk en behoeft niet 
met redenen omkleed te zijn. 

Aan elk der partijen wordt onmiddellijk een door 
minstens twee deskundigen onderteekend, op zegel ge
schreven exemplaar van de beslissing uitgereikt. 

c. De beslissing is van onwaarde wanneer zij niet is 
genomen binnen dertig dagen nadat de wederpartij 
mededeeling heeft gedaan van den naam en de woon
plaats van den door haar benoemden deskundige of 
binnen twintig dagen nadat haar mededeeling is gedaan 
van den naam en de woonplaats van den volgens II/» 
benoemden deskundige. De termijn, waarbinnen de 
beslissing moet geschieden, kan echter met onderling 
goedvinden der partijen verlengd worden. De beslis
sing is in dit geval eerst van onwaarde, wanneer zij 
niet binnen den verlengden termijn geschiedt. 

d. De beslissing der deskundigen geldt partijen tot 
wet. Dit is zelfs het geval al was één deskundige of 
waren beiden overeenkomstig het bepaalde onder \b 
niet benoembaar, wanneer binnen veertien dagen, nadat 
de benoeming ter kennisse is gebracht van de weder
partij, deze daartegen niet heeft geprotesteerd. 

IVa. Indien binnen den hierboven gestelden of ver
lengden termijn geen of geen wettige beslissing is ge
nomen, noodigt de alsdan meest gereede partij eenig 
lid der rechterlijke macht, binnen wiens gebied het 
werk geheel of gedeeltelijk is gelegen, uit, om twee 
deskundigen te benoemen. 

Deze benoeming wordt door hem , die de benoeming 
doet, aan beide partijen medegedeeld. 

b. De aldus benoemde deskundigen handelen gelijk 
hierboven onder Ilia en b is beschreven. 

Hunne beslissing is in geen geval van onwaarde, 
zelfs al was één deskundige of waren beiden overeen
komstig het bepaalde onder 16 niet benoembaar; zij 
geldt partijen tot wet. 

V. De beslissing der deskundigen wijst aan welk 
bedrag aan kosten met inbegrip van verschotten, honora
ria, reis- en verblijfkosten, enz. elke partij heeft te dragen. 

Vla. De last der deskundigen eindigt: 
1". door de beslissing; 
2". ingeval zij benoemd zijn op de onder I of II 

beschreven wijze, door het enkel verloop van den in 
IIIc bedoelden termijn. 

b. Sterft een deskundige, die op de onder I of II 
beschreven wijze is benoemd, dan heeft wie hem be
noemde, het recht een ander in diens plaats te be
noemen , mits binnen acht dagen na het overlijden, 
van den naam en de woonplaats van den nieuwbe
noemde aan de andere partij mededeeling is gedaan. 

Is echter deze mededeeling niet binnen den zooeven 
genoemden termijn gedaan, dan geschiedt de vervan
ging van den gestorven deskundige op de wijze als 
in II/> is bepaald. 

c. De in Wlc bedoelde termijn begint alsdan eerst 
te loopen van af het tijdstip, waarop van den naam 
en de woonplaats van den nieuwbenoemde mededee
ling is gedaan aan de andere partij. 

d. Met onderling goedvinden der partijen kan de 
deskundige, die door een hunner benoemd is, her
roepen en vervangen worden. 

e. Hij, die de benoeming overeenkomstig IVa heeft 
gedaan, is ten alle tijde gerechtigd één of beide der 
door hem benoemde deskundigen 1° te herroepen en 
te vervangen; 2" bij sterven te vervangen. 

§ 47. Scheidsmannen. 
ia. Alle geschillen tusschen den besteder, zijne 

erfgenamen of rechtverkrijgenden en een of meer der 
nagenoemde partijen : 

1". een lid of meerdere leden der directie, 
2". den aannemer, 
3°. den borg, 
4". de erfgenamen of rechtverkrijgenden der onder 

1, 2 of 3 bedoelde personen, 
worden aan de uitspraak van drie scheidsmannen 

onderworpen in alle gevallen, waarin de wet zulks ver
oorlooft en de uitspraak van deskundigen geheel of 
gedeeltelijk niet rechtsgeldig zoude zijn of niet vóór de 
benoeming der scheidsmannen is ingeroepen. 

De scheidsman moet zijn: Rijks- of Provinciaal 
ingenieur, officier van de genie, ingenieur van een 
waterschap, ingenieur van een spoorwegmaatschappij, 
directeur van gemeentewerken, gemeentearchitect, of in 
het bezit van eenig technisch staatsdiploma of doctor 
in de rechten of in de rechtswetenschap. 

c. De scheidsman mag noch uithoofde zijner be
trekking , noch persoonlijk belang hebben bij het werk, 
noch in dienst zijn van een der partijen, noch aan een 
der partijen in bloedverwantschap bestaan tot in den 
vierden graad. 

II. Het geding zal worden gevoerd zonder procu-
ceurs ; de partijen zullen binnen zeven dagen, na zij 
daartoe schriftelijk zijn uitgenoodigd, hare middelen 
ontwikkelen en daarvan afschrift aan de wederpartij 
mededeelen; vervolgens zullen de scheidsmannen aan 
partijen een dag, uur en plaats voor de mondelinge 
voordracht bepalen en nadat deze zal zijn gehouden , 
de stukken overnemen en daarop uitspraak doen. 

II Ia. De scheidsmannen doen als goede mannen 
naar billijkheid uitspraak binnen zestig dagen, nadat 
zij hun last hebben aangenomen. Op hunne beslissing 
is geen beroep toegelaten. 

b. De scheidsmannen wijzen in hunne uitspraak 
aan, welk bedrag aan kosten, met inbegrip van ver
schotten , honoraria, reis- en verblijfkosten , door ieder 
der partijen is te dragen , doch tot geen hooger be
drag dan f 1200 voor beide partijen te zamen, alsmede 
welk deel van de kosten van registratie van het bestek 
met teekeningen en andere bijbehoorende stukken ten 
laste van elke partij komt. 

IVa. De meest gereede partij deelt aan de weder
partij schriftelijk mede welk geschil zij aan de uitspraak 
der scheidslieden wil onderwerpen en vermeldt tevens 
den naam en de woonplaats van een door haar als 
scheidsman gewenscht persoon (geen doctor in de rechten 
of in de rechtswetenschap), die zich bereid verklaard 
heeft overeenkomstig de bepalingen dezer paragraaf den 
last te aanvaarden. 

b. Binnen zeven dagen nadat deze mededeeling is 
gedaan, doet de wederpartij op hare beurt mededeeling 
vr.n den naam en de woonplaats van den door haar 
als scheidsman gewenschten persoon (geen doctor in 
de rechten of de rechtswetenschap), die zich bereid 
verklaard heeft overeenkomstig dc bepalingen dezer 
paragraaf den last te aanvaarden. 

c. Binnen zeven dagen na deze mededeeling der 
wederpartij, wordt gezamenlijk door de wederzijds vol
gens a en b aangewezen personen aan elk der partijen 
medegedeeld de naam en de woonplaats van den door 
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hen als derden scheidsman gewenschten persoon, die 
zich bereid verklaard heeft overeenkomstig de bepa
lingen dezer paragraaf den last te aanvaarden. 

d. Het, volgens a, b en c aangewezen, drietal 
wordt door partijen gezamenlijk tot scheidsmannen 
gekozen. 

V. Indien het geschil meer dan twee partijen betreft, 
geschiedt een der onder \\a en b bedoelde aanwijzin
gen door den besteder, de andere door de meest ge-
reede der overige partijen. 

VI Een persoon, die ingevolge art. 622 van het 
Wctb. v. Burg. Rechtsv., of het bij \b en c bepaalde 
niet tot scheidsman benoembaar is, wordt beschouwd 
als niet te zijn aangewezen. 

Vllrt. Nadat aan partijen de onder Wa, b en c 
bedoelde mededeelingen zijn gedaan , maakt de volgens 
TVe aangewezen persoon op uitnoodiging der meest 
gerecde partij een acte van compromis op, bevattende: 

l°. het onderwerp of de onderwerpen van geschil; 
2". dc voornamen, namen cn woonplaats van partijen; 
3". naam en woonplaats der drie in Wd bedoelde 

scheidsmannen; 
4". den woordelijken inhoud van hetgeen in II en 

III is vervat, alsmede het in VINrt bepaalde. 
b. Hij zendt vervolgens deze acte aan partijen ter 

onderteekening. 
Pinnen vier dagen, nadat deze acte aan een partij is 

aangeboden , moet hem die onderteekend worden terug
gezonden. 

c. Nadat door zijn zorg op deze acte een door de 
scheidsmannen ondertcekende verklaring is gesteld, 
waarbij zij den last aannemen, wordt de acte door hem 
ter registreering aangeboden bij een registratiekantoor, 
binnen welks gebied het werk geheel of gedeeltelijk 
gelegen is. 

VlIItf. Indien binnen dertig dagen na de in IV<7 
bedoelde mededeeling geen acte van compromis, door 
alle partijen onderteekend, ter registreering ter aange
wezen plaatse is aangeboden, zoo is de acte van com
promis krachteloos geworden en is de meest gereede 
partij bevoegd om zonder in-gebrcke-stelling, op grond 
van art. 624 Wetb. v. Burg. Rechtsvord., den rechter 
te verzoeken scheidsmannen ten getale van drie te 
benoemen ten einde, overeenkomstig het onder II en 
III bepaalde, omtrent het geschil uitspraak te doen. 

b. De acte van compromis wordt echter niet krach- [ 
teloos, ook al wordt zij later dan het hierboven bepaalde 
tijdstip ter registratie aangeboden, indien die aanbieding 
slechts geschiedt vóór dat dc meest gereede partij van 
hare bevoegdheid gebruikt maakt. 

IX. Wordt door eene partij niet binnen eenigen 
in deze paragraaf gestelden termijn aan de daarbij be
schreven verplichting voldaan, dan draagt zij alle kosten, 
welke door partijen en door de als scheidsmannen 
aangewezen personen zijn gemaakt, met inbegrip van 
verschotten, honoraria's, reis- en verblijfkosten en 
registratie en keert bovendien aan de andere partij of, | 
zoo er meerdere zijn, aan elk der andere partijen een 
som van vijfhonderd gulden uit. 

De Commissie, bestaande uit de heeren A. Deking 
Dura, D. E. C. Knuttel, J. van Hasselt, J. Kluit en 
R. P. J. Tutein Nolthenius, zegt in haar toelichtend 
schrijven, gericht aan het Bestuur der Vereeniging van 
Burgerl. Ingenieurs, o. a. nog het volgende: 

Voor de juiste beoordeeling van dit ontwerp zij op
gemerkt , dat de hoofdgrief tegen de bovengenoemde 
A . V. is, dat hierin een zoodanige macht aan den 
besteder wordt toegekend, dat willekeurige uitoefening 
van deze macht lichtelijk tot onbillijkheden en nadeel 
kan leiden. Uwe Commissie heeft dan ook gemeend, 

zooveel mogelijk het beginsel van rechtsgelijkheid voor 
besteder en aannemer te moeten huldigen, zonder daarbij 
uit het oog te verliezen, dat, waar een aannemer vrij-

I willig zich verbindt om een werk uit te voeren, hij 
in sommige opzichten ondergeschikt moet blijven aan 

: den aanbesteder en dat in de eerste plaats deze de 
noodige waarborgen moet hebben, dat het werk onder 
alle omstandigheden en zoo spoedig mogelijk worde 
uitgevoerd. 

Het beginsel van zooveel mogelijke rechtsgelijkheid 
bij de uitvoering van werken heeft echter ook zijne 
keerzijde. Alsdan toch is het noodig verschillende 
bepalingen te maken, waarbij wordt aangewezen op 
welke wijze de daadzaken , die aanleiding kunnen geven 
tot verschil, worden geconstateerd, waardoor wijdloo-
pigheid niet altijd te vermijden is, hetgeen bij het 
beginsel , dat tot grondslag strekte van bestaande A. V . , 
waarbij de eene partij in hoofdzaak zich moet onder
werpen aan het oordeel van de andere, niet noodig was. 

Uwe Commissie heeft zich de verhouding tusschen 
aanbesteder en aannemer gedacht als die van twee ge
lijk berechtigde contracteerende partijen, behoudens de 
vroeger genoemde restrictie; vandaar dat ook steeds de 
besteder en aannemer als handelende personen zijn ge
noemd , en dat in afzonderlijke paragrafen (zie §§ y en 
8) is aangegeven , op welke wijze de besteder en aan
nemer zich bij de uitvoering kunnen doen vertegen
woordigen. Het beginsel van zooveel mogelijke rechts
gelijkheid, waarbij de aannemer zich niet in alles aan 
het oordeel van den besteder zal hebben te onderwer
pen, heeft verschillende bepalingen noodig gemaakt, 
welke zoodanig moesten gekozen worden , dat hierdoor 
de gang der werkzaamheden niet wordt vertraagd, en 
dat eene spoedige beslissing van het geschil wordt ge
waarborgd. Vandaar dat in het ontwerp is aangenomen 
het beginsel, dat de aannemer verplicht blijft de bevelen 
van den besteder op te volgen, doch met recht op 
schadeloosstelling, waar de uitvoering van een last tot 
schade aanleiding mocht geven en verder, dat de be
slissing van geschillen, waar zulks bij de bestaande 
wettelijke bepalingen mogelijk is, door deskundigen, 
anders door scheidslieden zal geschieden. 

Alvorens de uitvoering van het contract te behande
len , regelt het ontwerp in Hoofdstuk I de wijze, waarop 
het contract tot stand komt, nl. de besteding. Ten 
einde tegemoet te komen aan een bestaande grief, 
dat de besteder geheel vrij is in de keuze van den 
aannemer, is dit recht in § 3 eenigszins beperkt, op 
de wijze zooals zulks in Duitschland gebruikelijk is. 
Hierdoor is te verwachten dat de besteder meer zal 
afwijken van de tegenwoordige gewoonte, om het 
werk steeds aan den laagsten inschrijver te gunnen. 
Ook is in het ontwerp de verantwoordelijkheid van 
borgen begrensd en de mogelijkheid geopend om in 
plaats van een persoonlijken, een zakelijken borgtocht 
te stellen, waarbij is aangenomen dat de borgtocht 
slechts noodig is bij den aanvang van het werk, opdat 
later in het werk zelf, bij goede regeling van de be
talingstermijnen, een borgtocht kan worden gevonden 
(zie § 5). Dat niet de zakelijke borgtocht uitsluitend 
is voorgeschreven, vindt zijn grond in de overweging, 
dat zulks een vertrouwen van den aannemer in den 
besteder op den voorgrond stelt, dat dikwijls niet ge
acht kan worden te bestaan. 

Na de bepalingen omtrent de uitvoering van het 
contract, zijn in Hoofdstuk IV gevallen behandeld, die 
bij de totstandkoming van het contract niet konden 
worden voorzien, namelijk die, waarbij door rampen 
voorzieningen noodig worden , die, waarin een der beide 
partijen nalatig is in het nakomen van hare verplich
tingen en die waarbij een gewijzigde verhouding ontstaat 
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tusschen partijen , hetzij door overlijden of onvermogen 
van den aannemer, hetzij door geheel of gedeeltelijke 
staking van het werk. Juist deze paragrafen hebben 
uit den aard der zaak aanleiding tot langdurige ge
dachtewisseling gegeven. Een toelichting ervan zoude j 
bezwaarlijk in een kort bestek kunnen worden gegeven, 
de strekking blijkt echter uit de bepalingen zelve, zoo- I 
dat hier enkel opgemerkt wordt, dat in § 39 ook be- | 
palingen gemaakt zijn omtrent rampen , die vóór de 
gunning wijziging in het werk brengen. Ook wenscht 
uwe Commissie de aandacht te vestigen op het onder 
Wb van dezelfde paragraaf genoemde. Hierbij is uit
gegaan van de onderstelling, dat de aannemer van een 
werk voldoende bekend moet zijn met den aard van 
den bodem, om bij grond- en rijswerken te beoordeelen 
of verzakkingen of afschuivingen zijn te verwachten, 
maar dat tevens zijne verantwoordelijkheid in dezen 
eenigszins moet beperkt worden. 

Hoofdstuk V eindelijk is gewijd aan bepalingen om
trent deskundigen en scheidslieden. Waar, zooals vroe-
ger is gezegd, de beslissing van geschillen aan deze 
zal worden opgedragen, schijnt het dienstig omtrent 
de wijze van hunne benoeming en omtrent hunne wijze 
van werken bepalingen te maken , die kunnen leiden 
tot een billijke en snelle beslissing. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

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

Vergadering van Vrijdag 26 April 1889. 
De Voorzitter opent de vergadering en de notulen 

der voorgaande samenkomst worden gelezen en goed
gekeurd. De heer Raammaker doet het voorstel om 
ten behoeve van het archief een aantal bestekken van 
verschillende bouwkundige werken te verzamelen, om 
die te kunnen vergelijken en daaruit dat te trekken, 
wat men noodig heeft bij het maken van een bestek. 
Genoemde heer heeft voor dat doel reeds een bestek-
van een onderhoudswerk medegenomen. De Voorzitter 
brengt eenige plaatwerken ter tafel, die met genoegen 
worden bezichtigd. De heer Ekamp heeft hetzelfde 
gedaan en verrast de vergadering met eene collectie 
photographieen van verschillende pleisterwerken. 

De Voorzitter stelt de bespreking van eene gezel-
schapsreis aan de orde, waartoe twee voorstellen werden 
gedaan; het eene stelt zich ten doel het nieuwe gou
vernementsgebouw te Assen te bezichtigen en het 
andere een tocht naar het klooster Ter Apel. De 
verdere bespreking wordt tot een volgende, buiten
gewone vergadering verdaagd, waarna men eenige teeke
ningen , door den Voorzitter vervaardigd, en eenige door 
hem medegebrachte zeer schoon gemodelleerde tegels 
uit een fabriek te Dresden bezichtigt en vervolgens 
de vergadering gesloten wordt. 

AFDF.F.I.ING ' S - G R A V E N H A G E . 

Vergadering van 26 April 1889. 
Na lezing der notulen, deelde de Voorzitter mede dat dc 

Afdeeling door de bemoeiingen van de heeren Bauer Sr. en Jr. 
voor / ' 30 in het bezit was gekomen van de complete uitgave 
van weekbladen enz. van de Maatschappij. Vervolgens dat de 
algemeene vergadering in plaats van in Den Haag waarschijnlijk 
tc Groningen zou plaats hebben, doch voor het geval die ver
gadering toch te's-Hage zou gehouden worden, werden dc leden 
uitgenoodigd zooveef mogelijk tcekeningen in tc zenden om 
door eene expositie dc ontvangst der leden op te luisteren. 

Van de heeren Lorrie en Dc liaan was het vroeger toege
zegde rapport over eiken- en Amcrikaansch grenenhout ont
vangen. Uit dat rapport bleek, dat de hoeveelheid van de in 
water oplosbare bestanddeelen van grenen- en eikenhout zich 
verhouden als 1 tot 7, zoodat voor het gebruik van bout 
onder water en in den grond grenenhout misschien de voorkeur 
zou verdienen boven eikenhout. 

Met bijvoeging van het resultaat van het scheikundig onder

zoek, zal het rapport over vraag III als het gevoelen van de 
Afdeeling worden ingezonden. 

Het antwoord op vraag IX gaf door zijn uitgebreidheid aan
leiding tot een langdurige bespreking, waarvan het einde was, 
dat de Vergadering besloot aan de Commissie voor te stellen, 
haar rapport in te zenden aan het Hoofdbestuur, met bijvoeging 
dat de weinig beschikbare tijd cn de uitgebreidheid van het 
antwoord , dat veel meer bevat dan de vraag van het Hoofd
bestuur eigenlijk wil beantwoord zien, oorzaak waren, dat de 
Afdeeling niet in staat was het geheel uit te werken, en het 
daarom niet als het gevoelen van de Afdeeling kon ingezonden 
worden. 

Door het vergevorderde uur moest de vergadering de voor
dracht van den heer H. L. Boersma ontberen, cn werd over
gegaan tot de kunstbeschouwing van het bekroond ontwerp 
van dc muziektent voorden zoölogischen tuin te's Gravenhage. 
Door den ontwerper werd ter opheldering van de vele tceke
ningen medegedeeld, dat, nadat 2 ontwerpen uit de oorspron
kelijke prijsvraag gekozen waren, nogmaals tusschen de inzen
ders dier ontwerpen een concours moest worden gehouden, 
waaruit zijn ontwerp met den prijs te voorschijn kwam. 

De opgegeven som voor den bouw was echter te hoog. doch 
het silhouet van het ontwerp te sober; een nieuw plan moest 
dus gemaakt worden, dat mooier was doch minder geld kostte. 
Het gevog was dat dit nieuwe ontwerp weer moest worden 
verminderd van /4500 tot /4000. Daarop had eene besteding 
plaats, waarbij door den heer van Malsen het minst werd 
ingeschreven voor eene som van /'4200. Feitelijk moest dus 
ƒ 200 van dit bedrag af. Het bleek toen echter dat ook ƒ 200 
nog te hoog was voor de krachten der Vereeniging en dat men 
over niet meer dan ƒ3400 kon beschikken, dc verlichting niet 
inbegrepen. 

De onttakeling van het ontwerp, waarmede reeds zoo erbar
melijk gesold was, ging nu op groote schaal en cr zal een 
muziektempel verrijzen, die nu door soberheid en hartroerende 
eenvoud misschien de schaduw zal zijn van hetgeen de ont
werper zich oorspronkelijk had voorgesteld. Deze laatste opmer
kingen, niet door den heer Frowein medegedeeld, zijn, mijnheer 
de Redacteur, van uwen verslaggever, die hiermede tevens wijst 
op het schitterende effect, dat door prijsvragen in Nederland 
zoo dikwijls bereikt wordt. 

Waarlijk een bemoediging voor jonge architecten, die door 
medewerking aan prijsvragen trachten zich een loopbaan te 
openen. 

V E R E E N I G I N G A R C H I T E C T U R A T E ' S - G R A V E N H A G E . 
Gewone vergadering van den \sten Mei 1889. 

Na het lezen der notulen van de voorgaande bijeenkomst, 
werden deze goedgekeurd, waarna de heer M . F. Leijh als ge
woon lid werd aangenomen. Van het Genootschap Architec
tura et Amicitia, te Amsterdam, was een schrijven ontvangen , 
waarin aan de Vereeniging werd voorgesteld ook dit jaar eene 
gezamenlijke excursie te houden cn wel naar Gorichem en 
Loevestein; het voorstel van het Bestuur om daaraan gevolg 
te geven werd met algemeene stemmen begroet, zoodat aldus 
werd besloten. Deze excursie zal plaats hebben op den 21***" 
Juli e.k. 

Thans werd het woord gegeven aan den heer W. E. I Kapitz, 
die welwillend gehoor had gegeven aan de uitnoodiging van 
het Bestuur om eene voordracht te houden over drinkwater
leidingen. 

De heer Kapitz. door zijne functie als hoofdopzichter bij de 
verschillende werken der waterleiding te 's-Gravenhage als 
van zelf volkomen bekend met de desbetreffende bijzonderheden, 
hield eene hoogst belangwekkende rede. 

Spreker gaf eerst een historisch overzicht, waarbij door hem 
erop gewezen werd hoe reeds bij de oudste volken het denk
beeld niet alleen bestond, maar ook grootsche toepassing vond-, 
voornamelijk bij dc Romeinen; men denke slechts aan de »Aqua 
Claudia" van Tiberius en Claudius. 

De vereischten voor goed drinkwater zijn, in hoofdtrekken 
genoemd; helderheid, kleurloos- en reukeloosheid en zuiverheid 
van smaak; bovendien mag het water, na 24 uren met de lucht in 
aanraking te zijn, niet van aanzien veranderen ; het dient vermeld 
te worden dat het duinwater te 's-Gravenhage onder de beste 
en meest zachte soorten kan gerekend worden te behooren. 

In bergachtige landen verzamelt men het water in groote 
reservoirs, waaruit het door open kanalen of buizen naar 
de bestemde plaatsen wordt geleid. Ook gebruikt men wel 
rivierwater, dat daartoe wordt opgepompt en gefiltreerd, het-

I geen nog al groote filters vereischt. Hier tc lande graaft men 
; open kanalen, doch het water kan dan niet dadelijk worden 
I gebruikt omdat het in de lucht te veel onzuiverheden opneemt. 

Om nu dit weder tc voorkomen, neemt men zijn toevlucht 
[ tot draineeren met poreuse aardenbuizen; hoewel dit zeker 

vele voordcelen aanbiedt, zoo is het toch eene kostbare methode 
door het vele graafwerk, daaraan verbonden, en het gevaar 
voor verstopping door het indringen van zand is zeker niet 

I gering te achten. Aan dit bezwaar is echter op hoogst ver-
i dienstelijke wijze tegemoet gekomen door den ingenieur Th . 
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Stang, directeur der 's-Grnvenhaagsche waterleiding, die op 
het denkbeeld kwam dc gewone verglaasde pothuizen te bezigen. 
Zij worden met dc verbindingen los in elkander gelegd cn door 
een rand van schelpen en Maas-zand omgeven, welke als filter 
dienst doet. 

Om bij het leggen van deze buizengeleidingen het graafwerk 
zooveel mogelijk te beperken, wordt gebruik gemaakt van het 
inspuiten van schotten (damplanken), hetwelk eene groote be
sparing oplevert, welk denkbeeld men eveneens aan den heer 
Stang beeft te danken. Vooral met het oog op steeds doorgaande 
uitbreiding is zulks van groot belang, aangezien de prise d'eau 
het meest op de kosten intluenceert. 

Thans werd overgegaan tot behandeling der filters, zooals 
die aan de Haagsche waterleiding in gebruik zijn, waarbij het 
duinwater achtereenvolgens doorzijpelt door eene laag puin, 
grint, schelpen en zand. 

Het gezamenlijk filtcroppervlak bedraagt circa 7500 M*. 
Door groote teekeningen werd van het bovengenoemde een 

duidelijk overzicht gegeven, waarna spreker overging tot het 
behandelen van het eigenlijk pompstation met het hoog-reservoir 
en de daarin werkende machines, alles verduidelijkt door teeke
ningen en schetsen. Hierna volgde de beschrijving der buizen-
geleiding door de stad en de eigenaardige toestanden on moei
lijkheden, welke ook daarbij steeds te overwinnen zijn. De 
heer Kapitz had ook gezorgd eenige toestellen ter vergadering 
bij de hand te hebben, als: een perspomp tot beproeving der 
huisgeleiding, een watermeter, enz., waarvan spr. de werking 
en samenstelling tot groot genoegen der aanwezigen uiteenzette. 

Vele vragen over een en ander, door de aanwezigen gedaan, 
werden door spreker ten duidelijkste beantwoord. 

Het behoeft nauwelijks gezegd te worden hoezeer deze voor
dracht, over zulk een hoogst belangrijk onderwerp, alle aan
wezigen boeide; aan den heer Kapitz werd dan ook hartelijke 
dank gebracht voor de uitnemende zorgen, daaraan besteed. 

Vervolgens werd overgegaan tot de kunstbeschouwing, waar
toe door den heer A. \V . van Matsen was afgestaan het werk 
van E. Ewald, getiteld: Farbigt IJecot alione. Tevens waren 
ter vergadering geëxposeerd de beide antwoorden op cle prijs
vraag voor een «Waterleidingtoren", ingezonden onder de motto's 
Aqua en Xcptunus. 

Onder dankzegging aan allen voor de medewerking, gedurende 
het afgeloopen seizoen betoond, en met een woord van opwek
king voor de zomcr-bijeenkomsten, sloot de Voorzitter ten 11 
ure de vergadering. 

BUITENLANDSCHE BERICHTEN. 
— Eene vermaarde verzameling schilderijen en andere 

kunstvoorwerpen zullen te Parijs weldra gerechtelijk 
onder den hamer komen. De heer Secrétan, eigenaar 
dier verzameling, had haar namelijk als secretaris van 
de dusgenaamde Société des Métaux ten onderpand 
verstrekt aan eenige credietinstellingen; en de heer 
Levasseur, gerechtelijk liquidateur van de Sociéti des 
Métaux, heeft den verkoop ervan bevolen. 

BINNENLANDSCHE BERICHTEN. 
' S - G R A V E N H A G E . Een zestiental buitengewone opzichters bij 

de landsgebouwen hebben zich tot de Tweede Kamer der Sta-
ten-Generaal gewend met het onderstaand verzoekschrift: 

Aan de Tweede Kamer der S'tatcn-Gencraal. 
Geven met den moesten eerbied te kennen de ondergetee-

kenden, thans allen buitengewoon opzichter bij de landsgebou
wen, werkzaam bij de bureelen der landsgebouwen in het ie en 2e 
district, wier belooningen uit de Staatsinkomsten worden ge
kweten en die achtereenvolgens aangesteld en sedert onafge
broken in dienst geweest zijn; 

dat zij met ingenomenheid hebben vernomen, dat binnenkort 
een ontwerp van wet tot regeling van de pensioenen van bur
gerlijke ambtenaren door Uwe Vergadering zal worden behandeld; 

dat echter, zooals die wet nu wordt voorgesteld, alleen die 
ambtenaren welke als burgerlijke ambtenaren zijn of zullen 
worden aangemerkt, na volbrachten diensttijd aanspraak op 
pensioen kunnen maken; 

dat ondergeteekenden verrr.eenen van deze gelegenheid te 
moeten gebruik maken, om te trachten hunne toekomst, welke 
in geen enkel opzicht verzorgd mag heeten, te zien verzekeren 
en zij het dientengevolge oorbaar achten hunne belangen in 
de welwillende overweging Uwer Vergadering aan te bevelen, 
waarbij zij zich veroorloven uwe aandacht op het navolgende 
te vestigen; 

dat de dienst der landsgebouwen is een tak van dienst, welke 
in 1S76 op den tegenwoordigen voet in het leven is geroepen 
en niet van tijdelijke». doch, evenals die van 's Kijks waterstaat, 
van blijvetitien aard kan geacht worden en waarvoor steeds 
het noodige personeel aanwezig moet zijn. 

Redenen waarom ondergeteekenden zich tot Uwe Vergadering 
wenden, met het verzoek het daarheen te willen leiden dat in 
het wetsontwerp, regelende de pensioenen van burgerlijke 
ambtenaren en van hunne weduwen en weezen, ook de buiten
gewone opzichters bij de landsgebouwen worden opgenomen. 

's-Gravenhage, Apri l 1889. 
— De geruchten, omtrent de overname van den Rijn- en 

Centraalspoorweg, door het Rijk, in omloop gebracht, zijn, naar 
de A'. R. Ct. uit goede bron verneemt, grootendecls onjuist. 

Niet het Rijk wil die spoorwegen overnemen, maar de Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, die daartoe 
vroeger reeds herhaaldelijk stappen heeft gedaan, in een tijd
perk toen de Rijnspoorweg in ecnen staat van achteruitgang 
verkeerde. Nu schijnt echter de regecring hare tusschenkomst 
te hebben verleend, om de overeenkomst tusschen do beide 
maatschappijen te doen slagen, en zal daarvan natuurlijk het 
onmiddellijk gevolg zijn, dat ook de Centraalspoorweg onder 
het beheer van de Exploitatie maatschappij komt, aangezien, 
zooals bekend is, de Ned. Rijnspoorweg voor meer dan de 
helft eigenares is van de aandeelen dezer maatschappij. 

A M S T E R D A M . De Vereeniging tot het vormen eener openbare 
verzameling van hedendaagsche kunst, alhier, heeft behalve de 
door haar aangekochte schilderij , Garnalenvischers, doorH.J. 
Blommers, eene schoone aanwinst verkregen in drie door wijlen 
den beer J . C. Zimmerman gelegateerde schilderijen: Zeegezicht, 
door W. A. van Deventer, en twee landschappen, door J. W. 
Iiilders. Deze vier schilderijen zijn in het Rijksmuseum geplaatst. 

— Moet men waarde hechten aan de loopende geruchten, 
dan zal het Centraal-personenstation den 1 Augustns e.k. voor 
de exploitatie opengesteld worden. 

— De Baarnsche bouwterrein-maatschappij verkocht in het 
voorgaande jaar 1.94.62 hektare voor ƒ 32,685, waarvan ƒ32,000 
in obligation werd betaald, zoodat clegeldleening 1 
bedraagt. 
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— De bouwonderneming Willemspark te Amsterdam ver
kocht in 1888 voor ƒ40,950 aan bouwterrein, waardocr ƒ8.20 
per aandeel kan worden uitgekeerd. In 18S9 is reeds meer 
verkocht dan in 1S88, terwijl de prijs stijgende is. 

L E I D E N . De 112c algemeene vergadering en het 52e congres 
der Maatschappij ter bevordering van Nijverheid zullen op Dins
dag 9 Juli e. k. en volgende dagen in de Stadsgehoorzaal ge
houden worden. Onder de punten ter beschrijving komt voor 
een ongunstig preadvies van directeuren, op een voorstel van 
het Departement 's-Hage. om bij de Regeering stappen te doen, 
opdat het teekenonderwijs verplicht leervak worde aan de 
gymnasia. 

Ter gelegenheid van de vergadering en het congres wordt 
een tentoonstelling gehouden van de nijverheid der gemeente 
Leiden. 

UTRECHT. Dezer dagen is in eene vergadering van leden 
der sociëteit Sic Semper besloten tot het uitschrijven van eene 
prijsvraag voor het bouwen van eene nieuwe sociëteit. Het 
ontwerpen der prijsvraag is opgedragen aan eene commissie 
van zeven heeren, bestaande uit vier daartoe te kiezen leden 
der sociëteit en drie bouwkundigen, die in geene betrekking 
tot de sociëteit staan. Het ligt in de bedoeling 0111 het ontwerp 
der prijsvraag, dat door de commissie wordt opgesteld, aan 
de goedkeuring van de leden te onderwerpen. 

Z U T F E N . De waterleiding is Zaterdag 27 Apr i l voor het pu
bliek opengesteld. Nadat de Burgemeester aan het pompstation, 
in tegenwoordigheid der genoodigden, het water uit de reser
voirs gelegenheid gegeven had door de buisgeleidingen naar de 
stad te stroomen, nam de heer Van de Gevel, directeur der 
Waterleidingmaatschappij, het woord, gaf eene korte verklaring 
van de werken der waterleiding, en wenschte den Burgemeester 
geluk, dat onder diens bestuur dit werk van zoo groot publiek 
belang tot stand gekomen is , waarop de Burgemeester de Maat
schappij en de bouwmeesters met de voltooiing van het werk 
feliciteerde. De heer Van Wijk, bouwmeester der werken, 
noodigde daarop het bestuur der stad, autoriteiten en genoo
digden uit om eene oorkonde over de voltooiing der waterleiding 
te teekenen, welk stuk in het archief der stad bewaard zal 
worden. Na onthulling van een gedenksteen in den gevel van 
de machinekamer van het pompstation, reden de aanwezigen 
naar de fontein aan het Stationsplein, waar de muziek der 
schutterij feesttonen deed hooren en het woord gevoerd werd 
door den heer Virul i j , president-commissaris van de waterlei
dingmaatschappij, en den heer Burgemeester, wien het eerste 
glas water door het dochtertje van den oudsten wethouder 
werd aangeboden. Het verdere deel van den dag werd feestelijk 
gevierd. 

— Alle vijftien gemeenten van Voorne en Putten hebben 
zich bereid verklaard tot storting van de som, door den heer 
A. J. Krieger, van Gouda, gevraagd voor het maken van ont
werpen voor spoor en brug waardoor genoemde eilanden aan 
het groote spoorwegnet zouden kunnen aansluiten. 
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— Bij het Civiel Departement in N'ed-
Indiö zijn: 

Ontslagen : op verzoek, eervol uit 's lands 
dienst, de directeur der burg. openb. wer
ken, dc heer H . L. Janssen van Raaij, 
onder dankbetuiging voor de vele en lang
durige diensten, door hem aan den lande 
bewezen; eervol ui t 's lands dienst, wegens 
volbrachten diensttijd, de opziener 2e k l . 
bij het boschwezen op Java en Madoera 
J. W. Kolmus. 

Benoemd: tot direct, der burgerl. openb. 
werken, de gewezen hoofdingenieur le k l . 
bij den waterstaat M. J. van Bosse, thans 
met verlof in Nederland. Bij den water
staat: tot opz. ie kl . , de opz. 2e k l . J. J. 
van Poelvoorde; tot opz. 2e kl . , de opz. 5e 
k l . H . Klasing: tot opz. 5e k l . H . J. Regeer. 

Belast: Met de waarn. der betrekking 
van opz. 2e kl . , de ambt. op non act. F . J. 
F . Martij. 

Verplaatst: Van het bureau van den be
waarder bij het kadaster te Semarang, naar 
deopmctingssectieProbolinggo,deadj.-land-
meter 5c k l . M . C . Muller; vandeopmetings-
sectie Probolinggo naar het bureau van 
den bewaarder te Semarang, de adj.-land-
meter 2e k l . F . L. G. Vincent. 

— De heeren R. van Harcncarspel en J. 
H . van Eijsbergen zijn, na afgelegd examen, 
benoemd tot adjunct inspecteurs bij de 
Maatschappij tot exploitatie van Staats
spoorwegen, respectievelijk ter standplaats 
Breda en Groningen, 

— Bij Koninklijk besluit van 26 Apri l 
j l . is voor den tijd van drie jaren gede
tacheerd bij het wapen der genie van het 
leger hiertelande, de eerste-luitenant der 
genie A. C. Burgdorffer, van het leger in 
Nederlandsch-Indie, thans met verlof hier
telande. 

P K I J S V I i A A I i 
H H . INZENDERS van de ontwerpen onder 

de motto's A + B en God is een Vader 
der Weezen, worden verzocht hunne cor
respondentie-adressen op te geven aan den 
Directeur van Gemeentewerken te Kampen, 

CORRESPONDENTIE. 
J. lid van A.etA. Stukken, waarvan 

de naam des schrijvers ons onbekend is, 
worden nooit door ons opgenomen. Boven
dien achten wij de quaestie reeds voldoende 
toegelicht 

ADVERTENTIEN. 
AANBESTEDING. 

Het R. K. PAROCHIAAL KERKBESTUUR 
van 0. L . V. H E M E L V A A R T te KAMPEN za\ 
op Zaterdag 18 Mei e. k. «anheMt-dcn: 

Het bouwen van een Kapel met 
Toren, benevens het maken van 
eene afsluiting op de B. E . Be
graafplaats van Kampen. 

Bestek met teekening is van af Woensdag 
8 Mei a. 8. verkrjjgbaar bjj den Heer G. P. 
R E K V E L D te Kampen, Burgwal, en ter in-
zace bij de Wed. BREIJ1NCK. 

Inlichtingen op franco aanvrage te be
komen bjj den Architect A . C. BOERMA te 
Amsterdam. 

BESTRATINGEN. 
BURGEM EF.ST KR en WETHOUDERS van 

HAARLEM rallen op Donderdag 23 Mei e. k. 
's namiddags ten 2 uur in het openbaar ten 
Raadhuize aanbesteden: 

Het vernieuwen van eenige kei' 
en klinkerbestratingen, bene
vens de levering van straatklin
kers voor het gewoon onderhoud 
der bestratingen. 

De voorwaarden liggen ter lezing ter ge
meentesecretarie op alle werkdagen, van des 
voormiddags ]ll tot des namiddags t ure, 
terwjjl gedrukte exemplaren daarvan zjjn te 
verkrjjgen tegen betaling van ƒ0.60, vanaf 
Donderdag '.1 Mei a. s. I»e keibestrating be-
draagt eene oppervlakte van ruim SDI) M ! . 
en de klinkerbestrating een van ruim 2Ü00 M-. 

Plaatselijke aanwjjzing zal geschieden des 
Vrijdag! vóór de besteding, des voormiddags 
ten 10 ure, te beginnen op den Jansweg, dooi
den opzichter over de werken en gebouwen 
der gemeente, bjj wien tevens tusschen den 
dag der BAH wijzing en dien der besteding, 
's morgens tusschen ',l en 10 ure, de noodige 
inlichtingen zijn te verkrijgen (Bureau Ko
ningstraat N°. i.) 

Haarlem, 2 Mei 188». 
Burgemeester en Wethouders toornoemd: 

E. A. JORDENS. 
l)e Secretaris, 
A. A. LAND. 

Aanbesteding. 
De Architecten G. J . VAN* GENDT en 

C. M . G. NIERAAD te ARNHEM, zullen 
op Woensdag 8 Mei 1889. des voormiddags te 
11 uren, in het CENTRAALGEBOUW te 
AfiNHEM in het openbaar aanbeiteden: 

Het bouwen van Kantoorlokalen 
aan de Bergstraat te Arnhem, 
voor rekening van de firma 
Prowein & C°. 

De teekeningen liggen van af 2 Mei ter 
inzage in liet bestedingslokaal, terwijl de 
bestekken verkrjjgbaar zjjn ten kantore der 
Architecten Bakkerstraat N°. 70, alwaar 
tevens verdere inlichtingen worden gegeven. 

Aanwijzing in loco op Dinsdag 7 Mei, des 
namiddags te 2 uren. 

Maatschappij tot 

Exploitatie van Staatsspoorwegen, 
Verkoop van gebruikte rijtuigen, bagage

wagens, paardenwagens en gesloten 
goederenwagens met daaronder staande 
assen met wielen. 

In de Werkplaat* TILBURG zjjn aanwezig 
2 gemengde rijtuigen 1', 2' en 3' klasse, 
5 bagagewagens, 4 overdekte paar
denwagens, 7 paardenboxes en 5 ge
sloten goederenwagens met daaron
der staande assen met wielen die bjj 
inschrijving znllen worden verkocht. 

Dc inscTirjjvingsbilletten moeten den 22 
Mei ISS'J. vóór 12 ure, bjj de Maatschappij 
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, Afdee
ling „Tractie en Materieel" te Utrecht inge
komen zjjn. 

Nadere bizonderheden omtrent deze voor
werpen en den verkoop dcrzelve worden op 
franco aanvrage door den Heer Ingenieur 
Chef der Werkplaats te 'Tilburg verstrekt. 

DE LINT & C 
Oottseedlfk . Hottrrdam. 

VLOER- en WANDTEGELS, 
T R O T T O I R - , C E M E M - E \ I J Z E R S T E E S T E G E L S . 

Groote voorraden 

O "F» E I KT B A R E 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER i:s WETHOUDERS VAN 

ROTTERDAM zijn voornemens op Vrijdag 
den 10 Mei 1889.' des namiddags te 1 uur, 
ten Raadhuize aldaar aan te besteden: 

Het maken van eene ZWEM-IN
RICHTING in de Middenkous. 

Bestek, voorwaarden en teekeningen liggen 
op de gewone dagen en uren ter kennisne
ming op de Plaatselijke Secretarie en het 
Slads-Timmerhuis te Rotterdam, en zjjn ver
krjjgbaar bjj Wed. P. V A N WAESBERGE 
en ZOON, boekdrukkers Houttuin n°. 73, 
tegen betaling van ƒ0.50. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen aan 
gemeld Timmerhuis. De aanwijzing in loco 
zal plaatB hebben op Vrijdag den :'» Mei 
1880. des voormiddags te 11 uren. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 

'S-HERTOCENBOSCH, zullen op Maandag 
13 Mei 1889. voormiddag 10 ure. ten Raad
huize aldaar, bjj enkele inschrijving 

aanbesteden: 
Het maken van WONINGEN, 

WERKPLAATSEN enz. ten be
hoeve der Stedelijke Gasfa
briek, zulks in twee pereee
len en in massa. 

Het bestek cn de teekeningen liggen ter 
inzage op het Raadhuis te 's-Hertogenbosch 
en zjjn verkrijgbaar bjj den Gemeente-Architect 
J. M . NAHBE aldaar, tegen betaling van 
ƒ2.50. 

Aanwijzing in loco (terrein der fabriek 
buiten den Vuehteruitgang) zal plaats heb
ben op Woensdag 8 Mei e.k., voorm. 10ure. 

De inschrjjvingsbiljetten moeten op den dag 
der aanbesteding uiterlijk des voormiddags 
ten 10 ure in de ten Raadhuize daartoe ge
stelde bus gestoken zijn. 

't-Hertogenbosch, 27 April ISS'J. 
en Wethouders toornoemd. Burgemeester 

v. n. 
De Burgemeester, 

DOES DE WILLEB0I3. 
De Secretaris, 

J . N . G. SASSEN. 

Te koop aangeboden. 
2 Stoomheimachinos 
2 Houtsteekbanken 
1 Cirkel en lintzaagmachine 
1 Railzaag 

60 Kipwagons inhoud 2 M• ' . 1 Beide 
24 „ „ 2 M A zjjden 
36 „ .. l'.i MM kippend 
Alles 00 c.M. spoorwjjdte. 
Aanvragen aan L. KALIS Kz. , Sliedrecht 

en W. DE JONG, Hreda. 

Bekroond: 
Dusseldorp 1880. 

Weenen 1880. 

Bekroond: 
Frankfort a/M. 1881. 

Amsterdam 1882. 
Gouden Medaille 

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

JOH ANN ODORICO, Frankfort a/M. 
F A B R I E K V A N 

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

Succursales. Amsterdam, Weenen, Londen, Boston. 
Opjjreriolit l**i*0. 

Eenig vertegenwoordiger voor Neder/and 
P B R D . E ï s T G K E I t S , A m s t e r d a m , 

Heerenffraeli t , bi) de Oude Spiegelstraat 3 3 d . 
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JAN HAMER & C°. 
AMSTERDAM. 

KANTOOR: Marnixstraat 402 bh Leidscheplein. 
Installeerde hier te lande met veel succes 

geheele Waterleidingen 
iu gebouwen, volgens het systeem CARRÉ. 

H I L D É ' 8 
Telephonen, Kleelrische Schellen enz. 
Voor de telephonischc gemeenschap in Werk
plaatsen, Fabrieken, Kantoren, Villa's enz. 

Deze toestellen zjjn bjj zeer lagen prjjs, 
gevoelig, duurzaam en élégant. 

Werktuigen voor verschillende industrieën, 
(3) ORRESPONDENTIE GEVRAAGD. 

van Staal of Hout met Staalband doortrok
ken of met verstelbare lichtopeningen, zelf-
rollende, met drijfwerk enz. enz. 

E.enP, ROTTSIEPER, Remscheid (Rynprmsen) 

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP^ 
De Stoompannenfabriek van Echt (Limburg) 

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

„ECHTSCHE KRUISPANNEN" 
H.&J. SUYVER, 

F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS n ÏÏERKTIMl 
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 . 

JAN M DER POT, Scheepmakershaven l>, 3, Rotterdam. 
De eenigste Kyaniseerinricüting, waar ook des 

winters wordt doorgewerkt. 
Het kyaniseeren is het eenigste afdoende middel tegen ver ro t t ing en awam. De 

bewerking geschiedt geheel reuk- en k leur loos . Desverlangd bijlevering van hout. 

Prima Engelsche Portland-cement merk „Walkend" 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prjjzen. 

Belgische kluit- en hydraulische kalk. 
Billjjke prjjzen en vrachten. 
Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toeeezondcH 
Gelieve op voornaam en adres te let ten. 

B . H O L N B O K R . - ^ r n l i e 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.) 
Hoogs te onde r sche id ing 1879. 

EQUKKRES. MEETKETT1NGEN, ÜKIEF- en PA K K ET 11A LA N SE X, enz. enz 
BAKENS. ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN. TELEGRAAF-APPARATEN, enz. enz. 

KLÜOS & M uwm 
B O T T E R D A M . 

A G E N T E N 
der Société Anonyrao des 

Carrières de Porphyre de Qucnast" 
m 

der „Société des Carrières de Lessines." 
LEVERANCIERS van FAUCONVALKEIEN. 

ZUIDBLAAK N". 8. 

De Amerikaansche 
„New Paragon'' Schoolbanken 

en A N D R E W S BANKEN en STOELEN 
met opslaande Zittingen voor Scholen, Kerk
gebouwen en Schouwburgen, uitsluitend ver-
krjjgbaar bjj 

FRED. STIELTJES & C°. 
Keizersgracht 745, 

AMSTERDAM. 
Duizenden in gebruik in Nederland, waar

van attesten ter inzage. 
—— ' -— ^ — - —wmvmrw*rm fc/v, — VV4 111 V» . 

CARBOLINEUM EXCELSIOR n het BESTE * * * * * * 
FRED. STIELTJES & C . Amsterdam 

BECKER & BLDDINGH. -
KONINKLIJKE FABRIEK V A N 

A T E I P A 
H O E K M E E T -

g-

en andere 

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

INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEEKENAARS, enz. 

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

ASPHALTE V A N VAL DE TRAVERS 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, 

mgroote verscheidenheden, voor.- Rijwegen. Trottoirs, Lawn-Tennis-
Courts, Kelders, Winkel- en Magazijnvloeren, Gangen, Muur-, 
Brug- en Dakbedekkingen, Betonfnndeeringen enz. 
OTa0Tmw1CJ^^.^vtin'!n.i!i,ch t c a l l r t ;8<rceren aa« THE NEUCHATEL AS-

C O M P A N Y Ld. , Kelt weg 3, Amsterdam cn voor Arnhem bij den Heer 
H. G. KNOOPS C.Oan., «eekstraat F fi2 te Arnhem. U 

De Directeur. W. PATON WALSH. 

Gebr. VAN DER VLIÉT, 
IJ/KRHA1ÜIIF.UAR.S te AMSTERDAM. 

Staar-, Plaat-, Band-, Hoek- en T-l' '>r enz 
Steeds v o o r h a n d e n : 

BALK-IJZER in verschillende profielen en lengten. 
* U l e n en gegalen M n a l uit de fabriek 

van Gebr. lióïu KR & Co. te Weenen, alsmede 
(ii.om: iinrlniiacl» met afgewerkte pun

ten en onder garantie tegen spljjten. 

7ZWEEDSCH GRANIET-

uit de groeven, Stoomslyporij en Polijst 
inrichting van de Firma 

KK88EL & RÖHL, 
te Berlijn. 

Eenig Agent J. H. P. JANSE, 
Prinsengracht 468, 

Amsterdam. 

PHOTOLITIIOGR A PHI ErPHOTOZi \ C 0 G R A PHÏ1 -

en Stéréotype-Inrichting 
van G. J. THIEME, te Arnhem. 

De ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zijne inrichting voor P h a t a l i t h a f r a p h l e , 
bjjzondei- geschikt voor de reproductie van 
Plant, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor P h a t a i l n c a -
(craahle voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Koekwer-
ken enz. ten dienste van HH. UitgeverB en op 
zijne MtrréaijTpe-Inrlclitlng voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

O . J . TTrr-giTwr-g. 
Gedrukt bij G. W. va7de7WieT& C'., te Arnhem. 
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RCHITECTVRAET 

Redacteur-uitgever F. W. V A N GENOT JGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentien: 

liureau van De Opmerker, Driekoningenstraat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amhilia TAN SPRINGER, 

H . G. JANSEN en A. REIJDING. 
Stukken, deze Redactie betredende, te adresseeren aan den heer 

A. REljniNG, Stadhouderskade 4, te Amsterdam, 
en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den 

ls,«-Secretaris, American Hotel, te Amsterdam. 

A.Y7.W. 
APONNEMENT / 2.25 per 3 maanden of wel zes gulden ner jaar, bij. 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het hmtenlanaj 
/ 7.50 en Neder I an dseh-Indië _/* 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 

ADVERTENTIES* ad 20 cent vcor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een hewijsnommer, 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 Opmerkt r te 
Arnhem en bij den Hoofd-corre*pondent J< »n. (ï. Si EMI.HR CZN., Boek
handelaar tc Amsterdam. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T GENOOTSCHAP. 

ie. Door heeren Regenten van het Burgerweeshuis 
te Kampen is toezegging gedaan, dat de bekroonde 
antwoorden op de prijsvraag voor een nieuw Burger
weeshuis, aan het Genootschap ter expositie zullen 
worden afgestaan. 

Heeren medewerkers aan deze prijsvraag, die aan 
de expositie wenschen deel te nemen, worden beleefd 
verzocht hunne ontwerpen, zoo spoedig mogelijk, aan 
het adres van den I ste-Secretaris te willen zenden. 

2e. Heeren leden, welke van plan zijn dit jaar de 
Parijsche Tentoonstelling te bezoeken, worden verzocht 
hiervan, vóór 15 Mei a. s., kennis te geven aan den 
iste-Secretaris. 

Het doel hiervan is, de leden op te wekken tot het 
zooveel mogelijk bezoeken der tentoonstelling»// corps, 
daar het Bestuur zich voorstelt, indien de noodige 
overeenstemming wordt verkregen, maatregelen te tref
fen in het belang der gezamenlijke bezoekers (zie ver
slag der vergadering van 3 April). 

Namens liet Bestuur: 
De 1 ste-Secretaris, 

G. A. Z E E M A N . 

P R I J S V R A G E N . 

O N T W E R P V A N E E N E K A M E R M E T P L A F O N D 

I N D E N S T I J L L O D E W I J K X V . 

Het programma voor deze prijsvraag, uitgeschreven 
door de Vereeniging tot Bevordering der Bouwkunst i voor overdrijving. Ook het wachten op de uitingen 
te Groningen, is op blz. 378 van den voorgaanden ! van anderer ontevredenheid is mij wel wat te afwachtend 
jaargang te vinden, terwijl voor de samenstelling der I en doet denken aan de kastanjes en het vuur. 
Jury naar blz. 419 van dien jaargang verwezen wordt. | Dat het volmaakte ook in prijsvragen niet bereikt 

de gemakkelijkste werken behoort. Telkens weer ont
moet men leemten in dc programma's of doen zich na 
afloop moeilijkheden voor. Zou daardoor niet het 
bewijs geleverd zijn dat de theorie, die reeds zoovele 
pennen in beweging bracht en tot vele bijeenkomsten 
leidde, gemakkelijker blijkt te zijn dan de practijk? Im
mers ik meende, dat tal van bepalingen in een soort 
handleiding tot het opmaken van prijsvraag-programma's 
waren vereenigd! 

Hoewel ik mij steeds vereenig met het oordeel der 
Jury, en niet spoedig de pen zal opnemen om die 
keuze te be- of veroordeelen, daar dit allicht gebrand
merkt wordt als jalousie de métier (vooral als men 
medewerker is geweest), moet ik in dit bijzondere geval 
erkennen dat het voorschrijven der terugrooiing in het 
programma zeer gewenscht ware geweest, vooral daar 
dit als piece de resistance bij de beoordeeling werd 
beschouwd. Het is toch voor de meeste architecten, 
die in de steden gewend zijn aan half Russische bouw
verordeningen , die allerwege met hare straffen dreigen 
over rooilijnen enz., moeilijk om zich dergelijke te-
rugrooiingen denkbaar te maken, en de uitkomst heeft 
bewezen dat de meesten daaraan niet hebben gedacht. 
De bedoelde schrijver van het ingezonden stuk heeft 
zich echter laten vervoeren door zijne verontwaardiging, 
waar hij spreekt: „eenigen hunner (de Jury-leden) van 
hun voetstuk te zien tuimelen"; dat riekt bijna naar 
socialisme. Ik begin waarlijk te gelooven, dat er een 
democratisch luchtje in de geheele atmospheer hangt. 
Zoo erg is de zaak niet en men wachtc zich steeds 

Aan het ontwerp van den heer O . Leeuw te Nijmegen \ zal worden, is natuurlijk; ook de Juryleden staan niet 
altijd geheel vrij, en zijn niet altijd schuld dat som
mige bepalingen minder aangenaam zijn voor de mede-

is de uitgeloofde prijs toegekend. 

P R I J S V R A A O T E K A M P E N , 

(Ingezonden!) 
De schrijver van het ingezonden stuk over boven

genoemde prijsvraag (zie De Opmerker van 27 April j.1.), 

werkers. 
Men vergete echter ook hier niet dat een lastgever 

staat tegenover zijn lastverkrijgende. Anders kan ik 
mij niet verklaren dat een der Jury-leden zich heeft 

heeft weder voor de zooveelste maal aangetoond, dat j laten welgevallen om de in art. 5 , laatste lid, geplaatste 
het opmaken van een prijsvraag-programma niet tot i regelen: zij kunnen zich echter niet verbinden om nooit 

De Redactie van Architectura et Amicitia stelt zich alleen vcraiitwuurdclijk vuur den inliuuil van stukken, gewaarmerkt met de initialen A. et A. 
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een einder plan dan het bekroonde ontwerp te doen uit
voeren , op tc nemen. 

Mij dunkt hier is de weg opengelaten voor alle 
mogelijke vrijheden van de zijde der heeren prijs-
vraag-uitschrij vers, of liever het publiek; dat dit een 
eigenaardige opvatting heeft, is weder bewezen door de 
onverkwikkelijke geschiedenis van Woerden's raadhuis. 

Hij de eigenaardige opvatting van recht op dit punt, 
hebben ook cle andere inzenders geen enkelen waar
borg dat niet van hunne plannen of motieven wordt 
gebruik gemaakt, daar men toch veronderstellen mag 
dat bij het meerendeel der prijsvragen 30 a 40 •/„ 
verdienstelijke plannen zijn; waar die bovenaange
haalde bepaling opgenomen is, rijst allicht het ver
moeden dat de werkelijke uitvoerder reeds achter de 
schermen staat, doch niet in staat is een zelfstandig 
plan te maken. De bekroonde kan, dunkt mij, steeds 
het werk uitvoeren , welke veranderingen ook in zijn 
plannen komen. Kan dit niet, dan het flinkweg in het 
programma bepaald, en den medewerkers bekend ge
mankt dat het alleen om teekeningen te doen is. 

Voorts komt in geen programma een bepaling voor 
omtrent de behartiging der belangen van de mede
werkers. Wie zorgt voor de richtige terugzending? Te 
Kampen bijv. was de tentoonstelling 17 April geslo
ten en moest volgens art. 6 de terugzending uiterlijk 
binnen 2 maanden na de inzending der plannen ge
schieden; op 1 Mei waren de ontwerpen nog niet ver
zonden. Ik mag aannemen, dat onbekendheid van het 
publiek met de rechten, ook tegenover de inzenders in 
acht te nemen, aanleiding geven tot zulke onregelma
tigheden, maar juist het tegenovergestelde moest waar 
zijn. Ook de inzenders hebben recht op de noodige 
égards van de zijde der heeren prijsuitschrijvers, want 
het is geen gewone wijze van opdracht, en de kansen 
zijn ongelijk. De prijsuitschrijver waarborgt zich, meestal 
voor een gering sommetje, keus en keur van de beste 
krachten op architectonisch terrein; cn de inzenders? 
Veel studie en tijd, kosten van verzending, liefst, zooals 
hier, een gulden voor het programma, waarvoor? en 
een kans, zooals bij deze prijsvraag, van 1 tegen 117 
om bekroond te worden. En daartegenover geen enkel 
voordeel. De onbekendheid gaat zoover dat bijv. een 
der inzenders, die het na de uitspraak der Jury wen
schelijk achtte zijn naam bekend le maken , zijn naam
kaartje zond aan heeren Regenten met een begeleidend 
schrijven, waarin motto enz. was opgegeven, en ten 
antwoord ontving dat heeren Regenten geen vrijheid 
vonden het naambriefje te openen, derhalve aan het 
verzoek niet konden voldoen, en evenmin bereid waren 
om het bedoelde plan bij het sluiten der tentoonstelling, 
zonder tusschenkomst van het correspondentieadres, di
rect aan den inzender te sturen. Genoemde inzender was 
nu verplicht op zijne kosten iemand naar Kampen te 
sturen om het kaartje aan de teekeningen te bevestigen. 
Deze en dergelijke zich steeds voordoende grieven 
moesten door de Jury leden voorkomen worden, daar 
men zoodoende lust en ambitie bij velen dooft. Ik mag 
toch niet hopen dat men denkt: „och, de markt is over
vol" en „zoo angstig behoeft men niet te zijn" , onge
veer in den geest, zooals in de laatste maanden som
mige besturen van kleinere gemeenten hebben gehan
deld bij de vacatures van onderwijzend personeel. 

Verder moet ook met prijsvragen niet te ver worden 
gegaan. Het wordt zoo gretig aangegrepen, omdat 
de geldelijke opoffering zoo gering is. Wordt voor 
meerdere prijzen gezorgd en waren voor Karnen een 
eerste prijs van ƒ 500, 2 tweede prijzen van ƒ 300 en 
2 derde prijzen van ƒ 200 uitgeloofd, dan was voor 
meerderen de kans mogelijk; het totale bedrag van 
/'1500, behalve de kosten van de Jury, is geen te 

hooge belooning voor eene keuze uit 117 projecten. 
Mijn wensch is, dat men langzamerhand de prijsvraag-

programma's zal volmaken en dat ook eens , naar het 
voorbeeld van het buitenland, het aantal prijzen meer in 
verhouding moge komen tot den arbeid en de kans
rekening. Of men echter niet langzamerhand tot de con
clusie zal komen dat een prijsvraag de ware weg niet is 
tot het bekomen van een ideaal plan, laat ik gaarne 
aan meer bevoegden over. De vele werken als uit
vloeisels van prijsvragen geven, geloof ik, nog al eens 
voorbeelden , die voor het prijsvraag-systeem niet pleiten. 

Een medewerker tc Kampen, 
behoorende tot de eerste zeventien. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

A F D E E L I N G L E I D E N . 

Vergadering van 2 Mei 1889. 
Met 't oog op eene bijdrage van den heer Mr. Ch. 

M. Dozij, archivaris te Leiden, was de laatste verga
dering in dit seizoen door de leden zeer druk bezocht, 
terwijl het Bestuur en vele leden van het Departement 
Leiden der Maatschappij tot bevordering van Nijverheid 
en van de Vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap" 
de vergadering met hunne tegenwoordigheid vereerden. 

Te kwart over zevenen opende de Voorzitter met 
een woord van welkom aan het nieuw toegetreden lid, 
den heer Van Es, de huishoudelijke vergadering en stelde 
voor, met 't oog op het vele dat dien avond te ver
handelen was, de notulen niet te lezen, en het 
jaarverslag, dat door den Secretaris uitgebracht moest 
worden en reeds aan het Hoofdbestuur was opgezon
den , om dezelfde reden achterwege te laten. Zij, die 
er belang in stelden, konden het uitvoerig verslag ter 
inzage verkrijgen. 

Vervolgens deed de Secretaris voorlezing van het pro
gramma der prijsvraag met de daarbij gemaakte bepalin
gen, waaruit bleek dat de keuze gevestigd was op een ont
werp voor een restauratiegebouw op een tentoonstellingster
rein. De beantwoording mag alleen door leden van de Leid-
sche Afdeeling geschieden, terwijl de Jury bestaat uit 
het Bestuur der Afdeeling, bijgestaan door de heeren 
P. G. Lancel en J. B. v. Loenen. 

Nadat door enkele leden het een en ander betref
fende de aangegeven punten in het midden was gebracht 
en de wenschelijkheid van een grooter geldelijke beloo
ning was besproken, gaf de heer Verhoog nog in over
weging of het mogelijk zou zijn, naast de belooning, 
ook medailles uit te reiken. De heer Knuttel kon zich 
met dat denkbeeld zeer goed vereenigen, tenzij het 
Hoofdbestuur in deze de behulpzame hand kon bieden. 
Het Bestuur besloot de zaak nader te overwegen en 
de noodige stappen bij het Hoofdbestuur te doen. 

De motie , in de vorige vergadering door den heer 
A. J. van Achterberg in zake het ambachtsonderwijs 
ter sprake gebracht, kwam thans in behandeling, lui
dende: „De Afdeeling Leiden en Omstreken van de 
Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, het stre
ven van de Maatschappij op hoogen prijs stellende om 
eene wettelijke regeling te verkrijgen in zake het am
bachtsonderwijs , spreekt den wensch uit dat, met het 
oog op het behandelen der onderwijswet door de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, het Hoofdbestuur zich tot 
de leden dier Kamer wende, met het dringend verzoek 
hare aandacht aan eene wettelijke regeling van het am
bachtsonderwijs te wijden." 

Na een inleidend woord van den Voorzitter, lichtte 
de heer Van Achterberg zijne motie toe en raadde af 
dat men zich tot den Minister zou wenden, daar dit 
reeds tweemaal zonder goeden uitslag was geschied. 
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Hij achtte het beter dat de Maatschappij zich in contact 
zou stellen met het Nederlandsch Werkliedenverbond. 
Ook eene toezending van de verschillende bescheiden 
aan de leden van de Tweede Kamer, raadde hij in 
deze aan; z. i. was de tijd tot handelen, wilde men 
ten minste iets in het belang van den toekomstigen 
werkman doen, thans gekomen. Deze motie, door de 
leden met algemeene stemmen aangenomen, zal door 
het Afdeelingsbestuur aan het Hoofdbestuur worden 
opgezonden, met verzoek zoo mogelijk in deze han
delend op te treden. 

Alsnu werden voor afgevaardigden naar de alge
meene Vergaderingen der Maatschappij in Mei e. k. 
benoemd de heeren Kok en Van Driel en als plaats
vervangers de heeren Knuttel en De Koning; voor de 
September-vergadering de heeren Lancel en Achterberg 
en als plaatsvervangers de heeren Van Ruijven en 
Mulder. 

Ten slotte werd besloten dit jaar een zomeruitstapje 
te doen naar Alkmaar en omstreken. In een buiten
gewone vergadering zullen daaromtrent meerdere bij
zonderheden medegedeeld worden. 

Na afloop dezer huishoudelijke bezigheden werd aan 
de leden en de inmiddels opgekomen geïntroduceerden 
van de Maatschappij van Nijverheid en van de Ver
eeniging Bouwkunst en Vriendschap gelegenheid gegeven 
om de prachtige collectie teekeningen en platen , die alle 
wanden der groote zaal sierden, in oogenschouw te 
nemen. Die teekeningen en platen toch hadden alle 
betrekking op Leiden. Veel merkwaardigs was er te 
aanschouwen en het was ten duidelijkste te zien hoeveel 
schoone en aantrekkelijke gebouwen en gezichten Leiden 
ook in vroegeren tijd bezat. 

Nadat de Voorzitter den spreker voor dezen avond, 
den gemeente-archivaris Mr. Ch. M. Dozy, en den 
geïntroduceerden welkom had geheeten, betrad de 
spreker den katheder, om eene lezing te houden 
over een en ander uit Leiden's bouwgeschiedenis. Na 
een inleidend woord , noemde spreker zijn bijdrage een 
praatje bij een plaatje; platen en gravures zijn voor een 
groot deel zijn eigendom, en verder uit de gemeente-
collectie en uit de universiteits-bibliotheek getrokken. 

De heer Dozy toonde bij den aanvang zijner lezing 
den naam van Lugdunum op een oude Romeinsche 
reiskaart van Peutinger, uit de 4d* eeuw. 't Is evenwel 
moeilijk daaruit de juiste ligging te bepalen, want zij blijft 
onzeker; later werd echter van dezen fraai klinkenden 
naam als klassieke titel van de Academiestad Leiden 
steeds gebruik gemaakt, als Lugdunum Batavorum. 
Verschillende andere plaatsen heeft men er voor aan
gezien ; één echter is wel vermeldenswaard, namelijk 
de bouwvallen van een Romeinsche sterkte tusschen 
Katwijk en Noordwijk, welke in vroegere eeuwen bij 
lage eb herhaaldelijk ver in zee zichtbaar waren, maar 
welke sterkte oorspronkelijk aan de uitmonding van 
den Rijn gelegen was. Een Romeinsch geschiedschrij
ver heeft er den naam van Brittenburg aangegeven. 
Of dit nu het aangegeven Lugdunum was, kan ons 
onverschillig zijn. Het bestond er, en in 1520 was 
het driedubbele muurwerk nog 8 voet hoog; na dien 
is het nog dikwijls zichtbaar geweest, maar het bleek 
telkens sterk afgenomen te zijn en door de sterke 
afneming der kusten zal er wellicht nu niet veel meer 
van zijn overgebleven. 

Het eerste aan de orde van bespreking lag „den 
Burgt"; spr. somde dienaangaande vele bekende en on
bekende merkwaardigheden op, om ten slotte te wijzen 
op de teekeningen van de ontgravingen, die thans bij 
de herstelling van den Burgt gedaan worden. 

Als een der oudste gebouwen komt de St.-Pieters
kerk in aanmerking; volgens een oude inscriptie, in 

1121 gewijd en herhaaldelijk vergroot, kreeg zij haar groot
sten omvang in de 15rtc eeuw. Zij was toen van een 
384 voet hoogen toren voorzien, die in 1512 instortte. 

Vervolgens gaf de beer Dozy eene beschrijving van 
het grafelijk slot Lokhorst en het daarnaast liggend 
's Gravenstein, van het Pieter-Symons-Begijnshof, de 
Krijthoeven (waar men in het krijt trad en de kamp
gevechten werden gehouden) en het groot Begijn
hof, vroeger bewoond door een veertigtal ongetrouwde 
vrouwen, later gebruikt als Academie. 

Verder gaande, behandelde spreker het huis der Duit
sche Orde, den Salomonstempcl, het huis van 1'ieter 
van Leiden en het Catharina-gasthuis, ;dat naast de 
Pieterskerk een der oudste bouwwerken is; het be
sloeg een zeer groot terrein aan de Brèestraat, thans 
ingenomen door de gehoorzaal, de Fransche kerk en 
een schoolgebouw. 

Bij de uitbreiding der stad werd in 1314 nabij den 
Burgt een houten kapel gesticht, later vervangen door 
een steenen kerk en ter eere van St.-Pancras gewijd. 
In 1381 was het groote koor voltooid; de ontworpen 
hooge toren is nooit tot stand gekomen. Niettemin 
mogen wij haar onder de schoonste voortbrengselen 
van Gothische bouwkunst in ons land beschouwen. 

De laatste uitbreiding had plaats in de 14e eeuw, 
waarvoor echter de toestemming van den ambachtsheer 
van Raaphorst noodig was, om dc stadsvest te kun
nen uitstrekken, dat in 1389 tot stand kwam, 

Als een bijzonderheid werd nog vermeld dat de 
heerlijkheid Raaphorst, aan den Haagschen straatweg 
onder Wassenaar gelegen, tegenwoordig het eigendom 
van de erven van Prins Frederik, bij het uitsterven van 
dat adellijk geslacht in het begin der 17e eeuw werd 
verloot. Spreker toonde een biljet, vermeldende de 
verloting van genoemd kasteel; men ziet hierbij dat 
er niets nieuws onder de zon is. 

Hierna gaf de heer Dozy een overzicht over het ont
staan der gasthuizen, daarna van de kloosters, alle voor 
het meerendeel in de 15e eeuw gesticht, omvervolgens 
na te gaan hoe de bewoners van Leiden in de mid
deneeuwen behuisd waren. Ieder woonhuis, dat niet 
aan de straat stond , moest voor een gang zorgen, en 
deze werd gemaakt zooals dat 't best uitkwam; vandaar 
dat labyrinth van gangen, nu wat breeder, dan zoo 
smal mogelijk , hier met een bocht, daar met een hoek. 
De gang gaf toegang tot het erf achter het huis, 
waarop vaak een zomerkeukentje gebouwd was. 

Het bouwmateriaal der huizen bestond tot in 't laatst 
der 14e eeuw uit hout, met stroo gedekt. Het waren 
wel stevige gebouwen, doch de gevaren , waaraan zij 
blootstonden, vooral met 't oog op brand , waren oor
zaak dat later leien en tegels als dakbedekking gebe
zigd werden. 

Toch waren de rieten daken in de i6 , l e eeuw nog 
niet verdwenen, anders had het opvijzelen van daar
mede gedekte huizen toen niet behoeven verboden te 
worden. 

Het maakt voorzeker een goeden indruk reeds vroeg 
bepalingen te vinden omtrent de breedte van nieuwe 
straten. Van bestrating was natuurlijk weinig sprake; 
wel waren in 1413 de drie voornaamste straten bestraat, 
doch op andere plaatsen moest men door het .zand 
gaan. De walkanten der grachten waren alle beschoeid, 
maar voor het meerendeel van graskanten voorzien, 
welke tot bleekveld gebezigd werden. Toch zag de 
walkant er netter uit dan in andere steden, o. a. Am
sterdam; daar immers was de gewone plaats der stil
len op den kant van den wal. In Leiden was daaren
tegen voorgeschreven, dat de stillen vrij zouden staan 
in 'tland, zonder afvoer naar grachten of wateren; een 
boete beliep hij, die daartegen zondigde. De oorzaak 
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dezer verordeningen moet men echter minder zoeken 
in de reinheid der inwoners, dan wel ter wille van de 
vollerijcn, ten wier behoeve men de grachten niet ver
ontreinigd wilde hebben. 

In de 15,,e eeuw wijzigde zich het karakter van 
Leiden meer en meer. Men hoort minder spreken 
van hooibergen en schuren , al zijn ze er nog. 

De zorg van het stedelijk bestuur bepaalde zich niet 
enkel tot de daken, maar strekte zich ook uit tot de 
huizen zeiven. Tot midden in de 151, eeuw werd aan 
de houtconstructie vastgehouden. In 1450 vinden wij 
voorschriften betreffende de muren; waar huizen ge
maakt zijn met houten gevels, moeten deze bij afbraak 
vervangen worden door muren van kalk en steen. Ook 
geheel nieuwe woningen moesten van steen worden 
opgehaald. Hier. minder dan elders, schijnt het bouw
trant geweest te zijn met overstek te bouwen en aldus 
de bovenverdieping te doen overhangen. Luifels trof 
men aan alle winkelhuizen. In enkele straten, waar 
druk verkeer was, werden zij echter door den Ge
rechte verboden of bepaalde maten daarvoor aangegeven. 
Behalve de luifels viel het uithangbord in het oog. 
Niet ieder huis had er een, maar wel had ieder huis 
een naam, die tevens strekte om de bewoners aan te 
duiden. Wanneer wij de huizen binnentraden, blijkt 
het dat zij tevens als winkelhuis en pakhuis dienst doen. 
Men komt niet in een smalle of wel tot voorhuis 
uitgedijde gang, maar valt in den letterlijken zin des 
woords met de deur in huis. Het voorhuis is het 
voorvertrek, waarin de burgerman met zijn gezin een 
groot deel van hun leven doorbrengen. Daarachter ligt 
de binnenkamer, waar gegeten wordt en waar vader 
en moeder de nachtrust genieten. De bovenverdieping 
is veelal tot berging van goederen ingericht. De keu
ken lag achter de binnenkamer, in den regel aan een 
plaatsje en soms was er een achterkamer. Zoo althans 
was de toestand in de iCy eeuw. 

De voortdurende aanwas der bevolking maakte in 
het tijdperk der 16e en 17e eeuw drie achtereenvol
gende vergrootingen der stad noodzakelijk. De eerste 
vergrooting vond plaats in de 16e eeuw, toen tal van 
Vlaamsche vluchtelingen, meest allen lakenwerkers, 
hier een toevluchtsoord zochten. Inde 17e eeuw volg
den er nog meer uit de Waalsche gewesten, maar 
toch schijnen nog velen, wegens gebrek aan woningen , 
eene wijkplaats naar andere steden hebben moeten nemen. 

Vervolgens behandelde spreker de gebouwen uit de 
17e eeuw, in de eerste plaats dc poorten. Vroeger 
waren de poorten niet veel meer dan openingen in den 
stadswal geweest. De oudste van deze poorten, de 
Rijnsburgsche of Blauwpoort genaamd, werd in 1603 
voor ƒ 9 7 0 0 aanbesteed. In 1758 werd zij weder, in 
verband met de uitbreiding, afgebroken. 

De tweede poort in 1615 gebouwd, was de Man
poort; daarna de Heerenpoort, aanvankelijk van hout 
en later vervangen door steen, en alleen voor voetgan
gers geschikt. De Zijlpoort, aanvankelijk van hout, 
werd in 1667 van steen gesticht. Vervolgens waren 
er de Hoogewocrdspoort, Koepoort, Withpoort en 
Morschpoort, welke laatste, evenals dc Zijlpoort, de 
eenige is, die nog bestaat; beide zijn door den be
roemden Willem van der Helm ontworpen en uitgevoerd. 

In 1639 werd besloten de Mankerk te bouwen; dit 
werd opgedragen aan den stads-fabriek of architect 
Arents van 's-Gravenzande. Burgemeesteren schijnen 
toen veel belang gesteld te hebben in den bouw, daar 
zij niet alleen drie bouwmeesters raadpleegden, maar j 
ook den grooten Jacob van Campcn om advies vroegen; 
toen deze het plan als een uitermate schoon stuk werk 
had verklaard, werd tot den bouw overgegaan. 

Bij de uitbreiding der stad in 1609, aan de overzijde 

van de Heerengracht, werd grond aangewezen voor 
den bouw eener nieuwe kerk en in 1663 de eerste 
steen gelegd. Het gebouw, en vooral de 264voet hooge 
toren, door Van der Helm ontworpen, beloofde een 
sieraad te worden, maar werd helaas nooit voltooid. 
Leiden naderde reeds het einde van zijn grootsten bloei, 
en toen de onderbouw gereed was, bleef het daarbij. 
Vervolgens werden nog de verschillende andere kerken 

1 besproken om over te gaan tot een beschrijving van 
het alom bekende raadhuis; daarna werden de ver
schillende hallen behandeld, de hoogeschool en de 
academische inrichtingen, welke in het vroegere Be
gijnhof gevestigd waren, en ten slotte de hortus , achter 
de Academie aangelegd. 

Hierna volgde een en ander over de Waag. Reeds 
sints de 15d' eeuw bestond te Leiden een waaggebouw, 
waarvan spreker echter geen afbeelding kon vertoonen. 
Uit den plattegrond blijkt evenwel dat het geen mo
numentaal gebouw is. In 1657 droegen Burgemeesteren 
aan den bouwmeester Pieter Post het maken van een 
ontwerp op en aan Rombout Verhulst het houwen van 
toepasselijke voorstellingen in marmer voor den gevel 
en het achtergelegen boterhuis. Waarom men dit werk 
buiten Leiden aanbesteedde, terwijl Van der Helm, en 
waarschijnlijk ook 's-Gravesande nog leefden , is duister. 
Mogelijk was men niet tevreden over de restauratie van 
's-Gravenstein, door Van der Helm in 1655 ten uit
voer gelegd. 

Spreker vervolgde daarop met de beschrijving der 
Doelens. 

Van het Gemeenlandshuis van Rijnland was een 
ontwerp tentoongesteld van de hand van Lieven de 
Key, dat helaas niet uitgevoerd is. Hoogheemraden 
droegen in 1597 zekeren metselaar te Haarlem, aldus 
wordt de beroemde architect aangeduid, op, om drie 
patronen te vervaardigen van een nieuwen gevel. Zij 
achten wel het nu tentoongestelde plan het fraaiste, 
maar ook het duurste; zij stelden zich daarom met 
een ander, eenvoudiger, tevreden, zooals zich het 
tegenwoordige aan de Breestraat voordoet. 

Een fraaie collectie teekeningen, voorstellende de 
verschillende hofjes, werden daarna door spreker be
handeld; hij eindigde met een kijkje te nemen in de 
welvarende bloeiende handelsstad der 17de eeuw. 

Een daverende toejuiching bekroonde de hoogst be
langrijke lezing; de Voorzitter dankte den spreker en 
uitte den wensch, dat deze niet voor het laatst voor 
de Afdeeling gesproken had. 

Na wederzijd.sche dankbetuiging van de verschillende 
genoodigde vereenigingen, sloot de Voorzitter, onder 
afscheidsgroet, deze laatste bijeenkomst in het seizoen. 

HULPGEBOUW VOOR DE DRIE-JAARLIJKSCHE 
TENTOONSTELLING VAN SCHILDERIJEN 

TE AMSTERDAM. 
In het nommcr van 27 April jongstleden werd mede

gedeeld, dat de Commissie voor de drie-jaarlijksche 
tentoonstelling van schilderijen het plan had opgevat om 
het hulpgebouw voor de expositie op den Nieuwezijds-
Voorburgwal, in de nabijheid van de St. Luciënsteeg, 
te plaatsen. De Commissie liet zich daarbij leiden door 
de overweging, dat de tentoonstelling zooveel mogelijk 
in het midden der stad moet gehouden worden en dat 
het ongerief, door het oprichten van een hulpgebouw 
aan de bewoners der omliggende panden veroorzaakt, 
niet groot kan zijn, omreden de loods na een gebruik 
van drie maanden weder afgebroken wordt. 

De Gemeenteraad, die zich aanvankelijk met dit 
denkbeeld vereenigde, is op deze zaak terug gekomen 
naar aanleiding eener interpellatie van Mr. J. A. Sillem, 
en besloot in de laatstgehouden zitting de loods niet 
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op den Nieuwezijds-Voorburgwal, maar op het ge
dempte Damrak te plaatsen. De Raad nam dit be
sluit met 20 tegen 12 stemmen, wel een bewijs, dat 
de bezwaren, door den interpellant ter sprake gebracht, 
gedeeld werden. Volgens dien spreker verdiende de 
inrichting van het hulpgebouw, aan het bureau van 
publieke werken ontworpen, den naam van onpractisch, 
om reden de te verkrijgen wandvlakte zoodanig 
verbrokkeld werd, dat voor schilderijen van groote 
afmetingen geen plaats zal zijn. Ook dc meerderheid 
van de Commissie van Bijstand, die een onderzoek 
instelde, was van mecning dat het terrein slecht ge
kozen was , zoowel voor de boomen als voor den rijweg. 
De bezwaren tegen de inrichting en dc plaatsing wer
den opgesomd om daarna het gedempte Damrak voor 
het opslaan van het hulpgebouw aan te bevelen. 

De Voorzitter bracht een adres ter tafel van de leden-
artisten in de tentoonstellingscommissie, die op gelijke 
gronden als de heer Sillem den Voorburgwal tot plaat
sing ongeschikt achtten en eveneens het Damrak aan
bevalen. Wel is waar zal het versch aangelegde plant
soen op het Damrak beschadigd worden en zal het 
noodig zijn eenige pas geplante boomen te rooien, 
maar tegenover deze kleine opoffering staat het voor
deel , dat de tentoonstelling op eene geschikte plaats 
gehouden wordt. De plaatsing van het hulpgebouw 
op den Nieuwezijds-Voorburgwal verdient afkeuring, 
eerstens om de afsluiting van het vrije verkeer en twee-
dens, wijl het geboomte de vrije toetreding van licht 
in het gebouw verhindert; met die nadeelen behoeft 
op het gedempte Damrak geene rekening gehouden 
te worden en in het welbegrepen belang der tentoon
stelling moet een ieder juichen, dat de Raad op het 
eenmaal genomen besluit is teruggekomen. Beter ten 
halve gekeerd dan ten heele gedwaald. 

Het blijft een groot bezwaar een ieder te bevredi
gen ; naar wij vernemen bestaat bij de bewoners van 
het Damrak het voornemen, ernstig protest aan te 
teekenen tegen het raadsbesluit tot het verwijderen van 
het pas aangelegde plantsoen en het plaatsen van een 
houten loods voor de te houden tentoonstelling. 

TENTOONSTELLING VAN GASTOESTELLEN 
VOOR VERLICHTING, VERWARMING EN 

DRIJFKRACHT, UITGAANDE VAN DE 
VEREENIGING NIJVERHEID 

TE LEEUWARDEN. 
Donderdag namiddag te twee uren had in den boven-

foyer van het Harmoniegebouw te Leeuwarden de 
opening plaats van de tentoonstelling van gastoestellen 
voor verlichting, verwarming en drijfkracht, geregeld 
vanwege de Vereeniging Nijverheid. Deze plechtigheid 
geschiedde in tegenwoordigheid van den Burgemeester, 
de leden van den Gemeenteraad, nog enkele autori
teiten , de inzenders en tal van leden van de Vereeniging. 

De heer J. F. H. Bekhuis, Voorzitter der Regc-
gelings-commissie, hield een warme toespraak. Hij 
schetste in korte trekken de geschiedenis van het lichtgas 
en zijne ontwikkeling, hoe de wetenschap had mede
gewerkt, eensdeels om de petroleum en het electrisch 
licht als geduchte concurrenten te doen optreden, an
derdeels om op eigen gebied zoovele verbeteringen aan 
te brengen, om het gas, eerst alleen voor verlichting, 
daarna ook tot verwarmingen vervolgens als drijfkracht 
dienstbaar te maken en met goed succes aan genoemde 
concurrenten het hoofd te kunnen bieden, waarvan 
deze tentoonstelling als sprekende getuige optreedt. 
Dat dc gas industrie een hooge vlucht heeft genomen 
bewijzen de tentoonstellingen, in de voorlaatste jaren 
te Middelburg, Utrecht, Dordrecht en 's-Gravenhage 
gehouden cn het zal insgelijks uitkomen op de ten

toonstelling, die zoo aanstonds geopend zal worden. 
Alvorens de aanwezigen tot het bezoeken daarvan uit 
te noodigen, moet een woord van dank gebracht 
worden aan den Burgemeester en aan allen, die deel 
nemen aan het Bestuur dezer gemeente, voor de vrij
gevige wijze, waarop de onderneming gesteund en de 
hulp, die daarbij verleend werd. De medeburgers, 
die door dc deelneming in het waarborgfonds dc ten
toonstelling tot stand hielpen brengen, evenals de directie 
der gasfabriek en van de waterleiding, hebben aan
spraak op erkentelijkheid en ook aan de Regelings-
commissic en den Eere-voorzitter der Commissie, den 
heer Mr. A. Bloembergen Ez., Voorzitter van Nijver
heid , moet een woord van hulde gebracht worden. 
Spreker noodigde de aanwezigen tot het eerste bezoek 
aan de tentoonstelling uit en verzocht den Eere-voor
zitter daartoe het sein te geven. 

De heer Bloembergen, den voorzittershamer aan
nemende , sprak, alvorens dc tentoonstelling te openen, 
een kort woord. Aan de dankbetuiging aan de rege-
lingscommissie voor de medewerking, zoo ruimschoots 
van haar ondervonden, paarde hij den wensch, dat de 
billijke verwachtingen, door deze tentoonstelling opge
wekt, niet mochten worden teleurgesteld. Tal van 
weken had de commissie gearbeid, geen moeite, geen 
inspanning waren haar te groot geweest, om het werk 
te doen slagen. Mocht het in stilte volbrachte werk 
nu slechts door schitterende gevolgen worden bekroond, 
en verlichting en verwarming, zoowel in figuurlijken 
als in werkelijken zin, daardoor worden gebracht op 
onzen arbeid , tot bevordering van de welvaart in de 
goede stad onzer inwoning. En thans noodigde hij de 
aanwezigen uit, een blik in de tentoonstellingszaal te 
gaan werpen. 

Alvorens den foyer te verlaten, verkreeg de heer A. 
Breuuissen Troost, directeur van dc gemeentegasfabriek 
te Sneek en Voorzitter van de Vereeniging van gas-
fabrikanten in Nederland, het woord. Hij wees erop, 
hoe de gasindustrie, juist door de concurrentie van 
andere verlichtingsmiddelen , zoo hooge vlucht had ge
nomen. Wordt het door de Vereeniging beoogde doel 
bereikt, dan zal het gas zoo goed en zoo goedkoop 
mogelijk onder het bereik van iedereen worden gebracht. 
Na vervolgens het streven der Vereeniging te hebben 
uiteengezet, meende hij, wat deze tentoonstelling be
treft , reeds nu de regelingscommissie te mogen geluk-
wenschen met den verkregen uitslag. 

Ingevolge de uitnoodiging van den Eere-voorzitter 
begaven de aanwezigen zich thans naar de groote zaal 
der Harmonie, waar de tentoonstelling wordt gehouden. 
Ofschoon het uit den aard der zaak slechts eene vluch
tige kennisneming was, meenen wij te mogen verklaren , 
dat de tentoonstelling niet minder is geslaagd dan zoo 
menige gelijke tentoonstelling, in de laatste jaren in 
ons land gehouden. 

De geïllustreerde catalogus beslaat bijna 8 vel druks 
en is een volstrekt noodige leiddraad; de voorwerpen 
zijn goed omschreven en mcerendeels van eene afbeel
ding voorzien. Van de volgende firma's zijn inzendin
gen ontvangen: Peck & Co., te Amsterdam; B. Adriani, 
te Leeuwarden; G. Wilson, te 's-Hage; H. C. van 
Rossem & Zn., te Dieren; Friedr. Lux, te Ludwigs-
hafen a/Rhein; H. de Liefde, tc Hoorn; Gerard Ul-
rici, te Arnhem; Van den Berg & Co., te Amsterdam; 
Koninklijke fabriek van stoom- en andere werktuigen, 
tc Amsterdam; Technisch Bureau De Voogt, te Am
sterdam; A. M. de Blauw en Co., te 's-Hage, Gebr. 
Boudewijnse, te Middelburg; L. Englebert, te's-Hage; 
John Wright & Co., tc Birmingham; Ridsdalc's Rail
way Lamp & Lighting Company, te Londen; Rotterdam-
sche stoom-metaalwarenfabriek , firma Vis en Vermeer, 
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te Rotterdam; Warsteiner Gruben- und Hüttenwerke, 
te YVarstein; Maatschappij ter vervaardiging van gas
meters, te Dordrecht; William Sugg & Co., te Londen 
en Amsterdam; Th. A. de Koster, te Amsterdam; 
H . G. Th. Dopheide, te Utrecht; D. W. van Rennes, 
te Utrecht; Gebr. Korting, te Hannover en Amster
dam ; A . Knoops, te Arnhem; Van Selten & Co., te 
Berlijn. 

De zaal is hier en daar fraai gedecoreerd en in 
eene loods, tegenover den ingang van het Harmonie
gebouw geplaatst, zijn onderscheidene gasmotoren in 
werking. 

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 D E . Door de heeren T. Sanders, Jhr. Jb. H a n 

sen en |s. Reijnvaan is bij den Minister van Waterstaat, 
concessie aangevraagd voor een locaalspoorwcg van Amsterdam 
en Nieuweramstel over Sloten cn Haarlemmermeer naar 
Haarlem. 

Aan het plan, dat reeds sedert jaren bestond, is eerst nu 
openbaarheid gegeven, omdat de ontwerpers zich vooraf wilden 
verzekeren van geschikte eindpunten. Deze ziin nu verkregen 
te Amsterdam door den geconcessioneerden tramweg Leidsche-
brug-Concertgebouw, en te Haarlem op den hoek van de liaan 
en den Kleinen Houtweg, waar de ontwerpers een deel van 
het vroegere buitengoed Veldzicht hebben aangekocht om daar 
ter plaatse een station te bouwen. 

De afstand van Lcidschebrug tot aan dc Haan is 18 kilometer, 
en zal in iets meer dan een half uur kunnen worden afgelegd. 

Terwijl de stations van den Hollandschen spoorweg, zoowel 
te Amsterdam als te Haarlem, aan de noordelijke grenzen der 
gemeenten liggen, zijnde nieuwe stations diametraal daartegen
over gelegen , juist aan de zuidzijde. 

Sedert den aanleg van den Hollandschen spoorweg, nu vijftig 
jaar geleden, verdubbelde de bevolking cn hebben beide ge
meenten zich vooral naar het zuiden uitgebreid; in verhouding 
tot het zeer drukke verkeer is de afstand van vele stadsdeelen 
tot de stations daardoor veel te «root geworden. 

De nieuwe spoorweg zal dus in dringende behoeften voorzien 
en door de gunstige ligging der eindpunten aan den Hout te 
Haarlem en te Amsterdam nabij Vondelpark cn Concertgebouw, 
zal ook een geheel nieuw, zeer levendig verkeer tusschen deze 
uitspanningsoorden ontstaan, dat krachtig zal bijdragen tot 
ontwikkeling en verdere bebouwing der omgelegen stadswijken. 

De spoorweg sluit zich geheel aan bij het voor Amsterdam 
ontworpen nieuwe net van tramwegen. 

A M S T E R D A M . Een ingezetene, die onbekend wenscht te 
blijven, heeft, als hulde aan den goeden geest der inwoners 
van Amsterdam tijdens de April-feesten in 1887, eene som van 
ƒ 10,000 ter beschikking van den Burgemeester gesteld, als 
eerste bijdrage voor de oprichting van badhuizen voor den 
werkenden stand. 

— In De Amsterdammer, Dagblad voor Nederland, wordt 
de beursquacstie weder eens ter sprake gebracht; wij lezen [ 
daarin van een nieuw plan tot oplossing, grootcndeels berus- I 
tende op eene combinatie van vroeger geuite denkbeelden. 

Daarbij is namelijk uitgegaan van de volgende beginselen: 
lo, om dc Beurs te plaatsen nan den Dam tegenover het | 

Paleis, inde verlengde as van de Plantage-Middenlaan. Wordt 
hier de Beurs gebouwd, dan kan het nageslacht, als het dit 
verkiest, de Middenlaan tot den Dam doortrekken; 

20. om het post- en telegraafkantoor te plaatsen op het ter
rein, thans ingenomen door het Stadhuis; dan is het vlak bij | 
de Beurs; 

30. om het Stadhuis over tc brengen naar het Paleis aan j 
den Dam, overeenkomstig het denkbeeld van Van Gendt, neer
gelegd in diens eenige jaren geleden verschenen brochure; 

40. om een Koninklijk Paleis tc bouwen achter het tegen
woordige Paleis in het blok, ten noorden van de Hartenstraat 
gelegen tusschen Heerengracht en Keizersgracht, en na dem
ping der Warmoesgracht een breede straat aan te leggen in 
net verlengde hiervan, zoodat deze beide gebouwen de cin-
punten van die straat of boulevard vormen. Dit laatste be
ginsel is ontleend aan de laatstelijk verschenen brochure van 
Van Gendt, waarin deze eene beurs aanbeveelt bewesten den 
Dam om tevens den westelijken verkeersweg te krijgen. 

De ontwerper stelt zich niet voor, de uitvoering van dit plan, 
dat niet alleen een westelijken, maar ook een oostelijken ver
keersweg zou doen ontstaan, tc zullen beleven. Kwam het 
ooit tot stand, dan zou men van het oosten naar het westen 
den volgenden breeden doorgaancien verkeersweg verkrijgen: 
Plantage-Middenlaan, Dam, Paleisstraat, > Raadhuisstraat", 
ll'estermarkt, Rozengracht. 

— De Westerkerk zal een verjongingskuur ondergaan. Zoo

wel uit- als inwendig zal zij worden schoongemaakt, voorts van 
nieuwe ramen voorzien, geschilderd en, waar hier endaar het 
hardsteen onder de verfkwast heeft geleden, worden afgebikt. 

Onder de leiding van den architect C. B. Posthumus Meijjes 
wordt dit werk uitgevoerd. 

A R N H E M . De Gemeenteraad hechtte zijne goedkeuring aan 
een voorstel van den directeur der gemeentewerken om den 
opzichter van de plantsoenen, Sickman, door het verleenen 
van eene geldelijke bijdrage in staat te stellen, met dc Veree
niging van tuinbouwkundigen Excelsior, bij gelegenheid der 
Parijsche tentoonstelling, de parken der stad Parijs, de voor
naamste kweckerijen enz. tc bezoeken. 

H A A R L E M . Tot secretaris van Teijlers-stichting is benoemd 
dc heer Mr. A . A . van der Mersch, alhier. 

— De commissie der Vereeniging tot uitbreiding der kunst 
en oudheden op het stedelijk museum alhier heeft aan de ge
meente, ten behoeve van dat museum, ten geschenke aangeboden 
eene schilderij, door Jacob Ruijsdael, voorstellende: »eenehut 
in het duin." 

— In den ouderdom van ruim tachtig jaren is de heer Abra
ham van der Linden, gedurende eene reeks van jaren architect 
van het krankzinnigengesticht »Meerenberg", te Haarlem over
leden. 

N O O R D W I J K . De Gemeenteraad verleende den heer M . Symons 
te Rotterdam uitsluitend concessie voor een tijdvak van 25 
jaar tot het aanleggen en cxploiteeren eener watergasfabriek, 
waardoor Noordwijk-binncn en Noordwijk aZee kunnen ver
licht worden. 

— Naar wij vernemen zal er binnen eenige dagen eene bro
chure verschijnen, geschreven door B. F . Plasschaert, leeraar 
aan de H . B. S. cn dc B. A. S. tc Delft. 

Ir. dit belangrijke geschrift zal de toestand van het teeken
onderwijs bij ons te lande uitvoerig worden besproken; ook 
aan de richting der te Amsterdam gevestigde Rijksnormaal
school cn aan dc examen-programma's voor de middelbare 
teekenakten zal een groot gedeelte van dit opstel zijn gewijd. 

In eene uitgebreide memorie moet de heer P. in het begin 
van dit jaar aan den Minister van Binnenlandsche Zaken zijn 
ingenomenheid hebben betuigd met een en ander; hij heeft 
aan dat stuk eenige uitbreiding gegeven cn maakt het nu in 
het belang van ons teekenonderwijs openbaar. 

(Maandbl. v. Teekenonderwijs). 
— De heeren Boeke en Huidekoper te Groningen zonden 

ons ccn catalogus van werktuigen bij dc zuivelbereiding be-
noodigd. Het boekje verstrekt daaromtrent zeer belangrijke 
mededeelingen. geeft eene levensbeschrijving van Gustaaf de 
Laval, den uitvinder der melkontroomers cn bevat nuttige 
wenken omtrent den aanleg cn bouw van zuivelfabrieken. Voor 
hen. die zich op de hoogte dezer zaak willen stellen, is de 
catalogus van groot nut, temeer wijl daarin tal van afbeel
dingen voorkomen. 

P E R S O N A L I A . 
— Bij beschikking van den Minister van Waterstaat, Handel 

en Nijverheid, is de ingenieur van den Waterstaat Nelemans 
tc Maassluis, werkzaam bij den Rotterdamschen Waterweg, 
gedurende de ongesteldheid van den ingenieur Wortman, be
last met den dienst in het arrondissement Neuzen, standplaats 
Neuzen, ingaande den 15 Mei a. s. 

— Namens den Minister is den heer G. J. Steenbeek, adsistent-
leeraar aan de Teekenschool voor kunstambachten te A m 
sterdam, opgedragen om, ter vervanging van den heer J. E. 
Rijnbout, van 1 Mei tot het einde van den cursus, onderwijs 
tc geven in het hand- en rechtlijnig teekenen aan dc R. H. 
B. S. te Sappemeer. 

— De civiel-ingenieur G. H. Broekman te 's-Hcrtogenbosch 
is, met ingang van 1 Mei j l . , belast met het toezicht op de 
uitvoering van den locaalspoorwcg Warasdin-Golubovec (Hon
garije), welke plaats heeft onder leiding van den heer J. H. 
Nivel , directeur der GelderschOverijselsche locaalspoorweg-
maatschappij te Winterswijk. 

— Dc heer F . H . van Kooten is tijdelijk ter beschikking 
gesteld van den directeur der burgerlijke openbare werken in 
Nederlandsch-Indie om bij den waterstaat en 's lands burgerlijke 
openbare werken als opzichter 3e k l . dienst tc doen, 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— Tc Sappemeer is eervol ontslag verleend aan den leeraar 

in het teekenen aan de R. H. B. S., J. E. Rijnbout. Sollici
tanten naar deze betrekking, jaarwedde ƒ 1 2 0 0 , moeten zich 
vóór of op 15 Juni a. s. aanmelden bij den inspecteur van het 
Middelbaar Onderwijs, Dr. A . T. van Aken, te 's-Hage. 
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A D V E R T E N T I E N . 

Lücaalspoarweg-Maatschappij 
Enschede-Odenzaal. 
Aanbesteding 

van de Grond- en Kunstwerken, 
het Spoorlcggcn enz. 

volgens bestek N" . 11 op Vrijdag den 7den 
Juni 1889 des namiddags ten half een ure in 
het Hotel DE ORAAFF te Enschede. 

liet Bestek met Teekeningen zjjn van af 
den ]6n a. s. op franco aanvrage voor ƒ 4.— 
verkrijgbaar aan het bureau der Maatschappij 
te Enschede (Parkweg), alwaar tevens alle 
gewenschte inlichtingen worden verstrekt. 

HET BESTUUR. 
Enschede, den 9n Mei 18S'.). 

DIJKGRAAF E N H E E M R A D E N VAN HEN 
HAA RLE MM ERM EE lilt) lil) E It zullen op 
Maandag den 20 Mei 1889, des namiddags ten 
2 ure, ter Secretarie des Polders op den 
Jansweg te Haadem, in het openbaar bjj en
kele inschrijving aanbesteden: 

1°. Het vervangen door twee ge
metselde bruggen met ijzeren 
trogplaten van de houten brug
gen over den Spaarnwouder-
tocht in den Sloterweg en over 
den Bennebroekertocht in den 
IJ weg. 

Aanwjjzing in loco op Vrijdag den 17 Mei 
e. k.. des namiddags ten een ure, aan den 
Bennebroekerweg bjj den IJweg. 

2". Het onderhoud der Grindwegen 
des Polders tot 1 Mei 1890. 

3°. Het kroozen der Vaarten en 
Tochten des Polders in 1880. 

Bestekken en voorwaarden dezer werken 
zjjn op franco aanvragen ter Secretarie des 
Polders gratis verkrijgbaar en liggen op de 
gebruikelijke plaatsen ter lezing, 

Inlichtingen zijn te verkrjjgen bh den In
genieur te Haarlem en bjj de betrokken op
zichters in den Polder. 

Haarlem 9 Mei 1889. 
Üijkgraaj en Heemraden roornd.: 

H . V A N WICKEVOORT CKOMMEI.IN 
Loco-Dijkgraaf 

(j. C. E V E R W O N L A N G E , Secretaris. 

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

Aanbesteding. 
(VOOR REKENING VAN DEN STAAT). 
Op Dinsdag den 21 Mei 1889, des namiddags 

ten 2 ure, aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bjj ile Moreelse Laan te utrecht, van: 

Bestek N°. 193. 
Uitbreiding der waterleiding op 

hot station Breda. 
Begrooting J 9400. 

De besteding geschiedt volgens § 52 van 
het bestek. 

Het bestek ligt van den li " Mei 1889 ter 
lezing aan het Centraalbureau bjj de Mo
reelse Laan en aan het bureau van den Heer 
Sectie-Ingenieur H. E. BEUNKE te lireda 
en is op franco aanvraag (per brief 1 aan ge
noemd Centraalbureau (Afd. Wegen Werken) 
te bekomen, tegen betaling van /O.BO.^ 

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

Aanwijzing op het terrein zal geschieden 
den 14 Mei 1889, ten 10.30 voormiddags. 

Utrecht, den 8*" Mei 1SS9. 

BURGE.MKESTER EN WETHOUDERS van 
AMSTERDAM ?.u\Vn op Maandag 20 Mei 1889, 
des middags te 12 uur, op het Raadhuis, in 
het openbaar aanbesteden: 

A. Het bouwen van een Kazerne 
voor de Brandweer, aan de „De 
Ruijterkade." 

II. Het maken van Besprooiings-
toesteUen en Urinoirs, mot bjj-
levering van de benoodigde 
Materialen. 

De voorwaarden dezer Aanbesteding zyn 
uitsluitend te verkrjjgen ter Stadsdrukkerij 
tegen betaling van f 2.75 voor dc sub A. 
(met vier teekeningen) en van ƒ0 .20 voor 
de sub /(. genoemde. 

Inlichtingen worden gegeven voor de sub 
A. genoemde, ten Kantore vau den Stads-
Architect op het Raadhuis, kamer N°. 101, 
en voor de sub H. genoemde, ten Kantore 
van den Stads-Ingenieur, op het Raadhuis 
kamer N " . 93, des voormiddags van 10—12 
uur, gedurende de week, welke der besteding 
voorafgaat. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd'-
V A N T I E N l l O V E N . 

De Serreioris, 
L E J 0 L L E . 

Amsterdam, 8 Mei 1SS9. 

Ministerie van Financiën. 
Aanbesteding b\j inschrijving van 

450 kub. meters Onderhouds-
grint voor wegen te leveren, 
uitgelost op den wal aan de ha
ven van de Noordschans en aan 
de Eoodevaart binnen het Sas 
te Klundert. 

Dc inschrjjvingsbiljetten moeten uiterlijk 
den 3 Juni 1889 namiddags te vjjt ure ten 
Kantore van den tjjd. Rentmeester der Do
meinen te klundert ingeleverd zijn en wor
den aldaar den volgenden ilag namiddags 
te vier ure geopend. 

Het bestek en de voorwaarden van aan
besteding liggen ter lezing ten Kantore van 
den Rentmeester; inlichting en aanwijzing 
zjjn te bekomen b|i den Opziener der Do
meinen te Klundert. 

He tijd. Rentmeester, 
F. H. H. B O R R E T . 

mam & BIINHKUH. - AKMKM. 
KONINKLIJKE FABRIEK VA> 

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. 

alleen-ijzeren PEILSCHALEN 

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

NAAMLQOZE VENNOOTSCHAP 
De Stoompannenfabriek van Echt (Limburg). 

SPECIALITEIT 

„ECHTSCHE KRUISPANNEN" 

Zelfdragend 

cn 

vlak gegolfd ijzer, 

gewoon 

en gebombeerd 

worden in 

vele verschillende 

profielen 

en 

afmetingen vervaar

digd. 

Actiën Geselschaft fiir Verzinkerei 
Eisenconstruction 

VORMALS 

.M.tCOB MMJGEHS, 

Rheinbrohl. 
Galvaniseerinrichting 

EN 

Fabriek van gegalvaniseerde 
Houwconstructiën. 

(ieïllustreerde Prospecti 
Referentiën en Begrootingen 

steeds verkrijgbaar. 
Vertegenwoordiger voor Nederland en 

Koloniën 
F E B D . i \c;i Hü». 

AMSTERDAM, 
Heerengracht 335. 

HLLGERS' 

DAKPANNEN 

D A K R A M E N 
VAN 

uitmuntende 
constructie, 

geschikt 
voor alle soorten van 

DAKBEDEKKING, 

ook voor 

D A K E N 

met zeer geringe 
helling. 
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CARBOLINEUM EXCELSIOR is het BESTE Houtbederfwerend middel. 
FRED. STIELTJES & C". Amsterdam. 

van Staal of Hout met Staalband doortrok
ken of met verstelbare lichtopeningen, zelf-
rollende, met drijfwerk enz. enz. 

E.enP. ROTTSIEPER. AV»/*eM'r/(l!ijiipruisen) 

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

STOOMKETELS E \ WERKTUIGEN. 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

18S:i bekroond met 
EERE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 

DE LIKT & C 
Ootlxeeilijk 2 4 * , Hattrrdeim 

VLOER- en WANDTEGELS, 
T R O T T O I R - , C E M E . \ T - E \ I J Z E R S T E E M E Ü E L S . 

Groote voorraden 

W. WEIMER, 
56 Warmoesstraal, Amsterdam. 
ATELIER tot het vervaardigen van in 

lood gezet glas voor kerkramen en apparte-
mentwerk. 

Eenig etablissement in Amsterdam. Con-
curreerende prijzen nut het Buitenland. Eene 
nieuwe sorteering monsters en teekeningen 
steeds voorhanden. 

Magazijn ran Spiegel- en Vensterglas, 
en daarmede in verband staande artikelen. 

Te koop aangeboden. 
2 Stoomheimachinos 
2 Houtstcckbiinken 
1 Cirkel en lintzaagmachine 
1 Railzaag 

50 Kipwagons inhoud 2 M'. 1 Heide 
24 „ „ 2M:'. znden 
36 „ „ 1>/, I C . \ kippend 
Alles '.III c.M. spoorwjjdte. 
Aanvragen aan L KALIS Es., Sliedreeht 

en VV. DE ,l()N(i, lireda. 

PIIIITIILinil)I.R\PI!IE, PII(ITIlZIM:(l„RArUIE 
en Stereotype-Inrichting 

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

op zijne inrichting voor l,li*c«llih*Kri>i>hl<-, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor i'hoiozinco-
grapliie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne «lèrrotMir-InrirliiIng voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

O . T- T H I E M E . 

Ingenieur 
II. P . % H A L B E R T S M A 

VAN li«>«>iiwar<leii NAAR 

D E J f I I A A in 
StaUonnwei) Hi. 

J A N H A M E R & O. 
AMSTERDAM. 

KANTOOR: Marnixstraat 402 b h Leidscheplein. 
W I T T E ' * l i l F T K l V 

voor Stoom-. Hand- en Waterkracht, 
voor l'ersoneii, Goederen, Spijzen enz. 
WITTE'S Liften onderscheiden zich door 

eene deugdzame constructie, zuchten en ge-
ljjkmatigen gang, grootste zekerheid tegen 
ongelukken, gemakkelijke behandeling, ge
ring waterverbruik en zeer billjjken prijs. 
Alle Liften worden onder garantie verkocht. 

Een groot aantal Liften voor personen, 
goederen, sprjzen enz.. zoowel voor hand- als 
hydraulische kracht zijn hier te lande ge
plaatst. (1) 

Werktuigen voor verschillende industrieën. 
ASPHALTE VAN VAL DE TRAVERS 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, 
in groote verscheidenheden, voor: Rijwegen, Trottoirs, Lawn-Teimis-
Courts, Kelders, Winkel- en Magazijn vloeren, Gangen, Muur-, 
Brug- en Dakbedekkingen, Betonfundeeringen enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan THE NEUCHATEJj AS
PHALTE COMPANY Ld. , Keltweg 3, Amsterdam en voor Arnhem bij den Heer 
H. G. KNOOPS C.Ozn., Beekstraat F 62 te Arnhem. 

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

AMERIKAANSCHE HYDRAULISCHE LIFTEN 
voor H o t e l * . K a n t o o r g e b o u w e n , Z i e k e n h u i z e n en F a b r i e k e n . 

FRED. STIELTJES & C°., Keizersgraoht 745 Amsterdam. 
Bij P. GOUDA QUINT, te Arnhem, is heden verschenen: 

Het detai eeren van 
(Aisohrijven en uitslaan.) 

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

door 

B. F. PLASSCHAERT, 
Leeraar aan de Burgeravondschool en de Hoogere Burgerschool, te Helft. 

Schrijver van: Beknopt practisch Leerboek der Burgerlijke en Water-Bouwkunde. 
EERSTE SERIE, EERSTE AFLEVERING, 

bevattende Plaat No. 1—5: Kappen No. 1—5, met beschrijving. 
Prijs 20 Cts. per plaat met beschrijving. 

Het doel van den Schrjjver is om de verschillende bouwkundige samenstellingen ineen 
reeks van platen duidcljjk ai'te beelden en door een korte beschrijving bevattelijk te ver
klaren. Hij zal daarbij met eenvoudige samenstellingen beginnen en achtereenvolgens tot 
de meer ingewikkelde en meer sierlijke opklimmen. 

Niet de uitwendige vorm van een bouwdeel, maar de wijze van samenstelling 
cn constructie, in Terband met het daarvoor te gebruiken materiaal, zooals dat bouw
deel in de practijk kan worden toegepast, zal daarby op den voorgrond staan. 

De onderwerpen zullen zoo geregeld mogelijk aan verschillende rubrieken worden ont
leend, zoodat bjj beurten onderdeden, tot het timmervak, het metselaarsvak, het smidsvak, 
het steenhouwersvak , enz. behoorende, behandeld zullen worden. 

De Inteekeiiaren verbinden zich voor eene serie van 26 platen met beschrjjving, dus 
voor ƒ 5 . — . 

_l)e eerste aflevering, uit 5 platen met de bijbehoorende beschrjjving bestaande, die 
bjj uitzondering alle uit één rubriek, waarvoor die der Kappen gekozen is, genomen 
zjjn, ten einde de gevolgde wijze van bewerking in haar geheel beter te doen zien en 
daardoor het karakter van het werk aan te geven, is bjj alle boekhandelaren ter inzage 
voorhanden of gratis te ontbieden. 

A . H . V A N B E R G E N , 
FABRIKANT TE 

Heiligerlee, prov. Gron. 
S P E C I A L I T E I T I N 

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

TORENUURWERKEN 
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 Medailles, 

"ZWEÉDSCH; GRANIET" 
uit de groeven, Stoomslijperij en Polijst 
inrichting van de Firma 

KKSSEIi & KÖ1IL, 
te Ber l i jn . 

Eenig Agent J . H . P. J A N S E , 
Prinsengracht 408, 

Amsterdam. 

Gedrukt bjj G. W. van der Wiel & C"., te Arnhem. 
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I RCHITECTVRAET i M 1 C I T I A 
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Redacteur-uitgever F. W. V A X GENDT JGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentiën: 

Bureau van De O/merker, Driekoningenstraat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia JAN SPRINGER, 

H . G. JANSEN en A. REIJDING. 
Stukken, deze Redactie betreffende, te adresseeren aan den heer 

A. REIJDING, Stadhouderskade 4 , te Amsterdam, 
en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den 

i*te-Secretaris, American Hotel, te Amsterdam. 

A.W.W., 
! AHONNEMEN'T ƒ2.25 P e r 3 maanden of wel zes gulden per jaar, bij 
! vooruitbetaling cn franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
'ƒ7 .50 en Nederlandsch-Indië / 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 

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

AFZONDERLIJKE NOMMFKS , bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Itureau van De Opmerker te 

I Arnhem en bij den Hoofd-correspondent JOH. G. STEMLER CZN., Boek
handelaar te Amsterdam. 

( A . et A . ) CAUSERIE 
D E N 20 M A A R T 1889 IN H E T G E N O O T S C H A P 

„ A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A " V O O R G E D R A G E N D O O R 

D E N H E E R J . H . L E L I M A N . 

Geachte heeren collega's! 
Het is bij mij sedert lang eene uitgemaakte waar

heid , dat de bouwkunst, vooral gedurende het laatste 
vijf-en-twintigtal jaren, belangrijk is vooruitgegaan, 
en tevens dat, ondanks een hooger streven en meerdere 
bekwaamheid van den bouwmeester, vooral in de tech
niek en de chique , gevoegd bij een meer sprekende 
en klinkende liefhebberij der bouwheeren of lastgevers, 
hun zedelijke toestand en invloed bij den gang der 
huidige zaken niet is toegenomen zooals dat te 
wenschen is. 

Wat kan de reden wel zijn, dat de bouwmeester, in 
oude tijden, veel meer zedelijk overwicht in de schaal 
der beschaving en openbare waardeering legde dan 
wel in deze dagen, blijkende o. a. uit de veel te arme 
en schaarsche manier, waarop zijn diensten , zijn kunst, 
zijn werken op den voorgrond treden en hem de eene 
of andere zoete, aanmoedigende en streelende belooning 
of beoordeeling ten deel valt als hulde voor zijn ijver 
en streven? Ik bedoel hier zoowel de bewijzen van 
wederzijdsche waardeering tusschen jong en minderjong, 
of knap en minder knap, als de blijken van genegen
heid , die het publiek alleen kan en moet verstrekken 
aan allen, die zich op het onmetelijk kunst- en weten
schappelijk terrein onderscheiden. Het zou voor Ne
derland zelfs wel eens belangrijk zijn eene statistieke 
verhouding of lijst de wereld in te zenden, met be
trekking tot de openbare onderscheidingen der kunste
naren — en in 't bijzonder der bouwmeesters onder 
hen — en deze door een of andere excellentie of re
ferendaris in vergelijk te doen brengen met de andere 
standen en betrekkingen uit andere landen, waarbij 
het publiek bouw- en kunstbelang in zeer sterke mate 
is betrokken. Weet ge, hoeveel die verhouding be
dragen zou ? Naar mijne taxatie het kapitaal bedrag 
van hoogstens é c n half ten honderd, ofschoon een 
onzer Fransche collega's steen en been klaagde, toen 
hij de nietige verhouding van zijn land tot op zes per

cent kon uitcijferen en brengen. Aldus staat ons goed 
Nederland in deze zeer laag en tot Frankrijk als 1 : 12. 

De hooge courtoisie vordert de meest glansrijke 
ministeriëele of vorstelijke belooningen voor dienstjaren 
of wel bij vertrek naar elders, en dat is opperbest! 

Vijf-en-twintigjarige dienst in de kunst bij het 
Rijk en de groote gemeenten of wel het daarstellen 
van een of ander rijksgebouw, alsook de waarneming 
gedurende eenige jaren — tegen een flink honorarium — 
van de eene of andere rijks-bouw- of ingenieurs
betrekking — onverschillig hoe — brengt als van zelve 
eene hooge onderscheiding en een pensioentje mee, 
en dat is zeer billijk; maar ik vraag hier zeer ernstig: 
waarom wordt de particuliere kunst, het handwerk, 
de nijverheid, de inventeur, de man, die vaak zijn tijd, 
kennis, geld, goed, have en gezondheid vrijwillig 
offert, zoo vaak —• ja te dikwerf vergeten ? Ik vraag 
waarom die onbegrijpelijke afscheidende lauwheid 
tusschen de rijks- of officiëele- en de burger- of par
ticuliere kunstbeoefening helaas ook bij ons bestaat? 
en ik antwoord dat de beoefenaars , en zij die scheppen 
in liet heden, sterk worden achtergesteld, zelfs stelsel
matig benadeeld en onrechtvaardig behandeld, ja vaak 
genieerd tegenover de werkmeesters in de kunsten 
en ambachten van elders en van vroeger! 

Gaarne zou ik mijn beweren met een tal eigenaardige 
feiten duidelijker maken, maar de bescheidenheid en 
ook de namen hebben eenige eischen, die ik voor
loopig wel eerbiedigen wil. Ik achtte het der moeite 
eens waard, hier in algemcenen zin dit teedere punt 
ter tafel te brengen. Immers zulke verschijnselen mogen 
wij in onzen bouwmeesterskring wel eens releveeren 
en te pas brengen. Wij streven naar het beste, het 
hoogste, ieder op zijn manier, en, waar de tijdgeest, 
de intrigue of de leeftijd ons parten spelen, daar rust 
op ons — als bondsleden — de plicht op verbetering en 
herstel met allen ernst en open vizier aan te dringen! 

Immers de bouwmeester — hij zij wie hij wil — 
mag zich beroepen en passend verheffen op zijn ouden 
oorsprong, want hij is de eerste en meest verantwoor
delijke der kunstwerklieden in de wereld geweest en 
is dat nog. Aan hem droeg en draagt de menschheid 
op, haar te beveiligen voor allerlei aanvallen en invloeden. 

De Redactie van Architectura et Amicitia stelt zich alleen verantwoordelijk vuur den inhoud van stukken, gewaarmerkt met de initialen A. ut A. 
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Zonder de bouwkunst is geen maatschappelijk leven 
denkbaar. 

Daarom was de bouwkunst in de antieke dagen 
een waar heiligdom, want aan haar komt o. a. de eer 
der stichting van dc eerste en latere woningen, en ook 
der tempels voor de godheid en den godsdienst toe. 

Was niet koning Salomo de bouwmeester, die zich 
met gepasten hoogmoed den stichter, den schepper 
van zijn heerlijken tempel noemde? En wat zei een 
zekere keizer Thcodoricus eens aan zijn bouwmeester ? 
„Het is — zoo sprak hij — geen beroep van weinig aan
belang dat wij 11 toevertrouwen, want gij hebt ons ver
langen te bevredigen, en als wij een stad willen bou
wen of een monument stichten, zijt gij verplicht ons 
die te maken en wel zoodanig dat wij" — en zeker be
doelde de keizer daarmede ook zijn bouwmeester, maar 
't werd er niet bijgevoegd — „van de bewondering en 
de loftuiting der nakomelingschap verzekerd zijn". Pre
cies zooals menig burgerbouw-patroon thans keuvelt. 
„Gij — zoo sprak Z . M. — moet den timmerbaas, 
metselaar, beeldhouwer, smid, bronsgieter, schilder 
enz leiden cn besturen en ze leeren of laten doen, wat 
ze niet kennen. Elke moeilijkheid, elk kunstgeheim 
zult gij hen oplossen en verduidelijken. Van u ga het 
oordeel en het licht uit en tot hen in. Daarentegen 
zult gij de vrucht van uwen arbeid met lauweren in-
oogsten! Er zullen u lofzangen worden gezongen! Gij 
gaat onmiddellijk voor uwen Keizer bij optochten, met 
de verge ei'or (gouden palmtak) in de opgeheven hand. 
Men zal u huldigen cn heiligen, want gij zijt dicht bij 
ons aangesloten!" 

Zoo was de tale der oudheid over en tegen bouw
meesters. En hoc is ze nu in dit opzicht? Beslis zelf, 
mijne heeren, uit uwe practische ondervinding, en be
denk dat uw spreker er zoetjesaan een ruime dosis 
van verkregen heeft in zijne bijna vijftigjarige studie 
en medewerking. Meen niet, dat ik ooit en in 't minst 
over den gang der moderne zaken ontevreden ben. 
Integendeel mijn hart is zeer dankbaar voor al het ge- j 
notene, maar ik zeg het niettemin altijd den grooten 
Duitschen schrijver Herkomer na: maak den bouw
meester gelukkigen plaats eerst de bouwkunst, dan de 
beeldhouw- cn ten derde de schilderkunst in de rij der 
beeldende kunsten, want behoort niet de eerste of de 
hoogste rang aan de kunst, die volop getuigen mag, 
dat zij is: de grondslag van een land, dat is: the ma
king of a country, een kunst, aan wier borsten alle 
anderen de moedermelk zoogden! En wanneer is het 
gezag des bouwmeesters gaan tanen of afnemen ? Ant
woord : sedert de dagen der Romeinen, toen er zooveel 
te doen was, dat zij hulp van anderen noodig hadden en 
terecht inriepen. Die helpers waren constructeurs en in
genieurs van hooge bekwaamheid en zeldzame scheppings
kracht. In hen ging de bouwmeester vaak geheel op, en 
bleef hem de rol — de diep rampzalige rol — van ge
huurd decorateur of knecht opgedragen! Er is overeen
komst tusschen toen en lieden! In onzen tijd vermenig
vuldigen zich de kunstenaren op zeer onrustbarende 
wijze. Zelfs zei een Belgisch redenaar onlangs: le corps 
des ingenieurs est absorbaut, en hierbij zij onze wensch, 
dat de architect, wil hij zich in gezag verhoogen, zal 
letten: 1". op zijne wetenschappelijke vorming; 2°.op 
zijn neigingen, zich wel eens oplossend in bijzaken en 
ook in stijl- of gewetenloosheid en 30. op het onder
wijs , dat zoo hier als daar — helaas ook in ons land — 
op zeer onpassende manier wordt gegeven en dat nog 
wel zonder zelfs de minste controle op leeraren en pro
fessors en op hetgeen ze zooal te vertellen weten en 
doceeren, meestal uit vreemde voorbeelden en dito 
boeken. 

Wij verzoeken hun te lezen Prof. Allard Pierson's 

boek, getiteld: Schoonheidszin, levenswijsheid en kunst
geschiedenis. Wanneer de bouwmeesters vele hunner 
kunstneigingen en het onderwijs, vooral het hoogere — 
dat heet: haute architecture, zooals ik het eens even 
kortaf als pedant en fautief hoorde signaleeren — niet 
spoedig hervormen en op betere schroeven weten te 
zetten, dan zullen ze — één voor één — door de een of 
andere ingenieur doodbedaard worden overvleugeld en 
zelfs hun eigen kunstwoning zonder vorm van proces 
worden uitgezet! Geloof mij, 't wordt en is hoog tijd , 
dat de bouwmeester zich op een vroeger bereikt zedelijk 
standpunt zal hebben te plaatsen, en zich verheffen , trots 
alle kuiperijen en tegenwerking, trots alle haken en 
oogen, waaraan onze tijd zoo 'bijzonder rijk is. Een 
beroemd Belgisch tijdschrift, het beste dat ik ken, 
/'Emulation, zei onlangs dat de droevige toestand, 
waarin de bouwmeester zich grace a lui mime, gehol
pen had, enkel te wijten was aan het onvolledig be-
lacblijk onderwijs, dat hem gegeven was en wordt. 
En waarlijk dat onderwijs heeft wat op zijn rekening 
geschoven en zien schuiven — dank zij de vaak meer 
dan gewone en welkome belangstelling in het werk der 
ouderen en de beschaving der jongeren ! 

Heeft onze tijd het niet gezien dat men de kostelijke 
ambachtsscholen , waarvan spreker nummer een in 
Nederland, die in i860 gevestigd werd in de hoofdstad 
des Rijks, de eere had te mogen stichten op last van 
de Maatschappij voor den 'werkenden Stand, met een 
paar banale zinnen, groote woorden en woordspelingen, 
wil trachten af te breken, ofschoon ze, nauw de kin
derschoentjes ontwassen — want een 2 jjarig bestaan is 
een droppel in de zee der beschaving — steeds zorgen 
verwildering te keeren en kunst met ambachtbeoefe-
ning bij knapen van zeer nederige ouders en dito 
gehalte trouw te bevorderen? Heeft onze tijd het 
niet gezien, dat men ons wil drijven naar en vastke
tenen aan de dagen, toen een paar gildeleden de 
heele werkmansboel inpakten en er vaak politieke en 
godsdienstige broei- en vuilnisnesten van maakten, 
waar zóóveel gebreken heerschten dat ze moesten uit
eenspatten , dank zij den vrijheids- en blijheidszin onzer 
edele vaderen — die, God zij dank, bij ons nakome
lingen voortleeft en zegt: Je maintiendrai. 

Heeft onze tijd het niet te boekstaven, dat er schrik
barend veel onderwijs wordt verstrekt en er van zekere 
zijde even schrikbarend wordt afgebroken — dat heet 
parlementair verbeterd — zoodra er op allerlei baantjes 
te azen is bij de nieuw te stichten of gestichte inrich
tingen van lager, middelbaar of hooger kunstonderwijs? 
Tot het kleinste kind toe, zal nu teekenaar zijn! 

Maar waartoe meer te jcremiëcren en niet liever de 
nieuwe toestanden voorwaardelijk toegcjubeld, onder 
respect voor het verleden, vrijheid in 't heden en moed 
voor dc toekomst. Waarom niet den hoed afgenomen 
voor hem, die, zooals Vondel zong: 

aten oorbaar van het land een deftigh ambt bekleedt" 

of met den Groninger dichter Fokko Bos meege
zongen : 

Innig danken, diep verceren 
Wij U, Priesters van de kunst, 
W i l ons treffen, ons regeeren, 
Uw bescherming is een gunst. 

En wat in korte trekken te zeggen over het oor
dcelen in de kunst? 

Tadelu ist Icicht, Erschaffen so schwer, zegt Schiller 
en hij heeft volkomen gelijk, en toch is het kalm, 
waardig, humaan, leerzaam en met bewijs gestaafd 
critiek spreken in onzen zoo bewogen en veranderlij
ken tijd hoogst noodig en nuttig, want: Ernst ist 
das Leien, und heiter die Kunst. — En opdat het heitere 
niet tot losbandigheid oversla en de ernst geen dwee-

18 Mei 1889. D E O P M E R K E R . 169 

perij worde, is het altijd goed, de eischen te bespreken 
die kunst en ambacht aan het leven stellen, of, 
anders gezegd: zal het altijd welkom, leerzaam woord 
ernst blijven en ons leven en streven de kunst wel
doen. Verder moeten wij zelfs niet omzien en ons 
vroolijk maken over de grappigen. En dat weldoen en 
vroolijk zijn bestaat niet in het afkeuren en afbreken, 
het hekelen en lasteren, maar wel in het verbeteren van 
sommige bestaande toestanden, scholen en kunstin
stellingen; het bestaat niet in het stelselmatig gering
schatten van hetgeen de menschen beoogen en voort
brengen, maar het bestaat in het verleenen van aan
moediging en van geldelijken en zedelijken steun aan 
hen, die deze beide hemelsche gaven behoeven en 
die de meer gegoeden zoo gaarne knap en braaf zien. 

Is er geld, de rest volgt doorgaans! Getuige de drie 
ton gouds, door wijlen Dr. Van Cooth, te Breda, voor 
eenige jaren gelegateerd voor de stichting van t't'ne 
ambachtsschool aldaar. Getuige den croesus J. V. 
Williamson te Philadelphia, die aldaar voor een dito 
inrichting het bagatel van twaalf millioen dollars 
(= ƒ30,000,000) deponeerde. En nu zijn er eenige 
mannen in ons land, die de ambachtsscholen willen 
oplossen in een verfoeilijk exploitatie- en koststelsel of 
het zoogenaamd leerlingsysteem, nog wel te regelen 
bij de wet. Hoe is het mogelijk zulk een stelsel aan 
te raden tegenover al de heerlijke vrijheden, waarvoor 
onze voorvaderen goed en bloed lieten en tachtig 
jaren hebben gevochten. Of zou ik het vergeten zijn 
dat 26 Juni 15S1, dus nu bijna 308 jaren geleden 
(precies op mijn 6o s t e n jaardag, dien het Genoot
schap zoo pompeus en lief met mij en de mijnen 
vierde), de plechtige afzwering van Filips II plaats 
had in de vergadering der Algemeene Staten te 's-Gra
venhage ? Neen geëerde vrienden, dat mag , kan cn 
zal uw spreker als dankbaar Nederlander nooit doen! 
Hij zal de palen zijner voorvaderen nooit verzetten noch 
zijn tijdgenooten der bespotting prijsgeven. Hij zal 
hun streven, hunne bouwkunst hulde doen en ijveren I 
voor een goed, degelijk en vrij onderwijs, ook aan den 
ambachtszoon, maar een wet voor 't leerlingstelsel, dat j 
nooit. Geen kaste-, geen gilden-, geen particuliere 
exploitatie of bazen-, werk-, voed-, loon- en zakduiten
leerstelsel ; geen geheime genootschappelijke leden of 
godsdienstdrijvende en vaak politieke staatjes in onzen 
grooten staat van vrije kunst, van vrije wetenschap, 
van vrije nijverheid, van vrije ambachten! Geen drijven 
naar ««vrijheid en een leerlingbloedstelsel! 

Wij hebben slechts, om ons daartegen te pantseren, 
de zes deugden der Chineezen te beoefenen, en dat j 
zijn: verstand, vriendelijkheid , wijsheid, waarheids-
liefde, matigheid en eendracht, en deze te voegen bij 
hun zestal plichten, als daar zijn: kindertrouw, vriend- ; 
schap, goedheid, familieleven, standvastigheid en barm- I 
hartigheid. 

Vergeef mij deze hartelijke herinnering voor de hee
ren critici en ook voor de hervormers van het ambachts-
onderwijs. Er zijn lieden, die ons volk wel eens de | 
Chineezen van Europa durven noemen. Welnu, wat 
ze<'t gij van het twaalftal geboden, dat dit kunstrijke 
volk tegenover de onze stelt en deze, voor zoover mij 
bekend, trouw beoefenen ? Zoudt gij er u voor schamen 
als zoodanig zelfs een Chinees te zijn en toegerust met 
deze twaalf deugden en plichten als werkelijke, brave 
burgers van het „hemelsche rijk" dc bouwkunst of 
eenig ambacht te beoefenen? 

Zeg met uwen spreker twaalfmaal neen, in geen en
kel opzicht! maar wees toch blij, dat gij een Neder-
landschen kop, een vaderlandsch hart, en een nationaal 
kunstgevoel in u omdraagt, en dat drietal der heer- 1 

lijkste details met passende bescheidenheid, overal als | 

bondsleden doet gelden, waar het pas geeft en plicht is. 
Veroorloof uwen spreker eene grosartige geschiedenis

vermelding in deze materie of stoffe des onderhouds 
op dezen avond. 

Gij allen kent Koning Herodes. Een man van hoog 
gezag in zijn tijd en Israëliet; over dezen grooten 
koning is een treurspel geschreven. In een onderhoud 
tusschen hem en Mariamne zegt deze laatste bemin
nelijke schoone vrouw in vertwijfeling: 

'k Zie clan een rechter hier in eigen zaak". 

Waarop Herodes antwoordt: 

«Geen uitvlucht baat u meer. 'k W i l langer niet 
Een speelbal zijn, van lief en kuiperijen." 

en verder: let wel op deze woorden belangrijk voor 
tempelbouw: 

»'k Werf duizend uwer priesters dan tot metselaars 
'k Laat onderrichten hen in steenhouwkunst, 
Vorm hen ook tot bekwame timmerlieden; 
Zij zullen, zij alleen, het Heilige bouwen. 

Mijn gansch gebouw 
Zal een geheel dan zijn van marmer, goud, 
Van ceed'rcn van den Libanon. Xog zal 
De verre nazaat eens gewagen van 
De pracht van mijnen tempel. Salomo 
Zal achterstaan bij mij! En thans ben ik voldaan!" 

En na een wraakwoord op Juda zegt dezelfde Herodes: 

»'k Zal Rome's beeld aan mijnen tempel spijkren 
't Zal staag hun ergernis, hun straffe zijn.' 

Lees dat heerlijke treurspel en gedicht en gij zult 
een kijkje nemen in de oud-Joodsche zeden, gebrui
ken en tempelbouw! Het is vertaald of opgesteld door 
D. M. M. Twello, in September 1S85 , en zeer leer
zaam voor onzen tijd en kunststrijd tegenover de macht 
van vroeger. 

Heeft nu Herodes zijn tempel werkelijk met pries
ters, dat waren in zijn tijd Rabbi, gebouwd, prachtiger 
dan Salomo, 't is mij wel en ook zeer aangenaam. Ik 
weet het niet, mijne heeren, of hij, de groote koning 
en grootste vijand van onzen lieven I leer, wel precies 
zóóveel succes met zijn kunstarbeid heeft gehad, als 
de geëerde prijsuitschrijvers voor Rijksgebouwen en 
stedelijke monumenten. Denk hier, onder meer, aan 
het Rijksmuseum en de Amsterdamsche Beurs. Ronduit 
gezegd, geloof ik dat koning Herodes het oprechter 
heeft gemeend met zijn tempelbouw, dan het Rijk der 
Nederlanden met zijn museumstichting en jammervollen 
tunnelbouw, en zelfs dan Amsterdam met haren beurs-
of koophandels-tempel ter ecre van god Mercurius, die 
steeds in staat van wijzen en tot heden als studie des 
geëerden Voorzitters van dit Genootschap bij onzen 
achtbaren Gemeenteraad steeds in beraad is en blijft. 

Aangaande het Rijksmuseum, dat bijna driemaal meer 
kostte als het kosten mocht, heb ik eene brochure 
voor mij, getiteld: Eerlijkheid in de Kunst, Gothiek 0/ 
Renaissance t door den kunstschilder A. B. J. Sterck, 
bondig en flink geschreven , na dertig jaren studie ineen
gezet , en waarlijk voor enkelen even verpletterend als 
noodig! Ik verwacht dat de vele krasse woorden, 
in deze krachtige brochure van 64 bladzijden , in onzen 
leescirkel, door alle leden met belangstelling zullen 
worden gelezen, want waar een schrijver le courage de 
sou opinion zoo manmoedig vooropzet, daar verdient 
hij gelezen en geprezen te worden, en dit te meer omdat 
hij zijn club-geestverwanten een zeer gevoelige, leer
zame , kalme en afdoende les geeft. Moest uw spreker 
antwoorden op de vraag des titels: Gothiek of Renais
sance f hij zou ietwat verlegen staan, en zeggen beide, 
ad libitum, of nog liever geen van beiden, want de Gothiek 
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verloor ook als Rijksbouwstijl in Nederland al haar 
invloed en kracht reeds in 1863, toen de nationale 
monumentquacstie op het tapijt werd gebracht door 
zoovelcn, waaronder zelfs een abt — novice. 

Renaissance is een fraai Fransch oud woord — maar 
in onzen tijd een oude stijl uit dc doos tc halen, die 
wat op te nikken en te vervalschen, dat mag zonder 
openbaar protest niet geschieden. Heide stijlen waren 
wellicht voortreffelijk in de lijst van hun tijd voor ons 
land, maar voor 1889 past, op enkele weinige uitzonde
ringen na, evenmin de Ur-Gothiek van de io1'tot de 
13* eeuw als die der 15* tot de 16''! 

En nog sterker zal ik het ontraden met de veeren 
van een zoogenaamden pseudo-stijl te pronken, die in de 
roemrijke eeuw van Frederik-Ilendrik het best tot ons 
overgewaaid cn toegepast, door ieder man van verstand , 
gevoel en bouwkennis, ten sterkste zal en moet worden 
berispt, en allerminst ontkaapt mag worden aan de 
gouden 17" kunsteeuw ten dienste van onzen tijd, die 
een paar eeuwen verder is. 

Dat oogluikend toegelaten kapen weet wat in de 
bouwwereld, die wat oorspronkelijks, of laat mij zeggen 
nationaals wil, en allerminst gebouwen, die in silhouet 
en detail de ware afschijnselen zijn van anderen en 
zelfs van ongelijksoortige scheppingen, door voorgan
gers of tijdgenooten gewrocht! Moet onze tijd als 
bedelaar of armzalige kopiist worden gescholden? 

Maar wat dan? vraagt uwe geëerde vergadering mij. 
Ik zal het haar in korte trekken mededeelen. 
Weet mijne heeren, dat ik de kunst van bouwen 

zoo hoog schat, enkel en alleen omdat ze rein een
voudig moet zijn, om schoon en doeltreffend te wezen 
en dat te blijven. Wat is in de bouwkunst het eerste, 
het hoogste, het moeilijkst? 

Immers het plan, de grondvorm, de inwendige in
deeling, want deze sluit de constructie en het uitwendig 
aanzien in zich. Is een plan mislukt, zwak, onprac-
tisch, er is geen twijfel of de stijl, dat zijn de uitwen
dige vormsels en onderdeden, zal het nog veel erger zijn! 

Is een plan goed, treft het doel, is het dienstdeel 
voortreffelijk ingericht; wordt er voorlicht, lucht, sil
houet en goede sier goed gezorgd; dan ziet de beschou
wer buiten als van zelf de deelen en de bestemming 
van binnen; beredeneert de bouwmeester in elk lokaal 
onderdeel, constructie, doel en sier, welnu hij zal geen 
stijl vooraf behoeven uit te kiezen, doch deze als 
van zelve zien ontstaan! Heeft hij materialenkennis en 
smaak in zijn toepassing, bezit hij gevoel bij zijne ver
sieringen en vormen, hij zal leveren een stuk opper
besten kunstarbeid. En verder kan en zal de bouw
kunst het niet brengen ! Zij zal, op bovengemelden 
grondslag rustend, met dc duizende variatiën voort
brengen een stijl, een vorm, een detail, dat in Neder
land gedacht en aldaar toegepast, zijn goed recht kan 
doen gelden op den naam van nat ionaa l ! 

Of wilt gij — beoefenaren — een ander modest 
woord, neem dan: eigenaardig. Dat woord is passend, 
want ieder gebouw heeft zijn eigen eischen, en moet 
in zijn eigenaardig kunstkleed prijken en zóó zich voor
doen, dat elke critiek zichzelf ontwapend ziet door de 
kunsttale, die deze of gene bouwkunstschepping, vorm 
en dit of dat motief, spreekt of stilletjes tot het gemoed 
doet ingaan. En al is nu het waarzeggen of voorspellen 
veel anders en moeilijker dan het waarheid spreken, 
voor mij is het een uitgemaakte zaak, dat iedere 
bouwstijl volgt en volgen moet uit het grondplan en 
de heilige onwrikbare wetten der constructie. 

Ik weet het dat de mensch op kunstterrein liever 
en veel makkelijker wroordeelen wil, als doordeden 
kan, maar ook dat zal ophouden, zoodra alle mogelijke 
Nederlanders in stijlkennis zijn onderwezen, en zij allen 

minstens den vijfjarigen cursus in kunst en de schoon
heidsleer in ot achter de knokkels hebben. Wie dan 
tevredenheid zoekt, zal ze overal vinden. Zie, dat zal 
een luilekkerlandsche toestand zijn! Hoe heerlijk dat 
velen onzer bejaarde bouwkunstbeoefenaren, die zoo 
ommc en bij de halve eeuw mecloopen, zulk een toe
stand reeds nu doet watertanden. Hoe jammer dat 
er zoo bitter weinig ooggetuigen van zullen zijn! 
Ach! mogen toch sommigen onzer, zulke Olimdagen 
zien aanbreken! cn in die dagen nog kunnen verbe
teren , wat zij en de voorgangers hebben misdreven 
of niet goed gedaan! Zie, dan zal ook de jongere 
bouwmeester leven als in het Paradijs! 

Kennis, liefde en waarheid zal de driebladerige krans 
zijn, die dan algemeen licht en geur verspreidt! 

Het zal dan geen Babel of lastertong meer zijn, 
maar enkel: zegen die zegenen; eerlijk is heerlijk; of 
het zal, zooals bij Salomo , hecten: En zelfs mijne 
nieren zijn vrolijk als uwe lippen spreken hetgeen recht is. 

Het zal dan een toestand van eensgezind streven 
kunnen worden. Niemand zal zich verontrusten over 
de toepassing van eenige type of stijluiting. Het zal 
dan waarheid zijn en blijven, dat het aanzien des per
soons in liet gericht niet goed is. Waardige rechters 
voor waardige eerbare kunstzaken. De critiek zal geen 
vijandigheid , dat is gemeen- of laagheid ademen. Als 
zij vriendschap koestert of door nog vele nauwere 
relatiën wordt beheerscht, dan zal zij in den regel toch 
nog wel eens erg dom zijn, en hetzij door leden eener 
familie, hetzij door teedere gevoelens in practijk gebracht, 
zij zal vaak een zoodje maculatur of misdruk voor den 
prullen- of voddenbak leveren. Wat dat niettemin een 
kostelijke Socrates-tijd zal zijn ! 

De heerlijkste bouwkunst zal ontstaan door en in de 
wijsbegeerte. Alle beoefenaren zullen over de kunst 
keuvelen als Plato, wat zeg ik, Jan Rap en zijn maat 
zullen zijn prullenarbeid verbeteren. Iedereen zal de 
leer der wijsheid, der schoonheid, der theorie, der 
practijk op zijn duim kennen , en voor alles zal niemand, 
zooals de brave prediker dat noemt: in den wind ar
beiden. Vrees, mijne heeren, geen enkele tegenspoed bij 
onze studiën, bij ons ploegen en zaaien meer! Nu ken
nen nog vele der jongere bouwmeesters maar al te 
goed dat zoogenaamd arbeiden pour le roi de Pmsse. 

Wat al jacht op prijsvragen, hetzij mogelijke of on
mogelijke ; wat al kunstarbeid , die nooit wordt uitge
voerd en daarom ir. den regel de beste, de meest frissche 
en reinste is! Wat al studiën en stapels papier voor 
de portefeuille. Wat al windarbeid ter liefde en zucht 
voor het bestaan, waar nooit de haan voor zal kraaien. 
Wat al vlijt en kunst! En toch zal op dien arbeid 
eenmaal zegen dalen, mits de vervaardiger een man 
van rede, van geduld, van moed zij, en het leven 
hem niet al te zware lasten oplegge. Ja, ik voorspel 
u, eenmaal zal het lot hem gunstig zijn, al laat het 
bij tijd en wijl wel wat te wenschen. 

Kom nog eens, mijne heeren, onze blikken gericht 
naar zulke voortreffelijke toekomstige dagen, wars van 
haken en oogen, wars van allerlei nesten en broodnijd, 
van jaloezie en kunstmiskenning, en ons daarin of daar
mee verkneuterd, tot de ure dat wij — voorgoed — 
van elkander gaan! Wilt ge ten slotte een kostelijk 
rijm, hoor dan wijlen Tollens, de achtbare koopman 
uit de tweede koopstad des Rijks, waar hij zoo aardig 
dichtte: 

't Oude spreekwoord heeft het wel, 
't Leven is een dobbelspel, 
Waar wij allen dwaas in deelen; 
De een dringt zich de ander voor, 
Deze passen, geene spelen! 
't Noodlot schudt de kaarten door. 

Moge dat noodlot alle menschen, alle bouwmeesters, 
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alle zielen, alle kunsten beschermen en voor alles u 
mijne heeren, als mijne zeer gewaardeerde hoorders, 
voordcelig zijn en zegenen in uw kunstleven, zegenen 
in uw huis en kerk, in uw kunst en werk! Zoo zij het! 

Amsterdam, Ik heb gezegd! 
Atelier 18 Maart 1889. J. H. L K L I M A N , 

P R I J S V R A G E N . 

Door de Afdeeling Leiden en omstreken van de 
Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst is de 
volgende prijsvraag uitgeschreven. 

„Een ontwerp van een restauratiegebouw op een 
tentoonstellingsterrein." 

Het gebouw moet in houtconstructie worden uitge
voerd en mag een oppervlakte van niet meer dan 100 M ' 
innemen, behalve de buiten het gebouw te maken 
veranda's of terrassen. 

Er wordt verlangd: 
De opstanden, plattegrond cn doorsneden-tcckeningen 

op 1/50 der grootte en eenige details op 1/10 der 
grootte. 

De stijl is vrijgelaten. 
De tcekeningen in zwarte lijnen uit te voeren, ge

schikt voor photolitographische reproductie. 
Als prijs wordt uitgeloofd aan het ter bekroning 

waardig gekeurde ontwerp: het getuigschrift der Af
deeling en ƒ 25, en aan het daarop volgende het ge
tuigschrift en / 10. 

ALOEMEEXE BEPALINGEN. 

Art. 1. De medewerking aan deze prijsvraag is 
alleen voor de leden der Afdeeling opengesteld. 

Art. 2. Alle ontwerpen moeten vóór of op 31 
December 1889 worden ingezonden bij den Secretaris. 

Art. 3. Alle stukken moeten met een motto getee
kend zijn en vergezeld gaan van een brief, bevattende 
den naam van den ontiverper. 

Art. 4. Het eerst bekroonde ontwerp blijft het 
eigendom der Afdeeling. 

Art. 5. Dc ingezonden ontwerpen worden in handen 
gesteld van de Jury, welke bestaat uit het Bestuur der 
Afdeeling, bijgestaan door de heeren P. G . Lancel en 
J. B. van Loenen. 

Namens de Afdeeling voornoemd: 
W . K O K , Voorzitter. 
G . V A N D R I E L , Secretaris. 

Leiden, 2 Mei 1SS9. 

N E D E R L A N D S C H E V E R E E N I G I N G VOOR T E E K E N 
ONDERWIJS. 

Onder dagteckening van 14 Mei j l . is het onderstaande adres 
gezonden aan den Minister van Binnenlandsche Zaken: 

Geven met vcrschuldigdcn eerbied te kennen de ondergetee-
kenden, donateurs en leden der Nederlandsche Vereeniging 
voor Teekenonderwijs (erkend bij Kon. besl. van 15 October 
18S0, N°. 17). 

dat zij, overeenkomstig het besluit, genomen met algemeene 
stemmen in de op 23 Apri l j l . gehouden Algemeene Vergade
ring der Vereeniging voornoemd, zich tot Uwe Excellentie 
wenden met het dringend verzoek: 

het Teekenonderwijs te willen opnemen onder de VER
PLICHTE leervakken der Lagere School. 

10. Juni 1S86 hebben de 157'leden der hier bedoelde Veree
niging een adres — waarvan afschrift hierbijgaat — gericht 
tot den ambtsvoorganger Uwer Excellentie, waarin een verzoek 
van nagenoeg gelijke strekking is gedaan. 

Alle gronden, in dat adres aangevoerd, om in het licht te 
stellen, dat het niet alleen wenschelijk, maar hoogst noodig 
is , om aan het Lager Onderwijs de beoefening der teckenkunst 
te verbinden, hebben nog alle dezelfde waarde en kracht van 
voor bijna 3 jaren. 

Toen werd alleen maar van den Minister gevraagd , dat Z. 
Exc. zou bevorderen, dat het teekenen allerwegc in de openbare 
lagere scholen zou worden gegeven, in afwachting eener her
ziening der Wet op het Lager Onderwijs, waarbij het teeltenen 
onder de verplichte leervakken zou worden opgenomen. 

Die bescheidenheid in het formuleeren van'den wensch was 

toen noodig, omdat er in dien tijd nog geen uitzicht was op 
herziening of wijziging van die Wet. 

Thans echter bestaat dat uitzicht wel, en daarom nemen 
ondergeteekenden de vrijheid Uwer Excellence's aandacht op 
deze zoo gewichtige aangelegenheid te vestigen. 

In 1877 werd door den Minister van Binnenlandsche Zaken 
eene Commissie benoemd om na tc gaan, wat cr ten behoeve 
van de verbetering der nationale Kunstnijverheid kon geschieden. 
Na een ernstig onderzoek in dezen gaf die Commissie aan den 
Minister te kennen dat uitbreiding cn verbetering van het 
teekenonderwijs in dc eerste plaats noodig waren en, met het 
oog op de in bewerking zijnde herziening der Wet op het Lager 
Onderwijs, drong zij cr bij Z. Exc. ernstig op aan, dat het 
teekenen onder de verplichte leervakken zou worden opgenomen. 

De Minister gaf toen mondeling aan die Commissie te kennen, 
dat het groote gebrek aan bevoegde onderwijzers de uitvoering 
der gewenschte bepaling zou in den weg staan, dat hij op 
grond daarvan bezwaar moest maken om tot het opnemen dier 
bepaling mede te werken. 

Die zwarigheid is thans vervallen. 
Behalve dat de talrijke met de hoofdakte gediplomeerden 

de bevoegdheid bezitten het teekencn in de lagere school te 
onderwijzen, beijveren zeer vele onderwijzers zich om de afzon
derlijke akte voor teekenen (L. O.) te behalen. 

In 1888 waren er onder dc 135 geexamineerden niet minder 
dan 61 onderwijzers en onderwijzeressen, waarvan 15 in het 
bezit der hoofdakte. 

Sedert de invoering der wet van 187S zijn er 251 dames cn 
heeren met de akte handteekenen (L. O.) gediplomeerd en ieder 
jaar nemen het aantal candidaten en de percentage der ge
slaagden toe. 

Op gebrek aan bevoegde onderwijzers zal de invoering van 
een verplicht teekenonderwijs in de lagere scholen dus niet 
meer behoeven te stuiten. 

Evenmin is een bezwaar gelegen in de kosten aan dien 
maatregel verbonden. Immers het ligt in de bedoeling van 
adressanten, dat dit onderwijs zal gegeven worden in de gewone 
schoollokalen, in de gewone schoolbanken door den gewonen , 
tot het geven van teekenonderricht bevoegden, onderwijzer; 
iets dat zeer goed kan geschieden. Men bedenke toch , dat het 
hier alleen geldt de elementaire opleiding in het teekenen: 
het oefenen van oog, geest cn hand, opdat de leerlingen — 
wanneer zij hunne studie in vak- of andere scholen voort
zetten — niet onvoorbereid zijn, maar zooveel vaardigheid be
zitten als noodig is. om het voortgezette teekenonderwijs met 
vrucht tc kunnen genieten. 

Dat zulks voor de maatschappelijke ontwikkeling van het 
volk in :t algemeen, en voor de verbetering van de nijverheid— 
meer in 't bijzonder van de kunstnijverheid — van groot ge
wicht is, werd meermalen door bevoegde beoordeelaars betoogd; 
cn dat zij in deze meening niet alleen staan, blijkt overtuigend 
uit het feit, dat onderscheidene gemeenten reeds op al hare 
scholen het elementair teekenonderwijs hebben ingevoerd. 

Het is noodig dat dit algemeen geschiede j doch daartoe diene 
het teekenonderwijs als verplicht leervak bij het lager onderwijs 
te zijn voorgeschreven. 

Ten slotte wenschen ondergeteekenden nog de aandacht Uwer 
Excellentie te vestigen op het feit, dat thans — ingevolge art. 
15 der Wet op het Lager Onderwijs — iedereen, zondereenig 
diploma hoegenaamd te bezitten, gerechtigd is teekenonderwijs 
te geven. 

Nu er geen gebrek meer te vreczen is aan personen, die 
zich op het geven van teekenonderwijs toeleggen en daarvoor 
gediplomeerd zijn, zou het niet alleen billijk zijn, dat voor 
hen, die aan scholen voor lager onderwijs, onderricht in de 
teckenkunst zullen geven, de noodige bewijzen van bekwaam
heid werden gevorderd; maar ook is het in 'tbelang van dit 
onderwijs zelf, dat het niet worde overgelaten aan personen, 
die hoegenaamd geen waarborg aanbieden kunnen, dat zij dc 
noodige kennis bezitten. Er is geen reden denkbaar, waarom 
op het gebied van het teekenen minder waarborgen gevorderd 
worden dan voor andere vakken, welke op de lagere school 
worden onderwezen. 

{Volgen dc handlctkcningeii.) 
Het adres, door genoemde Vereeniging in 18S6 aan den 

Minister van Binnenlandsche Zaken gezonden, luidde als volgt: 

Geven met verschuldigden eerbied te kennen de ondergetee
kenden, leden der Nederlandsche Vereeniging voor Teekenon
derwijs, erkend bij Kon. Besluit van 15 October 1SS0, N°. 17. 

dat zij zich, overeenkomstig het besluit, genomen met alge
meene stemmen in de op 27 Apri l j l . gehouden Algemeenc 
Vergadering der Vereeniging voornoemd, tot Uwe Excellentie 
wenden met het beleefd, doch dringend verzoek: 

maatregelen te willen nemen om te verkrijgen, dat: 
/;,•/ onderwijs in teekenen allerwcge in de openbare lagere 

scholen worde gegeven; — in afwachting eener herziening 
der Wet op het'Lager Onderwijs, waarbij het T E E K E N E N 

onder de V E R P L I C H T E ' leervakken worde opgenomen. 
Het komt ons overbodig voor de aandacht van Uwe Excellentie 

nader te vestigen op het groote nut van het onderwijs in tee-
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kenen met betrekking tot de algemeene vorming en ontwikkeling 
der jeugd; op de behoefte, die daardoor voor een ieder bestaat, 
om in de beginselen van het teekenen de noodige opleiding 
te ontvangen, alsmede op het bijzondere belang van dit onderwijs 
voor allen, die later tot de nijverheid in betrekking zullen 
staan en door eene grondige opleiding in staat gesteld kunnen 
worden om tot den bloei onzer nijverheid mede te werken. 

De voor die opleiding thans bestaande gelegenheid is, naar 
onze bescheiden meening, onvoldoende, 

ie omdat zij slechts in een betrekkelijk klein aantal ge
meenten, en dan nog niet aan alle scholen eener zelfde ge
meente gevonden wordt, 

2e omdat de leeftijd, waarop dit onderwijs gemiddeld aanvangt, 
te ver gevorderd is, 

3e omdat, ten gevolge van een en ander, vele leerlingen niet 
in staat zijn op lateren leeftijd het onderwijs in de toegepaste 
tcekenkunst met vrucht te volgen — en er alsdan veel tijd 
moet besteed worden om hun alsnog het onderwijs in de be
ginselen van het teekenen te geven. 

Aan deze bezwaren meenen wij, dat tegemoet kan gekomen 
worden, indien de elementen der teekenkunst allerwege op 
jeugdiger leeftijd worden onderwezen. 

Het elementair teekenonderwijs — gegeven volgens de be
ginselen, die daarbij al meer en meer als de doeltreffendste 
worden erkend — ligt geheel binnen het bereik der lagere school. 

Het kan — ook in verband met de eischen van het thans 
vigeerende programma voor de hoofdonderwijzersexamens — ge
geven worden door het aan dc scholen verbonden onderwijzend 
personeel; en het zal dit te me'e'r, maarmate de tegenwoordige 
regeling dier examens langer in werking is. 

Ter verkrijging dezer uitbreiding van het teekenonderwijs, 
ware het verder hoogst wenschelijk, dat — in afwachting eener 
bij de wet geregelde verplichte invoering van bet onderwijs 
in teekenen — nu reeds één of meer ambtenaren belast werden 
met een onderzoek naar den tegenwoordigen toestand van het 
teekenonderwijs en dat de behartiging van dat onderwijs hun 
speciaal werde opgedragen. 

De door ons gewenschte maatregel zal in eene dringende 
behoefte voorzien; in eene behoefte, reeds van verschillende 
zijden geuit en aan Uwe Excellentie kenbaar gemaakt. 

Ons aansluitende bij de in deze richting reeds gedane po
gingen, nemen wij daarom de vrijheid, ons met het bovenge
melde verzoek tot Uwe Excellentie te wenden, in de overtuiging, 
dat de strekking van ons verzoek geheel in overeenstemming 
is met de vele verbeteringen, welke gedurende de laatste jaren 
met betrekking tot het teekenonderwijs door Uwe Excellentie 
zijn ingevoerd. 

V R A G E N B U S . 
De Redactie houdt zich voor toezending van antwoorden op 

de vragen aanbevolen en stelt zich voor de lezers daarmee in 
kennis te stellen. 

Bestaat er eene theorie over dc inrichting van kegelbanen? 
Zeer zeker is er toch verband tusschen de afmetingen der 
onderlinge deelen en kunnen breedte en lengte van de baan , 
evenals de middellijn der ballen, niet willekeurig bepaald worden. 

Is hout of hardsteen voor bekleeding eener kegelbaan aan 
te bevelen? 

In de Deutsche liauzeilung van 15 dezer, n". 3 9 , komt een 
artikel voor over verplaatsbare kegelbanen, waarvoor de inge
nieur Enii l Kiebitz, te Gaggenau in Baden, patent genomen 
beeft. Ofschoon dit stuk geen bepaald antwoord geeft op de 
bovengestelde vragen is de lezing daarvan aan te bevelen, 
omreden de gepatenteerde kegelbaan vele voordeden aanbiedt 
en weinig ruimte inneemt. De beschrijving wordt door schetsen 
verduidelijkt. 

(Redactie.) 

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

' S - G R A V E N H A G E . Onder de bekroonden op de tentoonstelling 
van oude en nieuwe kunstnijverheid, verleden jaar alhier ge
houden, behoort ook de heer A . H. van Bergen te Heiligerlee, 
aan wien de hoogste bekroning is toegekend voor drie har-
monieerende metalen speelklokken. 

— De commissie belast met afnemen van de examens B vol
gens art. 60 en C volgens artt. 61—65 der wet van 2 Mei 1S63 
op het Middelbaar Onderwijs, zal dit jaar zitting houden te Delft. 

Tot lid en Voorzitter dier commissie is benoemd de heer G. 
van Diesen, inspecteur van den Waterstaat te 'sGravenhage; 
tot leden: D l . H . Behrens, P. van der Burg, H. Cop, E. Gugel, 
X . H . Henket, Dr. S. Hoogewerlï. Dr. G. J. Legebeke, Mr. l i . 
H . Pekelharing. H. A. Ravenek, Dr. C. A. Scheltema, Dr. Ch. 
M . Schols, J. A. Snijders C.Jzn., J. M . Telders en Dr. P. Zee
man, hoogleeraren aan de Polytechnische school; A . I.eComtc, 
A . Huet, Dr. 1.. C. Levoir en G. J. Morre, leeraren aan de 
Polytechnische school; A. M . K . W . baron v a n Ittersum, hoofd

ingenieur van den Waterstaat te 's Hertogenbosch; J. D. Evers, 
oud-eerstaanwezendingenieur bij de Staatsspoorwegen te's-Gra-
venhage; A. J. H . Beeloo, hoofdingenieur van marine te's Gra
venhage; F. Ph. J. Mahieu, ingenieur van het stoomwezen der 
spoorwegdiensten, te 's-Gravenhage; W. C. Metzelaar, ingenieur-
architect voor dc gevangenissen en rechtsgebouwen te 's-Gra
venhage, en Dr. N . P. Kaptcyn, leeraar aan dc eerste H . B. 
school met 3-jarigen cursus, te Amsterdam. 

— Het marmeren borstbeeld van Dr. Schaepman, ontworpen 
door den heer J. Stracké te 's-Hcrtogenbosch en uitgevoerd 
door den heer F. Stracké te Haarlem, is door eenige vereerders 
van den staatsman der Regeering aangeboden tot plaatsing in 
's Rijksmuseum. 

— Volgens Hel Vaderland heeft de firma Hanfstangl, aange
moedigd door het succes der «Meisterwerke des Reichsmuseum 
zu Amsterdam", den heer Dr. A. Bredius uitgenoodigd, een 
dergelijk werk te schrijven over het Museum in het Mauritshuis 
te 's-Hage. Dr. B. heeft de opdracht aanvaard en over eenige 
maanden kan men de eerste aflevering van het nieuwe werk 
tegemoet zien. 

A M S T E R D A M . De stedelijke tentoonstelling van kunstwerken 
van levende meesters zal den 2 d " 1 September geopend en den 
y1'" October gesloten worden. Door het Gemeentebestuur 
worden zes gouden medailles, ieder ter waarde van / 100, 
beschikbaar gesteld, ter bekroning van zulke kunstwerken, 
welke van uitnemend talent getuigen. Deze bekroning zal ge
schieden door eene Jury van zeven leden, waarvan drie door 
het stedelijk bestuur en vier door de inzenders worden benoemd. 
Inzenders, die mededingen, kunnen niet tevens leden der Jury 
zijn. De commissie voor de tentoonstelling zal bij de Regeering 
aanzoek doen om van Rijkswege stukken van Nederlandsche 
kunstenaars te laten aankoopen, welke voor Rijksverzamelingen 
waardig worden geoordeeld. De «Vereeniging tot bevordering 
van beeldende kunsten" zal voor de jaarlijksche verloting van 
kunstwerken op deze tentoonstelling aankoopen doen. 

Het besluit om de loods voor deze tentoonstelling op het 
Damrak te plaatsen, vindt afkeuring van de zijde van den heer 
Justus van Maurik Sr., en die met de verdere bewoners van 
het Damrak, tegen deze plaatsing per adres bij den Gemeen
teraad geprotesteerd heeft, 't Zal moeilijk zijn eene betere 
plaats te vinden. 

R O T T E R D A M . Aan het schilder- cn decoratiewerk van den 
Grooten Schouwburg in de Aerf-van-Xestraat alhier, dat door 
den decorateur, den heer Very-Lion, van Gent, op last van 
den hoofdaannemer, den heer Charles Marque van Brussel 
vervaardigd werd, moet opnieuw gearbeid worden, daar het 
brons oxydeert. De heer Alarque, die voor de deugdelijkheid 
van het brons gedurende twee jaar moest instaan, moet de 
kosten dragen en heeft den Gebr. Smits, schilders-decorateurs 
alhier, met de uitvoering belast. De berichten omtrent het 
afkeuren van het schilder- en decoratiewerk hebben geen zin. 

H A A R L E M . In den Haarlemschen Boek- cn Muziekhandel 
in de Groote Houtstraat nH. 45 is een depot geopend van 
voorwerpen van oud-nationale Nederlandsche houtsnijkunst, 
in vrijen tijd door handwerkslieden vervaardigd. Dit is een 
gunstig gevolg van de pogingen , sedert het vorige jaar door 
de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid 
aangewend, om de oud-nationale Nederlandsche houtsnijkunst 
als huisvlijt te doen herleven, dat op verschillende plaatsen 
het geval is. Om echter een meer gcregelden en blijvenden 
aftrek aan dit eigenaardig artikel van volksvlijt te verzekeren 
zijn gelegenheden tot verkoop een onmisbaar vereischte en 
daartoe zal te Amsterdam zulk eene gelegenheid spoedig geopend 

up , 
houtsnijwerk bezichtigd worden op de tentoonstelling der Maat
schappij tot Bevordering der Bouwkunst, die den lö' 1" 1 dezer 
geopend is. 

D O R D R E C H T . In de dezer dagen gehouden vergadering van 
de afdeeling Dordrecht der Vereeniging tot bevordering van 
Kubricks- en Handwerksnijverheid werd door den heer W. F. van 
Vliet uit 's-Hage een interessante voordracht gehouden over 
tcenen, rotting en bamboe arbeid. Deze voordracht, door eene 
collectie voorwerpen en photographieen verduidelijkt, werd 
door de aanwezige leden . tal van genoodigde mandenmakers 
en onderwijzers niet leerlingen der huisvlijtsebool met belang
stelling gevolgd. 

De Voorzitter deelde mede dat het Bestuur, ingevolge op
dracht der vergadering, het denkbeeld besproken heeft om in 
1890 een wedstrijd voor werklieden en eene tentoonstelling te 
houden en tot de conclusie gekomen is, dat er uit een finan
cieel oogpunt geen bezwaar bestaat. Het Bestuur is daarbij van 
de veronderstelling uitgegaan dat het, evenals bij vorige wed
strijden, op den steun van Gemeentebestuur en andere lichamen 
zal mogen rekenen, en gaf in overweging een commissie voor 
regeling van den wedstrijd te benoemen, waarvoor 15 leden 
werden voorgesteld. 

Deze voordracht werd met algemeene stemmen goedgekeurd, 
met recht aan de commissie om zich zoo noodig nog meerdere 
leden te assumeeren. 

ZwoLIE In een der lokalen van het in het gouv. Atjeh cn onderh., de opz. 3e! 
Odéon alhier zal den 26 en 27 Juni e k. l d H . I. Regeer; ir, de res. Sumatra,, boat-
de zeventiende algemeene vergadering ge-kus t , de opz. 3 e k l f. A Klopper • <en A 
houden werden van de Vereeniging van van Loon; in de res. Chci.bon, de opz. 
^fabr ikanten in Nederland, onder het 3 e k l . B. Ti lma; in de rcs. 1 anjocmas, 
voorzitterschap van den heer A. Breunis- j . N . Doornberg; ,„ de res Batavia de 
sen Troost, vanSneek. Behalve een voor-1 ambtenaren W. J. Ch. de Mooij en F. H . 
loopig rapport van de commissie tot be
paling van de lichtsterkte van intensiellam-
pen, en een rapport van de commissie tot 
onderzoek naar de beste wijze van beloo
ning voor den directeur eener gasfabriek, 
bevat de rooster der werkzaamheden voor 
deze vergadering 3 technische mededeelin 
gen en 45 vraagpunten, 
schen aard. Daar eene grondige bespre 
king van al deze vraagpunten niet mogelijk 

van Kooten: in de res. Semarang de ambt. 
F. J. F. Martij. 

— Bij de Amstcrdam-Mcrwede kanaal-
werken te Zeeburg is, ter vervanging van 
den ingenieur 3de k l . Henket, geplaatst 
de adspirant-ingenieur van den waterstaat 

i c n e meaeoeenn-1 w i j t e n £ o r g t t h a n s t e Maastricht. Tenge-
alle van t e c h n i - v ( | , ^ e d a a r v a n i s d e adjunct-ingenieur 

Pringlc te Maastricht werkzaam gesteld 

zal'zijn, zal de vergadering bepalen welke 
bij dc afdeeling rivierkaart. 

vraagp'ümeV'zVl>ij 6voorkeur'wiï'beh Voorts is de adspirant-ingenieur Marin-
len. ' In den oproepingsbrief heeft het be- ! k e " L ' , toegevoegd aan den ingenieur 2de k l . 
stuur echter gepreadviseerd 3 belangrijke: v a n d e n »'a«e««aat C. de Bruun. te Amster-
vraagpuntcn betreffende de photometric d a m . > ™ ? r de werken bij het Pampus , 
het eerst te behandelen. Een ander vraag- e " l s h l J b , J d e n algcmcenen dienst van 
punt heeft betrekking op den nieuwen den waterstaat vervangen door den adspi-
gasmeter van den heer B. 1'. Moors, ijker, rant-ingcnicur G. Rooseboom. 
chef van dienst te 's-Gravenhage. — Door den Minister van Koloniën is 

D O R D R E C H T . De geldlecning, uitgeschre- d e h e e r H - v ' l n Gelderen, adjunct-ingenieur 
ven door de Vereeniging Kunstmin ten b l J de werken ter verbetering van den Rott. 
behoeve vaneen nieuw te stichten veree-1 Waterweg aan den Hoek van Holland, 
nigingsgebouw, is volteekend, n.1./14,5001 aangewezen ter beschikking gesteld te 
in rentelooze en ƒ185,500 in 4 percents- ! «orden van den Gouverneur-generaal van 
obligation, zoodat weldra met den bouw ' Ned.-Indié. om tot adspirant-ingenieur van 

DE LIFT & C°. 
Oottxrrdifk J l * , Hoftrrdam. 

VLOER- en WANDTEGELS, 
TROTTOIR-, (IMtM- E\ IJ/ESTF,E\TEf.ElS. 

Groote voorraden 

kan begonnen worden en Dordrecht een 
waardig concertgebouw zal verkrijgen. 

Uit bet verhandelde op eene vroegere 
gehouden vergadering bleek, dat het Be
stuur in onderhandeling getreden is met 
den heer J. Verheul, architect te Rotter
dam; spoedig zal blijken of die onder
handelingen tot een definitieve overeen
komst zullen leiden, of wel dat aan het 
uitschrijven van een prijsvraag de voor
keur wordt gegeven. Daar een ieder ver
langend is zoo spoedig mogelijk in het 
bezit van een nieuw gebouw te komen, zal 
het Bestuur geen tijd verloren doen gaan. 

den Indischcn 
noemd. 

waterstaat te worden be-

Gebr. VAN DER VLIET, 
IJ/tKIHMIll.tAKS te AMSTERDAM. 

M;..il-. l'l.-i.n-, Hand-, Hoek- en T - " " r : 
Steeds v o o r h a n d e n : 

BALK-IJZER in verschillende profielen en lengten. 
YUIeii «li ffejEotpn N M I uit de fabriek 

van Gebr. BöiiLER Sc Co. te Weenen, alsmede 
1.1.01:1: iiotrnuxrln met afgewerkte pun

ten en onder garantie tegen splijten. 

Te koop aangeboden. 
2 Stoomheimachinos 
2 Houts teekbanken 
1 C i r k e l en l intzaagmachine 
1 Rai lzaag 

50 Kipwagons i n h o u d 2 M . 1 Beide 
24 „ „ 2 M ' . zjjden 
36 „ ,, D j M M kippend 
Alles '.10 c.M. spoorwjjdte. 
Aanvragen aan L. KALIS Kz. . Sliedrechi 

en W. DE JONG, llrela. 

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

P E R S O N A L I A . 
— Bij den Waterstaat in Ned. Oost-

Indie hebben de volgende mutation plaats 
gehad: 

Toegevoegd aan den chef der 2de wa-
terstaatsatd. de benoemde adspirant-in-
genieurs K . F. H . Roos en A . C. van Aalst 
en de ambtenaar C. Bakker; aan dien der 
3de afdeeling, ten einde bij de waterwerken 
in de afd Dcmak (Semarang) te worden 
werkzaam gesteld, de benoemde opzichter 
ie kl . J. J. van Poelvoorde: aan dien der 
4de afd. de adspirant-ingenieur A . Vroesom 
de Haan en de benoemde opzichter 3 d e : 

Locaalspoorweg-Maatschappij 
Enschede-Oldenzaal. 
Aanbesteding 

van de G r o n d - en K u n s t w e r k e n , 
hot Spoorloggen enz. 

volgens bestek N". 11 op Vrijdag den 7den 
Juni 1889 des namiddags ten half een ure in 
het Hotel DE GRAAFT te Enschede. 

Het Bestek met Teekeningen zjjn van af 
den llin a. s. op franco aanvrage voor f \.— 
verkrijgbaar aan het bureau der Maatschappij 
te Enschede (Parkweg). alwaar tevens alle 
gewenschte inlichtingen worden verstrekt. 

HET BESTUUR. 
Enschede, den 'Jn Mei 1SS9. 

H.& J. SU Y VER, 
STOOMKÉf ÊLSK\V U E H K T L 1 G E \ . 

op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 
1883 bekroond met 

E E R E - L 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 . 

DE HAARLEM-ZANDVOORT 

Spoorweg-Maatschappij en - r v -
klasse P. L. Leusden en aan dien der 5de ,„ a a I 1 b i e d i n g e n te ontvangen tot 
afd. de civiel-ingenieur G. F. M . II. de o v o r n a m e v a l l , i 0 W E R K T U I G E N , 
Pelser Beerensberg, de opzichters 3de kl. O E R E E D S c H A P P E N 
A. L. Wiessner cn C. Badart cn de amb- « 
tenaar B. H . W. Willebrands. 

Overgeplaatst: naar Modjokerto, rcs 
Soerabaia: van Kertosono, res. Kedir i , de 
opz. 2de k l . F. C. van Sorgen, vandedessa 
Baijoeng, rcs. Soerabaia, de opz. 3 e k l . E 
Ch. Versteegh; van het gouv. Atjeh en 
onderh. naar het gouv. Sumatra's West-
kust, de opz. 3e k l . H . J. Lach de Bère; 
van de res. Riouw naar de res. Preanger-
Regentschappen, de opz. ie kl . W. H . van 
Poeteren; van de res. Sumatra's Oostkust 
naar de res. Riouw, ton einde als eerst-
aanw. waterstaatsambt, op te treden, de 
opz. i e k l . C. de Vink; van de res. Che-
nbon naar de ads.-res. Bill i ton, teneinde 
als eerstaanwezend waterstaatsambt, op 
'e treden, de opz. 2e k l . J. C. A. Torre; 
van de res. Zuider- cn Oosterafd. van Borneo 
naar de res. Pckalongan, de opz. i e k l . 
C. L. de Stoop; van de res. Semarang naar 
de res. Zuider- en Oosterafd. van Borneo, 
ten einde als eerstaanw. waterstaatsambt. 
° p te treden, de opz. le k l . E. Roelofsen. 

Geplaatst: in het gouv. Celebes en on
derh., de opz. 3e k l . L. M . J. Koremans; 

11 vorderen In
ventar is , aanwezig in bare Werk-enStel-
plaatsen op Bolwerk te Haarlem. 

Reflectanten worden verzocht zich te ver
voegen bü den Directeur op het Exploitatie-

B ™ " " "*"*"' DE Dimram 

KM & l l \ LI! 
R O T T E R D A M . 

A G E N T E N 
dor Soc ió tó A n o n y m o des 

C a r r i è r e s do P o r p h y r e do Quenast" 
KM 

der „Société des Carrières de I.essines." 
LEVERANCIERS van FAUCONVALKEIEN. 

ZUIDBLAAK N . 8 . 
D e Amer ikaansche 

„New Paragon*' Schoolbanken 
en ANDREW'S B A N K E N en S T O E L E N 
met opslaande Zittingen voor Scholen, Kerk
gebouwen en Schouwburgen, uitsluitend ver
krjjgbaar bij 

F R E D . S T I E L T J E S & C°. 
Keizersgracht 745, 

AMSTERDAM. 
Duizenden in gebruik in Nederland, waar

van attesten ter inzage. 

JAN VAN DER POT, Scheepmakershaven N 1 ,3 , Rotterdam. 
De eenigste Kyaniseerinrichting, waar ook des 

winters wordt doorgewerkt. 
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 coneurreerende prjjzen. 

JJelarisclie kluit- cn hydraulische kalk. 
Billjjke prjjzen en vrachten. 
Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Gelieve op voornaam en adres te letten. 
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JAN HAMER & C°. 
AMSTERDAM. 

KANTOOR: Marnixstraat 402 bh Leidscheplein. 
Boyle's Luchtpomp-ventilators. 

B o y l e ' s K a p p e n , 
voor slechttrekkende Scnoorsteenen. 

BOYLE'S SCHOORSTEENKAPPEN, 
tegen valwinden enz. enz. 

Vereischcn geen toi'/irlit, hebben ireen beweegbare 
ileelcu, viiorkuiiii'ii tenurslaj: in Ueu koker, werken 
met ill- meeste gclijkmatürheid iu ieder jaargetijde, 
hebben eene veel grootere capaciteit dan leder 
andere ventilator. 

Deze toestellen zjjn op verschillende RIJKS-, 
GEMEENTE- en PARTICULIERE gebouwen hier 
te lande geplaatst. 
WITTE'S LIFTEN xur Perstiei, lioedrreo. Spijitn rui. 

CARRÉ'S Luchtdrukwaterreservoirs. (2) 

ZWEEDSCH GRANIET 
uit de groeven, Stoomslijporij en Polijst 
inrichting van de Firma 

K E S S E L & R Ü H L , 

te Berlijn. 
Eenig Agent J. H. P. JANSE, 

Prinsengracht 46S, 
Amsterdam. 

ELECTRICITEIT. 
LEON HEN & C°., 

ÏO R u e Stephenson 
SCHAERBEEK-BRUSSEL 

Fabriek van kabels en draden voor 
electriciteit in alle soorten. 

van Staal of Hout met Staalband doortrok
ken of met verstelbare lichtopeningen, zelf-
rollende, met drijfwerk enz. enz. 

E.enP. ROTTSIEPER, Hem scheid(Rjj n pr uisen) 

G a r n i o r , le nouvel opéra de Paris, 100 pl. 
i deelen text, nieuw 300 M . voor. 90 fl. 

Wiener Monuinentaalbauten, Hof 
Operahuis en Paleis van Justicie, 
nieuw 250 M . voor 95 • 

Ornament ale Malerei (it ren) van 
de nieuwe opera te Weenen . . . 10 » 

Letarvuilly, edifices de Rome, mo
dern, nieuw 220 M CO 1 

Siccardsburg, Thür & Fensterver-
schlüsse uit alle landen en stijlen, 
smede- en timmerwerk 14 B 

Wist, nieuwe bouwconstructies . . 10 » 
Engel, landwirthschaftl. Baukunst . 7 t 
Breymann, bouwconstructie, 12 afl. 8 • 
Handbuch der Architektur, Kunst-

gesch. constr., bouwmateriaal, ver
warming, ontwerpen enz. 11 deelen 
nieuw 90 fl 70 » 

Wanderly, bouwconstructie 3 deelen. 12 » 
Heine, perspectief voor bouwkundi

gen , met 27 platen 5 » 
Kunsthistorische bilderbogen met 

text . 12 • 
Gerlach, (lewerbemonogramme nieuw 

57 M 18 » 
Springer, 100 cartouchen . . . . 7 » 
Koncurrenz-entwürfe, bekroonde, 

nieuw 55 M 
A r m o s et arinures et meubles du 

moyen age 
Klassen, Urundriss Vorbilder voor 

alle soorten van gebouwen enz. 50 afl. 70 9 
Aanvragen onder Lett. G aan den Boek

handel C. PIEK ART, te Amsterdam, Leid-
schestr. 81. 

ASPHALTE V A N V A L DE TRAVERS 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, 

in groote verscheidenheden, voor: Rijwegen, Trottoirs, Lawn-Tennis-
Courts, Kelders, Winkel- en Magazijn vloeren, Gangen, Muur-, 
Brug- en Dakbedekkingen, Betonfunueeringen enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan THE NEUCHATEL AS
PHALTE COMPANY Ld. , Beltweg 3, Amsterdam en voor Arnhem bij den Heer 
II. G. KNOOPS C.Ozn., Beekstraat F 02 te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

1 3 . H O L S B O E R . - ^ r n l i e m . 
Leverancier van Z. M . den Koning. 

Bekroond voor Waterpas-, ïïoekmeet- en andere instrumenten 
met Zilver 1868, 1881, 1883 (Internat. Teutoonst.) 

Hoogste onderscheiding 1879. 
EQUERRE3. MEETKETTIXGEJï, BRIEF- en PAKKETBALANSEN, enz. enz. 

BAKENS. ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN. TELEGRAAF-APPARATEN, enz. enz. 

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 , 

20 

7 

voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEEKENAARS, enz. 

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

CARBOLINEUM EXCELSIOR is het BESTE Houtbederfwerend middel. 
FRED. STIELTJES & C°. Amsterdam. 

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

Weenen 1880. 

Gouden Medaille 
Amsterdam 1883. 

JOHANN ODORICO, Frankfort a/M. 

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

Amsterdam 1882. 

F A B R I E K V A N 

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

Succursales. Amsterdam, Weenen, Londen, Boston. 
O p g e r i c h t l»-*:so. 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 
F E U Z X E N G E B S , Amsterdam, 

Heere i iKi-ac l i t . bij de Oude Spiegels t raat 11. 335. 

PHOTOLIIIIOGRAPHIE. PIIOTIIZIMillliRAPIIIE 
en Stéréotype-Inrichting 

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

op zjjne inrichting voor Phatellthegraphle, 
buzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans. Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Ph*t» lnc*-
er.ipiii, voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers en op 
zjjne siereoijpe-lnrlchtlng voor 1111. Druk
ken, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op/ranco aanvragegratiatocgezonden. 

O . J . T H I E M E . 

Gedrukt bij 6. W. van der Wiel 4 C°., te Arnhem. 
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Redacteur-uitgever F. W. V A X GENDT JGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentien; 

Bureau van De Opmerker, Itriekoningenstraat 2S, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia JAN SPRINGER, 

H . G. JANSEN en A. REIJDING. 
Stukken, deze Redactie betreflende, te adresseeren aan den heer 

A. REIJDING, Stadhouderskade 4, te Amsterdam, 
en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den 

I,te-Sccretaris, American Hotel, te Amsterdam. 

A B O N N E M E N T f2.25 per 3 maanden of wel zesgulden per jaar, bij 
vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor hel buitenland 
/ 7.50 en Nederlandseh-Indiü / 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. 

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 l i j den Hoofd-correspondent J o n . (ï. SIKMI.FR 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. 

ie. Van af Maandag 27 Mei, zullen eenige ont
werpen voor een Burgerweeshuis te Kampen in het Ge
nootschapslokaal ter bezichtiging zijn opgehangen. 

2e. De antwoorden op de gewone prijsvraag: Een 
zitbank in een park, moeten vóór of op den 2/en 
Mei worden ingeleverd. 

Namens liet lie stuur: 
De 1 ste-Secretaris, 

G. A. Z K K M A X . 

3e. Aan heeren leden der Schetsclub wordt mede
gedeeld dat de 2e schetstocht zal plaats hebben op 
Zondag 2 Juni a. s. naar I loorn; vertrek van het 
Centraalstation des morgens te 10 26. 

NB. De club zorgt niet voor teekengereedschap. 
De Secretaris der Schetsclub, 

J. C. D. di Gazar. 

(A.ctA.) D E SCHILDERIJENLOODS. 
De Damrakkers toonen al even weinig gastvrijheid 

voor dc kunst als de Pijpenmarkters. Het genot van 
het uitzicht op de schilderijenloods zouden zij gaarne 
aan de bewoners van eenige andere buurt in de hoofd
stad toebedeeld zien; of deze dan misschien de eer 
even weinig op prijs zouden stellen, doet voorloopig 
minder ter zake, als wij Damrakkers den provisoren 
kunsttempel maar kwijt zijn en we in het rustig bezit 
van onze duur verworven perkjes gelaten worden. 

Waar de levende meesters met hun werk ten slotte 
nog zullen belanden ? Geen raadslid zou het durven 
zeggen. 

Men schijnt intusschen ten stadhuize alreeds op eene 
nieuwe voordracht bedacht te zijn: aan de De-Ruijtcr-
kade naast het café „de Hoop" werd deze week een 
terrein afgebakend, waar men zeker de overburen niet 
zal hinderen, wel echter de bezoekers de kans beloo-
pen gehinderd te worden , wanneer, bij de beschouwing 
van een pastoraal tafereel, plotseling een concert van 
stoomfluiten hunne illusies komt verstoren. 

Enfin, we kunnen ons begrijpen dat de autoriteiten 
minder bevreesd zijn voor een protest van kunstenaars 

en kunstminnaars dan voor het lawaai, dat door „rustige 
burgers" in couranten en petities kan geprovoceerd 
worden , waar het geldt hunne perkjes en stoepjes te 
verdedigen. 

Nu men toch in gedachten tot aan den IJkant is 
genaderd, ligt de oplossing voor de hand om de schil
derijenloods drijvende te maken; men kan dan met de 
onwelkome gast onverhoeds. als op eene tweede Chat-
hamtocht, tot in het hart der stad dringen en wanneer 
de flotille dan alle hoofdgrachten rond en overal weer 
van daan gepetitioneerd was, zouden de fatale drie 
maanden wel verstreken zijn en had Amsterdam haren 
driejaarlijkschcn tol aan de kunst weer voldaan. 

Wanneer zal de hoofdstad eens in het bezit komen 
van een monumentaal gebouw voor kunsttentoonstel
lingen ? Indien het tegenwoordige gehaspel nog niet 
de overtuiging heeft gevestigd dat aan localiteit voor 
dit doel dringend behoefte bestaat, vreczen wij, dat 
men telkens weer eene herhaling van liet voorgevallene 
kan verwachten. 

Kon Felix Meritis maar hiervoor ingericht worden! 
met zijn indrukwekkenden gevel, gelegen op een deftige 
stillen stand in het centrum der stad, was daarmede 
aan dit gebouw, dat nu wie weet voor welk profaan 
doel zal moeten dienen, eene passende bestemming 
gegeven. 

Er moet echter iets gedaan worden ; de wijze, waarop 
telkens weer met kunstvoortbrengselen getobt wordt 
om ze ten slotte in een houten loods , aan brandgevaar 
blootgesteld , 
onwaardig. 

onder dak te krijgen, Amsterdam 
H. G. J. 

59/"' A L G E M E E N E VERGADERING 
V A N I ) E 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

Woensdag, den 22st'" der Meimaand, werd te ruim 
zeven uren de 59*''' algemeene vergadering van de 
Maatschappij tot Bevordering der Houwkunst door den 
Voorzitter, den heer Dr. P. J. II. Cuypers, geopend. 
Dc niet druk bezochte samenkomst vond in het maat
schappelijk gebouw plaats en blijkens de stemmingen 
waren ruim veertig leden aanwezig. 

De Hedactie van Architectura et Amicitia stelt zich alleen verantwoordelijk vuur den inhoud van stukken, gewaarmerkt met de initialen A. et A. 
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De Voorzitter heette de leden welkom, herinnerde 
aan cle te Leiden in September gehouden vergadering 
cn bracht het Bestuur der tedierstede gevestigde Af
deeling, alsmede het Gemeentebestuur, hulde voor de 
regeling en ontvangst. Spreker wees op het nut van 
die samenkomsten, waardoor beoefenaars der bouwkunst 
gelegenheid vinden elkander te ontmoeten, kennis te 
maken en van gedachten tc wisselen over verschil
lende onderwerpen, die voor bespreking in een of an
der vakblad minder geschikt zijn. 

Bij een terugblik op de bouwkunst in Nederland, 
moest ieder onbevooroordeelde erkennen , dat er een 
streven van vooruitgang is te bespeuren en dat ook 
de belangstelling allerwege toeneemt. Wel neemt het 
getal beoefenaren zoozeer toe, dat er hier en daar over
vloed is op te merken cn zelfs teleurstelling wordt 
waargenomen, doch dit kan niet anders dan de bouw
kunst zelve ton goede komen. Eenheid van doel en 
streven is gewenscht en versterkt de krachten der leden; 
het is daarom te betreuren dat talenten, die zeer ont
wikkeld zijn, op enkele punten falen en toch zal het 
zelden gebeuren dat smaak, aanleg en kennis in één 
persoon vereenigd zijn. Het is de roeping van de 
Maatschappij de beoefenaars der bouwkunst tot elkan
der te brengen en werkzaam te zijn aan de bevordering 
van den algemeenen bloei dier kunst. Spreker hoopte 
dat ook deze samenkomst daartoe bevorderlijk mocht 
zijn en gaf het woord aan den Secretaris, den heer C. 
T. J. Louis Rieber, tot het uitbrengen van het jaar
verslag , waaraan wij het volgende ontlcenen: 

Op dit oogenblik telt de Maatschappij S51 leden, 
waaronder 101 afdeelingsleden. Het ledental is niet 
vooruitgegaan, en het Bestuur roept met ernst de 
hulp in der getrouwen, om gewone leden te werven , 
want deze vormen de kern cn zijn de kracht der Maat
schappij. 

In dc voorgaande algemeene vergadering werden de 
heeren J. R. de Kruijff en Th. G. Schill tot leden van 
het Bestuur benoemd en werd de heer Dr. L . J. H . 
Cuypers tot Voorzitter gekozen. 

Door den dood verloor de Maatschappij een zestal 
sinds jaren belangstellende leden, wier verlies zeer 
wordt betreurd; het zijn de heeren: XV. Berghuis en 
Mr. H. J. van Lennep, tc Amsterdam; J. van Lith Jr. 
en J. W. Witsen Klias te 's-Gravenhage, I. J. Hem-
mers in Nederlandsch-Indië en J. N. Schcltcma te 
Singapore. 

Aan de correspondenten wordt een woord van dank 
gebracht voor hunne belangstelling en hulpvaardigheid; 
mutatiën kwamen onder hen niet voor. In Ned.-Indië 
werd tot hoofd-correspondent benoemd de heer Jan 
Peeters te Batavia, die reeds terstond na het overlijden 
van zijn voorganger handelend was opgetreden, het
geen door het Bestuur zeer is gewaardeerd geworden. 
Intusschcn is door den dood van den heer Bueninck, 
die zijne administratie niet heeft kunnen bijhouden, een 
niet meer te herstellen geldelijk verlies geleden. De 
correspondenten vooral worden in het verslag zeer 
dringend uitgenoodigd met al hun vermogen mede te 
werken tot uitbreiding van het aantal leden. 

De uitgaven der verschillende werken geschiedt zonder 
stoornis, maar bezuiniging wordt in acht genomen. Na 
afloop der Meivergadcring in het voorgaande jaar werd 
een bezoek aan het Centraalstation gebracht en ver-
eenigden dertig leden zich aan een gemeenschappelijken 
disch; de vergadering, in September te Leiden ge
houden, liet aangename herinneringen na, dank zij de 
goede regeling van de ontvangst en dc vrij drukke 
opkomst van leden , zoodat een zestigtal aan den maal
tijd deelnamen. 

Omtrent de afdeelingen wordt medegedeeld, dat de 

toestand over het algemeen gunstig schijnt te zijn, daar 
bij het meerendeel het aantal leden is toegenomen, en 
ook de stand der geldmiddelen goed is te noemen. 
Nergens had het aan werkzaamheden ontbroken, waar
toe wellicht de negen gestelde vragen hebben bijgedra
gen; de oogst van bij het Bestuur ingekomen ant
woorden is belangrijk, niet alleen wegens het aantal, 
maar ook, wat het meerendeel betreft, wegens degelijk
heid van inhoud. Enkele antwoorden zullen dan ook 
in het weekblad worden opgenomen. 

Het wordt, en zeker te recht, betreurd dat van eene 
der oudste afdeelingen, die te Rotterdam, de minst 
gunstige berichten in haar jaarverslag zijn tc lezen. 
Pogingen, door het Bestuur en den correspondent te 
Maastricht aangewend, om aldaar eene nieuwe afdeeling 
tc stichten, zijn niet geslaagd. 

Omtrent de beoordeeling der antwoorden, ingekomen 
op de prijsvraag voor een schilders-atelier, een monu
mentale steenen spoorweg-viaduct en een belvédère, en 
het toekennen van belooningen daaraan, werd uitvoerig 
rapport uitgebracht. 

De algemeene bepalingen, in dc vorige Mei-vergade
ring vastgesteld voor het honorarium van architecten, 
voldoen algemeen, zooals van vele zijden werd vernomen. 

Ook het initiatief van het Bestuur om door eene com
missie van leden der Maatschappij cn het Genootschap 
Architectura et Amicitia dc belangen te doen behartigen 
van de inzenders in de sectie Bouwkunst der Afdeeling 
Schoone Kunsten, heeft, niettegenstaande de groote 
moeilijkheden, die deze commissie heeft ondervonden, 
tot een goed einde geleid. Ken aantal fraaie teekenin
gen, op goede plaatsruimte, maken op de wereldten
toonstelling te Parijs een goed figuur. 

Het verslag herinnert, wat het gebouw betreft, aan 
goede gelegenheid om aldaar aanbestedingen tc houden, 
waartoe de teekeningen met bestekken geruimen tijd 
te voren ter inzage kunnen worden gelegd. De biblio
theek werd wederom verrijkt door vele geschenken en 
zij werd druk bezocht. 

In verband met het besluit, door de Vergadering op 
de Septembcr-vergadering te Leiden genomen, heeft 
het Bestuur zich tot de Regeering gewend met verzoek 
eene wet aanhangig tc maken, houdende bepalingen 
omtrent de opleiding van leerlingen in ambacht, hand
werk en fabriek. 

Uit het verslag, door den heer Penningmeester T . 
Sanders uitgebracht, blijkt dat het actief in een rond 
getal ƒ87,500 bedraagt en dat het passief ad /'71,50c) 
is uitgetrokken, zoodat ongeveer 16 mille als batig 
saldo overblijft. De overgelegde balans is opgemaakt 
in den vorm, die tot heden gevolgd werd, maar de 
Penningmeester geeft in overweging met die gewoonte 
te breken en voor het vervolg jaarlijks ƒ 1500 op het 
gebouw en /' 100 op de bibliotheek al te schrijven. 
Overeenkomstig het advies van de financiëcle commissie 
werd dc rekening en verantwoording goedgekeurd. 

De Voorzitter deelde mede, dat er vier bestuurders 
moeten benoemd worden wegens het periodiek aftreden 
der heeren Dr. P. J. H. Cuypers, Th. Sanders en 
H . W. Veth, die niet herkiesbaar zijn, en het be
danken van den heer W. C. Metzelaar; voorts dat als 
candidaten werden gekozen dc heeren C. Muysken, 
Jacob F. Klinkhamer, H. W. van Malsen en D. E . 
C. Knuttel, van wie men de verzekering had , dat zij 
eene benoeming zouden willen aannemen. Deze heeren 
verkregen naar volgorde 77, 74, 72 cn 71 stemmen 
en in stemmenaantal volgden daarop als candidaten de 
heeren H . P. Berlage met 8, J. J. Weve met 6, J. 
Verheul Dzn. met 4, A. L . van Gendt met 3 en I. 
Gosschalk met 2 stemmen. 
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Terwijl de drie leden, die door den Voorzitter waren 
uitgenoodigd als stembureau te fungeeren, zich met 
het ophalen der biljetten en het maken van aanteeke-
ningen onledig hielden , voldeed eene andere commissie 
aan het verzoek van den Voorzitter om zes aandeden 
der geldleening te trekken; de houders der nommers 
2, l i l , 118, 128, 291 en 306 waren de gelukkigen. 

Bij eerste stemming werden uit de door de leden 
gestelde candidaten vier bestuursleden gekozen, waar
van volgens de wet twee te Amsterdam woonachtig 
moeten zijn, n.1. de heeren C. Muysken met 38 cn 
Jacob F. Klinkhamer met 39 stemmen en verder de 
heeren H . W. van Malsen tc 's-Gravenhage met 35 
en D E . C. Knuttel te Leiden met 30 van de 43 
uitgebrachte stemmen. De gekozenen , allen aanwezig, 
verklaarden de benoeming te aanvaarden. 

De Voorzitter uitte de hoop dat de opvolgers meteven-
veel genoegen als spreker aan de bestuurstafel zouden 
plaats nemen en legde daarop, met de beste wenschen 
voor den bloei der Maatschappij, den hamer neder. 

De Vice-voorzitter, de heer J. R. de Kruijff, bracht 
namens het Bestuur een woord van dank aan den heer 
Cuypers voor de vele bemoeiingen, die hij zich getroost 
heeft voor de Maatschappij en erkende, dat 't het 
Bestuur ten goede is gekomen dat Dr. Cuypers ge
toond heeft de persoon te zijn om de denkbeelden 
der nieuwe wet ten uitvoer tc brengen, waardoor de 
Maatschappij invloed naar buiten verkreeg. Het Bestuur 
herinnerde zich met waardeering den vriendschappelijken 
omgang en deed een ernstig beroep op de voort
durende medewerking van den afgetreden Voorzit
ter , die door helder inzicht cn voortvarendheid zoo 
veel heeft bijgebracht tot verhooging van den invloed 
der Maatschappij. 

De heer Cuypers dankte voor deze welwillende woorden 
en gaf de verzekering dat hij steeds zou blijven ijveren 
voor den bloei van de bouwkunst en het heil van het 
vaderland. Toen daarop door den Voorzitter het voorstel 
werd gedaan den heer C. Muysken, zoo even in het 
Bestuur gekozen, met acclamatie tot zijnen opvolger tc 
benoemen, werd door den laatste geantwoord, dat hij 
eene vrije keuze beter achtte en de meening uitge
sproken dat eene verwisseling, niet alleen van Bestuurs
leden maar ook van Voorzitter, wenschelijk is. De 
heer Muysken stelde dc Vergadering voor, den heer 
De Kruijff tot Voorzitter te benoemen en verzocht hem 
terug te komen op zijn halstarrig weigeren om deze 
benoeming aan te nemen; de heer De Kruijff achtte 
het beter dat de benoeming bij stemming zou geschieden 
en bracht in het midden, dat hij steeds bezwaar zou 
maken het Voorzitterschap te bekleeden, omreden hij 
geen architect van professie is en eene betrekking be
kleedt bij den Staat, waardoor hij niet geheel onafhan
kelijk is. Dc wensch van den heer De Kruijff om 
den heer Muysken tot Voorzitter te benoemen werd 
vervuld, daar 39 van de 45 stemmen hem ten deel vielen. 

Op de vraag van den Voorzitter of de heer Muysken 
nu gerust was, werd door hem geantwoord dat hij 
gaarne verontschuldigingen wilde aanbieden voor het 
oponthoud, door dc stemming veroorzaakt, en dat hij 
de benoeming aannam. Hij doet dit met voldoening, 
al heeft een blik in de begrooting hem de overtuiging 
gegeven, dat de toestand niet rooskleurig is en dat 
behoedzaamheid in acht genomen moet worden. Spreker 
wil als stuurman optreden, maar de overtuiging dat 
ook wisseling van Voorzitter wenschelijk is, noopt hem 
reeds nu te verklaren dat hij de betrekking voor een 
jaar waarneemt en het niemand verwónderen moet dat 
hij haar een volgend jaar nederlegt. De heer Muysken 
richtte daarna het woord tot dc heeren Cuypers, San
ders en Veth, die allen met hem aan de groene tafel 

hebben aangezeten; hij brengt dit drietal dank voor 
al, wat zij ten nutte der Maatschappij gedaan hebben. 
Hij vcreenigt zich met het door den heer De Kruyff 
gesprokene tot den heer Cuypers, wijst erop dat de 
heer Veth als ijverig lid steeds de vergaderingen met 
zijne tegenwoordigheid vereerde en roept hem een tot 
weerziens toe evenals den heer Sanders, die achter
eenvolgens als onbezoldigd Secretaris, Bestuurder en 
Penningmeeester aan de werkzaamheden deelnam en 
zich verdienstelijk maakte tegenover dc Maatschappij. 

De Voorzitter bedankte de verschillende commissiën, 
die hedenavond hadden gefungeerd cn gaf het woord 
aan den Secretaris om mededeeling te doen van den 
uitslag der gehouden wedstrijden. Aan den heer H . 
P. Berlage Nzn. werd de verguld-zilveren medaille met 
een prijs in geld uitgereikt voor het bekroonde ontwerp 
van een schildersatelier en de Voorzitter greep deze 
gelegenheid aan den heer Berlage, die reeds zoovele 
overwinningen op dit gebied behaald heeft, een woord 
van hulde te brengen. De zilveren medaille als prijs 
voor een monumentale spoorweg viaduct werd door den 
heer J. N. Landré behaald. 

Bij de behandeling van de bcgrooting, die alsnu aan 
de orde was, legde de Penningmeester de verklaring 
af, dat op achteruitgang gewezen moest worden. 

In het ontwerp waren de ontvangsten lager geraamd: 
voor contribution ƒ 1000 

„ opbrengst tentoonstelling „ 1900 
„ verhuring van lokalen , 3 ° ° 

Te zamen. . . / ' 3200 
In verband daarmede was het noodig de uitgaven te 

besnoeien en wel ten bedrage van: 
voor diverse uitgaven ./ 2050 

„ prijsvragen 3 ° ° 
„ bibliotheek 3 ° ° 
„ reiskosten 3°° 
,, tractementen 3°° 
„ toezicht tentoonstelling . . . . • „ 145 

Te zamen. . . / 3475 
De heer Sanders lichtte een en ander toe, bracht 

den leden dank voor het vertrouwen, hem als Secre
taris , later als lid van het Bestuur en eindelijk als 
Penningmeester geschonken , en meende dat de finan
ciëcle toestand geen reden tot bezorgdheid behoeft te 
geven, als het Bestuur op samenwerking en hulp kon 
rekenen. 

De heer J. H . Leliman is van meening , dat alles 
goed loopt en doet het voorstel de bcgrooting zonder 
discussie aan te nemen ; hij betuigde echter zijn leed
wezen dat er niet voldaan was aan het vroeger gedane 

I verzoek om aan de begrooting eene kolom toe te voe-
I gen, waarin de werkelijke inkomsten en uitgaven ver

meld staan. Spreker constateert dat de Maatschappij 
j niet bloeit en noemt den achteruitgang kolossaal, waar-
j door het raadzaam wordt de meevallende posten voor 
j aflossing van schuld te gebruiken. Het is hem minder 
! verklaarbaar dat de uitgaven voor weekblad, tijdschrift 
enz. van /'4300 tot ƒ2500 kunnen worden terugge
bracht ; zal dit gevonden worden in vermindering van 
het aantal platen of heeft men den uitgever tot heden 
te veel geld betaald? De bedragen van 100 en 50 
gulden, voor bibliotheek en onderwijs uitgetrokken, 
zijn onbeduidend en er moet aan gedacht worden , dat 
ook de viering van het vijftigjarig feest uitgaven vor
dert. Spreker zou eene Commissie voor de exploitatie 
van het gebouw willen benoemen, en het ontwerp der 
begrooting zonder discussie aannemen. 

De heer Sanders deelt mede , dat de feitelijke uit
gaven voor tijdschrift enz. in het loopende jaar minder 
bedragen dan waarvoor zc op de begrooting zijn uit-
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getrokken en dat cr reeds maatregelen genomen zijn 
om tie uitgaven te verminderen. Door de betaling van 
annuïteiten aan de hypotheekbank en de aflossing van 
schuld, gaat de toestand langzamerhand vooruit cn 
komt de Maatschappij, na verloop van tijd, in het 
bezit van een onbezwaard gebouw. Dat de uitgaven 
minder geld kosten, ligt in hoofdzaak in de honoraria, 
die vervallen zijn en de uitgaven van het gouden feest 
zullen voorzeker uit particuliere bijdragen gekweten 
worden, als er geen geld in kas mocht zijn en een 
beroep op de offervaardigheid der leden gedaan wordt. 

De heer Van Achterberg maakte de bemerking dat 
dc reiskosten van bestuurs- en commissieleden , in strijd 
met de bepalingen der wet, nagenoeg geheel geschrapt 
zijn, waardoor eene soort belasting op het Bestuur ge
legd wordt. 

De Voorzitter antwoordde dat de oud-bestuurders 
daarmede genoegen genomen hebben en dat de nieuwe 
geheel vrij zijn. 

De heer Mulock Houwer had de begrooting met 
angstvalligheid ingezien en met genoegen de vertroos
tende woorden van den Penningmeester gehoord. In 
plaatsen, waar geen afdeeling gevestigd is, hebbende 
leden der Maatschappij alleen belang in de uitgaven, 
zoo van weekblad als tijdschrift, maar juist om deze 
reden wenscht spreker dat zij beter worden en men 
niet reeds bij oppervlakkige waarneming den indruk 
verkrijgt, dat er geen geld aan kan worden ten koste 
gelegd. Volgens meening van spreker is meerdere 
aflossing van schuld onnoodig en moeten dc gelden 
voor het gebouw niet verkregen worden door bezuini
ging op weekblad en tijdschrift. 

De Voorzitter stelde den heer Mulock Houwer om
trent de uitgave van het weekblad gerust, al worden 
daaraan niet meer platen toegevoegd; volgens hem 
moest de Redactie kieskeuriger zijn en zelfs minder 
prenten geven. 

AI verklaarde de heer Sanders dat de wijze van uit
gave niet besnoeid zal worden, zag de heer Mulock 
Houwer in de vermindering van dien begrootingspost 
ccne teleurstelling, waarop de heer Muysken in het mid
den bracht, dat de post thans het juiste cijfer van kos
ten vertegenwoordigt en in de wijze van uitgave van het 
weekblad geene verandering gebracht zal worden. Spre
ker deed een beroep op de leden om den Secretaris 
interessante mededeelingen toe te zenden en daardoor 
tot verbetering mede te werken; vermeerdering , zoo 
van het ledental als dat der afdeelingen, was in dc 
eerste plaats wenschelijk en de heer Mulock Houwer 
werd uitgenoodigd daartoe in zijne woonplaats de noo
dige stappen te doen. 

De heer Klinkhamer was van meening dat de fabri
kanten meer zouden exposeeren, als het nut daarvan 
hun op het gemoed werd gedrukt en daardoor zou het 
gebouw eene belangrijke bate kunnen afwerpen. 

De heer Leliman had een anderen wensch en wilde 
terugtreden tot den toestand van vóór tien jaren en 
vroeger, toen de leden hunne bijdragen voor niet af
stonden, terwijl thans bedragen van ƒ 2 0 0 en meer be
taald worden. De Voorzitter antwoordde daarop, dat 
die hooge sommen onder zijn bestuur niet betaald zijn 
en dat ook hij aan eene belanglooze medewerking de 
voorkeur geeft. 

De Voorzitter zeide, dat naar zijne meening 's-Gra
venhage aan de beurt lag voor het houden van dc 
September-vergadering, waarop de heer Tirion namens 
die Afdeeling de verzekering gaf, dat zij bereid was de 
heeren te ontvangen. 

De heer Leliman bedankte het Beetuur voor de be
hartiging der belangen van de Maatschappij en de pers 
voor haren steun, waarop de Voorzitter de leden be

dankte voor de betoonde welwillendheid, lijdzaamheid 
en toegevendheid, zich bij allen aanbeval en de verga
dering tot den volgenden ochtend elf uren verdaagde. 

Vergadering van 23 Mei. 
Rij het openen der vergadering waren een vijftigtal 

leden aanwezig en werd punt 13 van de agenda het 
eerst aan de orde gesteld. 

De heer Van Achterberg herinnerde aan de motie, 
in September j.1. door de Afdeeling Leiden aan
genomen, waarin de wensch werd uitgedrukt dat het 
Hoofdbestuur bij de Regcering nogmaals aandringe op 
de wettelijke regeling van het ambachtsonderwijs; hij 
wilde, met het oog op de aan de orde komende wet 
op het L. O. zich opnieuw tot de Regeering wenden 
cn ook de leden van de Staten-Generaal met het adres 
in kennis stellen. Ook achtte de Afdeeling het wen
schelijk dat de Maatschappij zich in deze in verbinding 
stelle met het Xcderlandsch Werkliedenverbond. 

De Voorzitter antwoordde dat het Bestuur het on
noodig acht opnieuw een adres in te dienen. De leden 
van de Tweede Kamer zijn geheel cn al op de hoogte 
van de zaak. Hij laat het echter aan het oordeel der 
vergadering over, of er nogmaals stappen zullen worden 
gedaan. 

De heer Leliman herinnerde eraan dat er reeds tal 
van adressen aan het Ministerie zijn verzonden; daarom 
is het zaak rust te nemen , want alles wat verveelt, 
heeft geen kans van slagen en de Minister van Binnen
landsche Zaken zou met recht kunnen zeggen: Zanikers, 
gaat toch naar huis! 

Ja, verklaarde de heer Van Achtenberg, wij hebben 
reeds zes-en-twintig jaren gewacht, en daarom zou het 
wenschelijk zijn, dat er uit den boezem van de Tweede Ka
mer een stem opging, om het goede doel te bevorderen. 

De heer Noordendorp verdedigde de zienswijze van 
het Bestuur, waarna de Voorzitter als zijn meening 
mededeelde, dat men gedurende die zes-en-twintig jaren 
wel resultaten heeft gezien. Hij wees o.a. op het tee
kenonderwijs , dat op een groot aantal lagere scholen 
is ingevoerd. Het teckenen is toch de grondslag van 
elk ambachtsonderwijs, en het beste is, verder eene 
afwachtende houding aan te nemen en te vertrouwen 
op de goede gezindheid der Regeering. Hiermede 
vereenigde zich de Vergadering. 

Thans kwamen de vragen in behandeling, door het 
Bestuur gesteld cn in den afgeloopen winter door de 
verschillende Afdeelingen besproken. Bij elke vraag 
werd de inhoud met het preadvies van het Bestuur 
voorgelezen en daarna gelegenheid tot discussie gegeven. 

V R A A G I. Een hoog trasraam is nadeelig voor de op het 
metselwerk aangebrachte pleisterbekleeding. Tegen het op
trekken van vocht wordt daarom dikwerf van andere middelen 
gebruik gemaakt, als: geperforeerde droogstccnen, glas, lood, 
asphalt enz. 

Welke van deze middelen is het beste; of geeft de practijk 
nog andere aan de hand, die dc voorkeur verdienen? 

Naar aanleiding van dc ingekomen antwoorden op vraag I 
wordt gaarne erkend, dat deze duidelijker had kunnen worden 
gesteld. Zij plaatst op den voorgrond de nadeelen, die ontstaan 
door een goed ingericht trasraam, dat op voldoende hoogte 
onder den omgevende!) bodem aangelegd, cn op gelijke wijze 
daarboven opgetrokken, in de meeste gevallen, in vestibules, 
gangen of portalen, de boven de plinten aangebrachte pleister
bekleeding ter hoogte der bovenlagen van het trasraam in 
sterke mate aantast, en dikwijls met eene schimmelachtigen 
uitslag bedekt. Dit is cenc ervaring, die zeker door vele prac
tische mannen zal zijn opgedaan en die door dc meerderheid 
der afdeelingen dan ook blijkbaar wordt erkend. 

Het schijnt daarom gewenscht het trasraam (altijd bij wer
kelijk gebruik van tras), niet boven, maar slechts tot aan de 
plinthoogtc op tc trekken, om de gevolgen van den nadceligen 
doorslag op die wijze voor het oog tc verwijderen. 

De nabijheid van den vochtigen grond evenwel maakt het 
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dan noodig het beveiligende metselwerk, zonder gebruik van 
tras, kunstmatig te verhoogen, waartoe onzes inziens enkele 
lagen harde steen, in Portlandcement bewerkt, zijn aan te 
bevelen, die dan, om alle voorzorgen te gebruiken, door cent-
laag glas of metaal verder van de opgaande muren worden 
afgesloten. Voor laatstgenoemde laag, uit de verschillende 
hiertoe aangeprezen of nog niet bekende middelen, de beste 
keuze te doen, is het eigenlijke doel der vraag geweest. 

De hierop ingekomen antwoorden gaven weinig bepaald 
nieuws aan, cn schijnen over het geheel de schaal ten voor
deelt' der glaslaag te doen overslaan. 

Op asphalt, waarover niet wordt gesproken , moet intusschen 
de bijzondere aandacht worden gevestigd; daar dit materiaal 
echter niet overal even gemakkelijk is te verkrijgen, wordt in 
dergelijke gevallen het glas aanbevolen, of wel een laag lood 
in leem. 

H . W. V E T H , 

Rapporteur. 
De Voorzitter deelde nog mede, dat asphalt thans 

zeer gemakkelijk te verkrijgen is; het is een soort vilt 
dat zeer goed voldoet. De heeren Van Malsen, Veth 
cn de Voorzitter wisselden van gedachte omtrent deze 
vraag, waarop dc heer Leliman het voorstel deed, 
niet verder in pour-parlers te treden en de preadviezen 
van het Bestuur in stemming te brengen. Dit voor
stel werd niet aangenomen. 

V R A A G II. Het veelvuldig gebruik, dat tegenwoordig ge
maakt wordt van riolen van Portlandcement, en de toepas
sing van hetzelfde materiaal ook voor beerputten, doet de 
vraag rijzen: welke resultaten heeft men verkregen door de 
toepassing van riolen en beerputten, vervaardigd uit cement 
en grint? cn verder: 

a. Zijn deze riolen op den duur bestand tegen den invloed 
van fecalien en andere rioolstoffen ? 

b. Welke verhoudingen van cement en grint zijn uit de 
ondervinding gebleken de meest standhoudende te zijn? 

c. Hoedanig is de verhouding van den prijs tusschen riolen 
van cementbeton cn gemetselde riolen? 

worden gevraagd , waarop een ander lid bemerkte, dat 
juist gemeente-architecten een werkzaam aandeel aan 
de rapporten gehad hebben. 

V R A A G III. Welke ondervinding heeft men tot nu toe opge
daan omtrent het gebruik van Amerikaansch grenenhout bij 
gebouwen? 

Het Bestuur heelt de eer mede te deelen dat dc afdeelingen 
Amsterdam, Haarlem, Leeuwarden, 's-Hage, Rotterdam, Arn
hem, Utrecht en Leiden zich met de beantwoording dezer 
vragen hebben onledig gehouden, cn dat uit de verschillende 
ingekomen antwoorden ten duidelijkste blijkt, dat de gestelde 
vragen ernstig zijn overwogen cn geene moeiten gespaard zijn 
om practische uitkomsten tc verzamelen, noodig tot het vol
ledig beantwoorden der vragen. 

De ingekomen antwoorden stemmen in hoofdzaak met elkan
der overeen, cn het is op grond daarvan dat de ondergetee- j 
kende voorstelt het navolgende preadvies uit te brengen op af
deeling a. van de vraag: De ondervinding heeft bewezen dat 
de riolen, vervaardigd uit cement cn grint, op den duur be
stand zijn tegen den invloed van fecalien en andere rioolstoffen. 

Op afdeeling b. van de vraag het volgende: 
Zijn de opgaven der verhoudingen niet ten volle eensluidend, 

het blijkt toch uit de verschillende mededeelingen dat de ver
houding van I deel cement en 5 deelen grint kan worden aan
bevolen . terwijl door enkelen nog de bijvoeging van puin wordt 
aangeraden. 

Op afdeeling e van de vraag loopen de antwoorden eenigszins 
uiteen , en is deze afwijking zeker gelegen in de verschillende 
gesteldheid der gronden, die het aanleggen van de riolen meer 
of minder kostbaar maken cn oorzaak is der verschillende uit 
komsten in de berekeningen. Die berekeningen zijn allen even
wel ten voordccle der cementriolen, zoodat het niet moeilijk 
is op deze vraag een antwoord te geven ten gunste van de 
cementriolen. 

Het is op grond van de bovengenoemde verkregen uitkomsten 
dat de ondergetcekendc niet aarzelt te verklaren, dat het ge
bruik van riolen van Portlandcement cn de toepassing van 
hetzelfde materiaal voor beerputten zeer is aan te bevelen. 

Waar op minder goede uitkomsten wordt gewezen, vinden 
deze zeker hare oorzaak in het gebruik van minder goed materiaal. 

II. C K A M E R . 
Rapporteur. 

De heer Knuttel had bezwaar tegen het preadvies 
en betwijfelde of fecalien onschadelijk zijn; de voor
zichtigheid vorderde te dien opzichte een minder positief 
oordeel te vellen. 

De heer Cramer wees op de ondervinding van meer 
dan twintig jaren en het feit, dat alle uitgebrachte rap
porten gunstig zijn; de heer Leliman bracht in het 
midden dat de wijze van leggen een groote rol speelt 
en dat het gevoelen van gemeente-bouwmeesters moest 

Het Bestuur der Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst, kennis genomen hebbende van dc door de Afdeelingen 
Amsterdam, Rotterdam, Haarlem, Leiden en Arnhem inge
zonden antwoorden op deze vraag, heeft de eer de algemeenc 
Vergadering voor te stellen, dat de ervaring te dien opzichte 
geleerd heeft: 

ie. dat het A . G. (Amerikaansch grenenhout) een in vele 
opzichten deugdzame houtsoort is; 

2e. dat de veel grootere afmetingen, waarin goed doorwassen 
A. G. in den handel te verkrijgen i s , cn de daarbij weinig 
voorkomende gebreken, het in verschillende gevallen preferent 
aan Europeesch grenenhout doen zijn; 

3e. dat het A . G. ccn vrij vaste houtsoort is, vaster dan ge
woon grenen- en dennenhout, dat de vezel echter kort is, 
waardoor het tegen uitrekking in de richting van den vezel 
minder weerstand biedt dan dezen, en voor balklagen, brug-
liggers, enz minder goed te keuren is, daarentegen voortref
felijk te gebruiken is voor standvinken, stijlen en dergelijke 
bouwdeclen, die drukking ondergaan in de richting van den vezel. 

4e. dat het gebruik van A G. voor vloeren en traptreden die 
beiden onbedekt blijven, zooals in schoollokalen, vereenigings-
gebouwen enz., is aan te bevelen, daar het zeer gelijkmatig 
afslijt en de weinige kwasten niet zooals die in vurenhout on
effenheden bij slijting veroorzaken, maar met het overige hout 
meer gelijkmatig afnemen. Ook tegen het v -tdurend nat 
worden en schreibijen zijn zij beter bestand dan vurenhouten 
cn Europ.-grenenhouten vloeren; 

5e. dat het A . G. voor betrekkelijk weinig kostbare binnen-
betimmeringen, in blank hout uit tc voeren, ccn zeer gewaar
deerde houtsoort is; 

6e. dat het A . G. mede zeer geschikt is voor betimmeringen 
aan de buitenlucht blootgesteld, uitgevoerd in blank bout, ge
olied cn gevernist, doch dat men met toepassing van dit hout 
voor buitenbetimmeringen die geverfd worden, zeer voorzichtig 
moet zijn. 

Voorts vermeent het Bestuur, dat de ervaring omtrent de 
meer of mindere deugdzaamheid in het gebruik van A. G. 
voor rasterwerken, schoeiingen en dergelijke werken, gedeel
telijk in en boven den grond, hiertelandc nog te gering is , 
om ten opzichte van het gebruik daarvoor, een beslist oordeel 
uit te spreken. 

Evenzeer heeft het zijn aandacht getrokken, dat het Ame
rikaansch grenenhout speciaal als hout voor fundeering onbe
sproken is gebleven. Kan men zich in gewone gevallen ook 
al geen betere en goedkoopere houtsoort daarvoor denken, 
dan 'tRijnsch dennenhout, het kan evenwel wenschelijk zijn, 
de aandacht op het A . G. te vestigen, daar waar eikenhouten 
kespen te duur zijn cn voor groote inknijping van dennen 
kespen vrees bestaat, evenals daar waar door't gebruik van 
A . G. het aantal lasschen in kloosterhouten, kespen, schuif-
ribben cn dergelijken, die het hout tot minstens ' / i zijner 
sterkte verzwakken, kan vermeerderd of verminderd worden. 

W. C. M E T Z E L A A R , 
Rapporteur. 

De heer Klinkhamer wees erop, dat in het pread
vies geene melding gemaakt wordt van de opmerking 
door de Amsterdamsche afdeeling gemaakt, dat het 
gebruiken van Amerikaansch grenenhout voor buiten
betimmering moet worden ontraden, als het hout aan 
felle zonnewarmte is blootgesteld. Dc heer Leliman 
was van meening dat de ondervinding uitspraak zou 
doen en vestigde de aandacht op het bericht der op
richting van een stoomtimmerfabriek door den heer 
Storck. 

VRAAG IV. Welke ondervinding heeft men in de practijk 
opgedaan omtrent het gebruik van carbolineum? 

Twee antwoorden zijn hierop ingekomen, een van de afdee
ling Amsterdam en een van de Atdeeling Haarlem. 

Beide antwoorden stemmen in hoofdzaak hierin overeen, dat 
carbolineum sedert 10 tot ïo jaar met veel succes in Duitachland 
schijnt gebruikt te zijn, en dat de ondervinding die men hier
telandc heelt verkregen, deze gunstige resultaten voorloopig 
geheel bevestigt, hoewel de tijd te kort is om een eindoordeel 
uit te spreken; zij raden voortgezette proefnemingen zeer aan. 

Dc door den ondergeteckende zelve opgedane ondervinding 
sluit zich hierbij geheel aan. 

De prijs is goedkoop, iets duurder dan Stockholmer teer. 
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Het verwarmen van het carbolineum vóór het gebruik is 
aanbevelenswaardig. 

Terecht wijst de heer Gcijl uit Haarlem erop, dat hoe ge
schikt het carbolineum ook moge zijn voor het bestrijken van 
houtwerken aan lucht en water blootgesteld, men het gebruik 
moet vermijden bij broeikassen en zulke houtdeclen, die met 
fijne planten in aanraking komen, daar deze de uitdamping 
der bijtende gassen niet kunnen weerstaan. 

Ook werklieden moeten voorzichtig zijn bij het gebruik. Bij 
groote zonnewarmte werken de uitdampingen nadcelig op de 
oogen en aanraking der vloeistof met de huid heeft lichte 
ontsteking ten gevolge. 

Het antwoord uit Haarlem is vooral zeer volledig en geeft 
zeer behartigenswaardige wenken. 

T. S A N D E R S . 
Rapporteur. 

Deze vraag gaf geene aanleiding tot discussie. 
Vraag V. In onzen tijd vindt de toepassing van bliksem

afleiders op particuliere of andere gebouwen, die zich niet of 
slechts onbeduidend boven hunne omgeving verheffen, steeds 
in ruime mate plaats. Verdient dit navolging, of moet het 
niet zonder gevaar voor de aangrenzende bebouwing worden 
beschouwd? 

In het preadvies van het bestuurslid H . W. Veth 
wordt gezegd, dat de rapporten, van de Afdeelingen 
ontvangen, niet veel licht over de zaak verspreiden. 
Leiden meende dat de beantwoording meer aan de 
natuurkundigen moest worden overgelaten en niet aan 
bouwkundigen. De vraag werd iets later beantwoord 
door Arnhem , welke echter meer een verdediging van 
den afleider bevatte, dan een antwoord. Rotterdam 
beantwoordt positief ontkennend. 

De heer Knuttel wees erop dat de ingekomen ant
woorden der Afdeelingen óf elkander weerspreken óf 
te algemeen zijn. Hij acht architecten dan ook niet 
aangewezen om over deze natuurkundige quacstie een 
beslissend antwoord uit te spreken. De bouwkundigen 
kunnen alleen feiten verzamelen , waaraan dan de mannen 
der wetenschap hunne theorieën hebben te toetsen. De 
heer Veth gaf als zijn meening te kennen, dat de vraag 
juist zeer practisch is in dezen tijd, nu de Gemeente
besturen aanbiedingen ontvangen voor het plaatsen van 
bliksemafleiders op verschillende gebouwen. 

De Voorzitter deelde nog mee, dat hij binnenkort 
over de zaak belangrijke mededeelingen in het Bouw
kundig Weekblad zal publicceren , naar aanleiding van I 
wetenschappelijke onderzoekingen door deskundigen van 
het hoogste ressort, professoren aan onze hooge-
scholen enz. 

Na eene korte pauze werd de vergadering geopend 
en aan de orde gesteld: 

Vraag 6. In de groote zoowel als in dc kleine steden komt 
het niet zelden voor, dat gebouwen die fraaie voorgevels ver-
toonen, achtergevels of zijgevels te zien geven, die dc geheele 
buurt ontsieren. Vooral is dit het geval wanneer hooge ge
bouwen naast lagere worden opgetrokken. 

Wat is hiertegen te doen, betzij van gemeentewege, of door 
bouwkundigen en vakgenooten zelf? 

Het preadvies, door het Pestuur uitgebracht, geeft 
den heer Leliman aanleiding tot verschillende bemer
kingen , die door den heer Cuypers weersproken worden; 
de laatste is van gevoelen dat daar, waar het slechte 
voorbeeld door de gemeente gegeven wordt, men het 
particulieren niet euvel kan duiden, als zij niet geheel 
doordrongen zijn van de noodzakelijkheid dat een ge
bouw één harmonisch geheel moet vormen. Het denk
beeld „er is slechts sprake van een zijgevel" werkt 
verkeerd. 

De heer Kol vroeg of het aanbeveling zou verdienen 
de Gemeentebesturen met de denkbeelden van den 
heer Cuypers in kennis te stellen, waarop de heer 
Leliman antwoordde dat de redactie der vraag niet in 
het oog gehouden werd, voorts dat de heer Cuypers 
het Gymnasium te Amsterdam bedoelt en dat de or
donnantie van den achtergevel, in verband met de aan 

dien kant gelegen lokalen, zeer goed verdedigd kan 
worden. 

De heer Cuypers antwoordt, dat dit tegen de regels 
der esthetica zondigt. Het geheele gebouw moet be
antwoorden aan het denkbeeld, dat de stichter zich 
voorstelt. 

De heer Veth wees erop, dat het Bestuur der Maat
schappij zich beschikbaar stelt voor het geven van 
advies en dat reeds een paar Gemeentebesturen bij het 
maken van bouwplannen daarvan geprofiteerd hebben. 
Hij acht het echter noodzakelijk dat dc zaak nog eens 
onder de aandacht der Gemeentebesturen worde ge
bracht. Na eenige discussie besluit de vergadering 
het Hoofdbestuur uit te noodigen in dien geest te 
handelen. 

Vraag 7. Hot is niet zeker of, ook wanneer de A. V . door 
de Regeering meer of minder worden gewijzigd, deze wijzigingen 
wel zoo ingrijpend zullen zijn, dat zij toch nog zonder nadeel 
voor de particuliere werken van toepassing kunnen worden 
verklaard. 

Daarom doet zich de vraag voor of het niet meer de voor
keur zou verdienen om vanwege de Maatschapij tot Bevordering 
der Bouwkunst, een stel A . V . op te maken. 

Zoo j a , moeten deze voorwaarden dan alleen omvatten tech
nische of ook administratieve bepalingen en alleen bepalingen 
voor den hoogbouw, of ook worden uitgebreid met die voor 
waterbouw en wellicht machinebouw? 

In het preadvies wordt medegedeeld dat vier Afdee
lingen een antwoord hebben ingezonden; twee daarvan 
(Leeuwarden en Utrecht) achten het opmaken van een 
stel A. V. door de Maatschappij hoogst wenschelijk, 
Haarlem vindt het overbodig en Rotterdam wil eene 
afwachtende houding aannemen. Het Bestuur deelt 
het gevoelen van Haarlem niet, dat een aantal plaatse
lijke voorschriften te verkiezen zouden zijn boven een 
stel A. V. en wenscht integendeel zooveel mogelijk 
eenheid in ons land; het erkent dat het samenstellen 
der voorwaarden voor particuliere werken, zoowel de 
technische als de administratieve, door het initiatief 
der Maatschappij de meest voldoende oplossing is, 
maar gelooft tot dezen omvangrijken en kostbaren 
arbeid eerst dan te kunnen overgaan als de wensch 
door een grooter aantal Afdeelingen of een besluit der 
Algemeene Vergadering wordt uitgesproken. 

De heer Noordcndorp wees op de moeite, die de 
Afdeeling Leeuwarden zich gegeven heeft en betreurde 
het, dat de andere afdeelingen daarvan zoo weinig werk 
gemaakt hebben. Namens de Afdeeling Leeuwarden 
deed hij het voorstel uit den boezem der Maatschappij 
eenige te Amsterdam woonachtige leden tc benoemen 
om cle algemeene voorschriften te ontwerpen; wordt 
aan deze commissie een rechtsgeleerde toegevoegd, 
dan zijn de kosten van weinig betcekenis, terwijl de 
benoeming van leden buiten Amsterdam vele uitgaven 
zou veroorzaken. 

De heer Knuttel protesteert tegen het gezegde dat 
den Afdeelingen gebrek aan belangstelling verweten 
wordt; juist het omgekeerde is het geval en met be
langstelling worden de pogingen gevolgd , die tot be
reiking van dit doel door de Vereeniging van Burger
lijke Ingenieurs worden in het werk gesteld. Neemt 
elke vereeniging de taak op zich om een stel A. V. 
te ontwerpen, dan zal men nimmer een geheel ver
krijgen. 

De heer Van Malsen voegde er aan toe dat de af
deeling te 's-Hage evenals die te Leiden gedacht heeft, 
voorts dat voor particuliere werken andere algemeene 
voorschriften gevorderd worden dan voor werken van 
den Staat en dat de bestaande afkeuring verdienen, 
wijl de beslissing bij mogelijke geschillen in de hand 
van een der contractanten gelegd wordt. 

De gevoelens over het ontwerpen van nieuwe voor-
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waarden loopen sterk uiteen cn de 
vergadering drukte ten slotte den 
wensch uit, dat het Bestuur de zaak 
zou bestudeeren om, met gebruik
making van den arbeid van andere 
lichamen, een reeks algemeene voor
schriften bijeen te brengen. 

Het Bestuur beloofde dit te doen 
en wegens het vergevorderde uur wer
den de overige punten van de agenda 
uitgesteld tot de September-verga
dering. 

Nadat de Voorzitter een woord van 
hulde cn dank had gebracht aan den 
Secretaris, den heer G. T. J. Louis 
Rieber, voor diens onverpoosde en 
vruchtbare werkzaamheid ten behoeve 
van de Maatschappij, sloot hij de ver
gadering. 

Vele leden begaf zich daarna naar 
het Damrak, om met een stoomboot, 
door den heer Sanders beschikbaar 
gesteld, naar Zeeburg te varen ten 
einde de werkzaamheden aan het Mer-
wedekanaal te bezichtigen. 

Met een maaltijd in het American 
Hotel werd de algemeene vergadering 
besloten. 

— Aflevering 5 van De Natuur (uitgave 
van J. G. liroese te Utrecht) bevat: 

Het photograpbeeren bij kunstlicht (met 
fig.). — Wat een stukje krijt te zien en 
te denken geeft (met fig.). — Over het 
militair gebruik van postduiven (met 
fig.). — Transvaalsche goudvelden. — Korte 
mededeelingen. — De vervaardiging van 
immortellen kransen (met fig.). — Over
zicht van bet aantal telegraafkantoren. — 
De diamant-mijnen van Brazilië1 (met 
fig.). — Sterrenkundige opgaven. — Cor
respondentie. — Vragenbus. 

Aanbesteding. 
Op Dinsdag 4 Juni 1889, des middags te 3 

ure, zal in het Caf'- De Roode Ucuw, op den 
Vjjgendam, te Amsterdam, worden aanbesteed: 

Het Bouwen van eene INRICH
TING voor CHROMO-LITHO
GRAFIE, mot Machinekamer, 
Ketelhuis, Kantoren en vordor 
beschrovon Worken, op eon 
Terrein, gologon achter hot Per
ceel aan do Rustonburgerstraat 
N". I», te Niouwer-Amstel, met 
de leverantie van aUo Materia
len en Arboidsloonen. 

Voor rekening van de Firma L . V A N 
LEER & C*., te- Haarlem. 

Het Bestek niet Teekeningen is ad ƒ 3 per 
stel, te verkrijgen ter Stoomdrukkerij van 
UOELOFFZEX & Il i iBNEK, N . '/.. Voor
burgwal, te Amsterdam. 

Inlichtingen geelt de Ingenieur-Architect 
A. L. V A N GENDT. 

Ministerie van Financiën. 
Aanbesteding bij inschrijving van 

450 kub. motors Ondorhouds-
grint voor wogon te leveren, 
uitgelost op den wal aan de ha
ven van do Noordschans on aan 
de Roodovaart bianon hot Sas 
te Klundert. 

De inschrijvingsbiljetten moeten uiterlijk 
don 3 Juni ïsS'.l namiddags te vijf ure ten 
Kantore van den tjjd. Rentmeester der Do
meinen te Klundert ingeleverd zijn en wor
den aldaar den volgenden dag namiddags 
te vier ure geopend. 

Het bestek en de voorwaarden van aan
besteding liggen ter lezing ten Kantore van 
den Rentmeester; inlichting cn aanwijzing 
zijn te bekomen bij den Opziener der Do
meinen te Klundert. 

De tijd. Rentmeester, 
F . H. H. B 0 R R E T. 

P E R S O N A L I A . 
— Bij Koninklijk besluit van 23 Mei 18S9 

n°. 18 is, met ingang van 1 Juni 1889, tot 
directeur van het Koninklijk Kabinet van 
Schilderijen te 's-Gravenhage benoemd 
Dr. Abr. Bredius, gewezen onder-directeur 
van het Nederlandsch Museum van Ge
schiedenis en Kunst. 

— Dc adspirant-ingenieur der marine Jhr. 
H . Rappard wordt van 's rijkswerf te Am
sterdam naar die te Hellevoetsluis over
geplaatst. 

— De oud-kolonel van het Indisch leger 
G. E . V . L . van Zuylen, lid van de Ned. 
commissie voor de Parijsche tentoonstel
ling, is door den president der Fransche 
republiek benoemd tot Officier ^instruc
tion publique. 

DE LIUT & C'. 
Ho*lxrrtli)k S-tH, Rolterdnm 

VLOER- en WANDTEGELS, 
T l f l n O l B - . C E Ï E M - 1 \ IJZEKSTEEMECELS. 

Groote voorraden 

I Locaalspoorweg-Maatschappij 
! Enschede-Oldenzaal. 

Aanbesteding 
van de Grond- on Kunstwerken, 

het Spoorleggon onz. 
volgens bestek N°. 11 op Vrijdag den 7den 
Juni 1889 des namiddags ten half een ure in 

Ihet Hotel DE GR AAK F te Enschede. 
Het Bestek met Teekeningen zijn van af 

den 1 (in a. s. op franco aanvrage voor f -1.—• 
verkrijgbaar aan het bureau der Maatschappij 
te Enschede (Parkweg), alwaar tevens alle 
gewenschte inlichtingen worden verstrekt. 

HET BESTUUR. 
Enschede, den ün Mei ISS'J. 

Aanbesteding. 
Bl'ltt! EM EKSTER en WETHOUDERS der 

Gemeente ARNHEM, zullen Dinsdag 4 Juni 
1889, 's voormiddag» l l 1 ; , uur, in het open
baar, ten Gemeentehuize aanbesteden: 

Bostok N". 23. 
Het verrichten van verschillend© 

METSEL- on VOEGWERKEN. 
Inlichtingen worden alle werkdagen, tot 

|den dag der aanbesteding, van II—12 en van 
2 —4 uur, gegeven aan bet Bureau Gemeen
tewerken ten Gemeentehuize, alwaar de aan
wijzing op Dinsdag L's Mei a. s., 's voor
middags 11 ure, zal worden gegeven; bestek 
niet gezeild i n-eh rij vil igsbi I jet tegen beta
ling van /0.50 ter Secretarie verkrijgbaar. 

Eene Beenderenmeelfabriek 
zoekt te knopen BEENDEREN voor directe 
en latere levering, in ladingen van 200 centner. 

Franco aanbiedingen onder H 532, aan 
RUDOLF MOSSE, in Keulen. 

ZWEEDSCH GRANIET " 
uit de groeven, StoomsBjperij en Polijst 
inrichting van de Firma 

K E S S E L ft 1JÖHL, 
te Berlijn. 

Eenig Agent J. H. P. JANSE, 
Prinsengracht -168, 

Amsterdam. 

BECKER & BUDDINGS. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK V A * 

C O R R E S P O N D E N T I E . 
Plaatsgebrek is oorzaak, dat eenige ar

tikelen tot een volgend nommcr moeten 
blijven liggen. 

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

Prima grosse Tarwezemelen 
worden in groote partijen ter levering van 
af .luni tot Maart TE KOOP gevraagd. 

Franco aanbiedingen onder G. 531 aan 
RUDOLF MOSSE, Keulen ad. Rijn. 

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. 

CARBOLINEUM EXCELSIOR is het BÉSTE Houtbederfwerend middel. 

FRED. STIELTJES & 0°. Amsterdam. 
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Aan H.H. Architecten wordt medegedeeld dat door mij 
in den loop van deze maand voor het eerst in ons land 
de fabrikage zal plaats hebben van Vuurvaste Wanden, 
Plafonds en vrijdragende Gewelven, naar het Systeem 

en w e l onder leiding van den u i tv inder zelf. ( iaarne v e r k l a a r i k mij bereid de eene of andere u i t v o e r i n g 
van deze uitmuntende constructie als proef tot fabr iekspr i j s te maken, niet twijfelende of men za l z i c h van 
dc degel i jkheid dezer construct ie over tu igd houden en haar voor P la fonds , Isoleer- en vochtige Wanden enz. 
steeds toepassen. 

THEOD. FERD. BIERHORST, Haarlem. 
Benig Concessionaris van den u i tv inder C'. RAB1TZ te H e r l i j n . 

Fabr ikant van Italiaansche M o z a ï e k , houten Pa rke t en b randvr i j e Ant i aeo l i tv loe reu . 
NB. Men zie de korte beschrijving en proces-verbaal van eene te Keulen gedane vuurproef in De Opmerker N°. M van 20 Augustus 1887. 

JA1T HAMER &C°. 
AMSTERDAM. 

KANTOOR: Marnixstraat 402 b h Leidscheplein. 

Willes Lillen 
voor Stoom-, Hand- en W a t e r k r a c h t , 

voor Personen, Goederen, Spijzen enz. 
Grootste zekerheid tegen ongelukken, ge

makkelijk,1 behandeling, geringst waterver
bruik, zachten gang. 

Uitgebreide referentielijsten van, in verschil
lende Rijks-. Gemeente- en Particuliere Gebou
wen, hier te lande, geplaatste Lilts worden 
op aanvrage franco toegezonden. 

Werktuigen voor Stoomwasscherjjen 
cn Stoomdoainfectio-inrichtingon. (S) 

f L o l l i o . i l s . e n 
van Staal of Hout met Staaiband doortrok
ken ot' met verstelbare lichtopeningen, zelf-
rollende, met drijfwerk enz. enz. 

E.enP. ROTTSIEPER, Remtckeid(Rgnprmsen) 

PH0T0LIIH0GR.IPH1E. PIIOTflZIMGBAPOIE 
en Sléréoljjie-lnrifhling 

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

op zjjne inrichting voor •>ii«tolitlisi;rii|>liie. 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l'liotuzlnc*-
(crapliie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgeven en op 
zjjne Ntérëvtype-liirlrlitlng voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

O . J . T H I E M E . 

Te koop aangeboden. I H. & J. STJYVER, 
y FABRIKANTEN V A N 

EN Mwmui 
2 Stoomheimachines 
2 Houtsteekbanken 
1 Cirkel en lintzaagmachine 
1 Bailzaag 

BO Kipwagons inhoud 2 M ., 
24 „ „ 2M>.! 
36 „ ,, 1',,M : 

Alles i)0 c.M. spoorwjjdte. 
Aanvragen aan I,. KALIS Kz. 

n W. I>K JONG, lireda. 

I Beide 
> zijden 
• kippend 

Sliedrerht 

op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 
188.'i 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 . 

Hij P. GOUDA QUINT, te Arnhem, is heden verschenen: 

Het detail eeren van 
(Afschrijven en uitslaan.) 

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

door 

B. F. PLASSCHAERT, 
Leeraar aan de liurgeravondsr-hool en de Hoogere Burgerschool, te Delft. 

Schrijver van: Beknopt practisch Leerboek der Burgerlijke en Water-Bouwkunde. 
EERSTE SERIE, EERSTE AFLEVERING, 

bevattende Plaat No. 1—5; Kappen No. 1—5, met beschrijving. 
Prijs 20 Cts. per plaat met beschrjjving. 

Het doel van den Schryvcr is om de verschillende bouwkundige samenstellingen ineen 
reeks van platen duideljjk af te beelden en door een korte beschrijving bevattelijk te ver
klaren. Hij zal daarbij met eenvoudige samenstellingen beginnen en achtereenvolgens tot 
de meer ingewikkelde en meer sierlijke opklimmen. 

Niet de uitwendige vorm van een bouwdeel, maar de wjp.e van samenstelling 
en constructie, in verband met het daarvoor te gebruiken materiaal, zooals dat bouw
deel in de practjjk kan worden toegepast, zal daarbij op den voorgrond staan. 

De onderwerpen zullen zoo geregeld mógelijk aan verschillende rubrieken worden ont
leend , zoodut bij beurten onderdeden, tot het timmervak, het metselaarsvak, het smidsvak, 
het steenhouwersvak , enz. behoorende, behandeld zullen worden. 

De Inteekenaren verbinden zich voor eene serie van 25 platen met beschrjjving, dus 
voor f 5,—. 

De eersto aflevering, uit 5 platen met de bjjbehoorelide beschrijving bestaande, die 
bij uitzondering alle uit één rubriek, waarvoor die der Kappen gekozen is, genomen 
zjjn, ten einde de gevolgde wjjze van bewerking in haat geheel beter te doen zien en 
daardoor het karaktor van het werk aan te geven, is bjj alle boekhandelaren ter inzage 
voorhanden of gratis te ontbieden. 

AMERIKAANSCHE HYDRAULISCHE LIFTEN 
voor lf lotelN, Hantooifrebon^len, Z i e k e n h u i z e n en F a b r i e k e n . 

FRED. STIELTJES & C°., Keisersgraoht 745 Amsterdam. 
ASPHALTE VAN V A L DE TRAVERS ELECTRICITEIT. 

LEON HEN&€%• 
IO IIue Stephenson 

SCHAERBEEK-BRUSSEL 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, 
in groote verscheidenheden, voor: R i j w e g e n , T r o t t o i r s , L a w n - T e n n i s -
C o u r t s , K e l d e r s , W i n k e l - en M a g a z i j n v l o e r e n , G a n g e n , M u u r - , 
B r u g - en D a k b e d e k k i n g e n , Betoi i fundeeri i ige i i enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan THE NETJCHATEL AS
PHALTE COMPANY Ld., Beltweg l i , Amsterdam en voor Arnhem bjj den Heer 
H. G. KNOOPS C.Ozn., Beekstraat F Oü te Arnhem. 

be Directeur. W . P A T O N W A L S H . 

Fabriek van kabels en dradon voor 
eloetriciteit in alle soorten. 

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

V I E R - E N - T W I N T I G S T E ^ J A A R G A N G N°. 22. Z A T E R O A G 1 JUNI 1889. 

m 1 
m V I s 

h ét ~ i 

RCHITECTVRAET 

Redacteur-uitgever F. W. V A X GENDT JGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van hel Weekblad en advcrtcnlien: 

Bureau van De Of merker, Driekoningenstraat 2S, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architettura et Amieitia JAN STRINGER, 

H . G. JANSEN en A. REIJDING. 
Stukken, deze Redactie lietrellende, te adresseeren aan den heer 

A. REIJDING, Stadhouderskade 4 , te Amsterdam, 
en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den 

I«i«-Secretaris, American Hotel, te Amsterdam. 

A.WX. 
A B O N N E M E N T ƒ2.25 per 3 maanden of wel zes gulden per j a » , bij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. ^ oor het buitenland 
f 7.50 en Nederlandsen-Indië f 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 

A D Y E R T E N T I E N ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnommcr, worden tot Vrijdagavond aangenomen. 

AFZOMIF.RI.IJKK 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 Hoofd-correspoiident J o n . G. STEMLKR 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. 

ie. Aan heeren leden der Schetsclub wordt mede
gedeeld , dat de 2d e schetstocht zal plaats hebben op 
Zondag 2 Juni naar Hoorn; vertrek van het Centraal
station des morgens om 10.26. 

NB. De club zorgt niet voor tcekenbehoeften. 
De Secretaris der Schetsclub, 

J. C. D. di Gazar. 
2e. Op de prijsvraag voor Een zitbank in een 

park, zijn ingekomen 5 antwoorden, onder de motto's : 
a. Rem Monttmeiitis Cotiscrvarc; b. Rust; c. Fcstina 
Lente; d. Huik; e. Pan. 

3e. Ingevolge het rapport der Jury ter beoordee
ling der antwoorden op de prijsvragen, in 1888 uitge
schreven , — dat in dit nommer is opgenomen — zijn 
de volgende onderscheidingen toegekend: 

Eerste algemeene prijsvraag: Een ontwerp voor 
een vast circus. 

ie prijs, Etalon, ontwerper den heer Jos. Herman, 
te Amsterdam. 

2e prijs, Clown. 
Tweede algemeene prijsvraag: Een ontwerp voor 

e e n Brandweerkazerne voor 40 man. 
Loffelijke vermeldingen aan de ontwerpen Brand cn 

In laaie. 
Derde algcmeene prijsvraag: Een ontwerp voor 

eene bet immering van een biljartkamer. 
ie prijs, Anna, ontwerper de heer W. H. L. Wes-

terbach te Amsterdam. 
2e prijs, Rendu. 
Tweede gewone prijsvraag: Een ontwerp voor 

een decoratie van gekleurd glas. 
ie prijs, Lume, ontwerper de heer W. Kromhout Czn., 

te Amsterdam. 
Den ontwerpers der projecten, ingezonden onder de 

motto's Clown, Brand, In laaie en Rendu, wordt ver
zocht toestemming te geven tot het openen hunner 
naambrieven. 

4e. In het Genootschapslokaal zijn tentoongesteld 
eenige projecten voor een Burgerweeshuis te Kam-

ingekomen onder de motto's: 

Irma; Niet gedacht; Weesjes komt; Ouderloos; Ex
celsior; Klaar (2 ontwerpen); Kruis of Munt; teeken: 
2 driehoeken in cirkel; 1889 ; Paticntia vindt omnia; 
Mignon; teeken: Kampen in cirkel; O rp he Uns; Quod 
honum sit; Labor ipse voluptas; H. B. W. (door elkan
der); A + B; Rust roest; Anna; Rust roest II; Cha-
ritt'; Anna II; Kamp voor Kampen; Boppie; Fortuna 
juvente; Hector; X. B. W.; Labora en Gloria Victis. 

Namens het Bestuur: 
De 1 ste-Secretaris, 

G. A. Z E E M A N . 

(A. etA.) D E YOORJAARS-
TENTOONSTELLING V A N D E MAATSCHAPPIJ 

TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 
De gewone jaarlijksche tentoonstelling in het maat

schappelijk gebouw aan de Marnixstraat is ditmaal bij
zonder bezienswaardig, niet het minst om de daaraan 
toegevoegde collectie producten van Nederlandsche 
houtsnijkunst. 

Niet weinigen zullen verrast zijn over den zuiveren 
smaak en het geacheveerd karakter der versieringen, 
die, door eenvoudige boeren en visschers , op voorwer
pen van dagelijksch gebruik zijn aangebracht. 

Deze klompen, stoven, meshechten en dergelijke 
worden vervaardigd in afgelegen uithoeken van ons 
vaderland, door personen die nimmer eenig kunston
derwijs ontvingen cn evenmin de kunstverzamelingen 
der groote steden bestudeerd hebben. 

Het zijn helaas nog slechts sporadische resten van 
eene volkskunst, die tot in de vorige eeuw schier overal 
ten plattelande ijverig beoefend werd. 

De goedkoope fabrieksartikelen kwamen het kun
stige handenwerk verdringen , de smaak voor het nieuwe 
begunstigde deze invasie en, nu zich langzamerhand 
weer gezonder begrippen omtrent kunst en smaak be
ginnen baan te breken, zal het zaak zijn om hetgeen 
nog bij enkelen van de traditie behouden bleef, met 
de grootste zorg te steunen en, zoo het kan, te ont
wikkelen. Kunstonderwijs, zooals dit tegenwoordig 
verstrekt wordt, zou hier echter geheel misplaatst zijn; 
men behoort de opleiding van het jonge geslacht in 
deze over te laten aan de ouderen, die de overlevg pen, 1 

De Redactie van Architectura et Amicitia stelt zich alleen verantwoordelijk voor den inhoud van stukken, gewaarmerkt met de initialen 
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ring zullen getrouw blijven en hunne leerlingen zullen 
vormen volgens de methode, die eeuwen lang proef
houdend is gebleken. 

Onder de tentoongestelde teekeningen zagen wij 
enkele opmetingen van oude bouwwerken; van den 
heer J. Verheul Dzn. een zeer fraai met dc pen bewerkt 
aanzicht van cle reeds voor jaren gesloopte Oude-hoofds-
poort te Rotterdam, benevens den ingang van de voor
malige vleeschhal in dezelfde stad. Van twee antieke 
kasten en een poortje uit Kampen is het teekenwerk 
zeer zwak. 

Uitstekend teekenwerk geeft daarentegen de heer VV. 
H . Kam te zien, die hier eene voorstelling van de fraaie 
eikenhouten koorbanken in de R.-K. kerk te Wouw 
geeft. Dergelijke opmetingen zijn altijd te verkiezen 
boven gcestlooze photographieën, om nog niet eens 
te gewagen van het voordeel voor den teekenaar, die 
aldus alle details nauwkeurig bestudceren moet en in 
zich op zal nemen veel beter dan ooit door bezichtiging 
zal plaats vinden. 

Ook de briljante schetsen van den heer W. C. Bauer 
zullen dit duidelijk maken. De binnenplaats van het 
kasteel te Blois met de beroemde open trap , misschien 
een van de schilderachtigste plekjes ter wereld, is hier 
weergegeven met een virtuositeit en een poëtischen 
smaak, die de bekoring van het origineel volmaakt 
weergeven. 

Opmetingen van het Waaggebouw en het Raad
huis te Alkmaar en van den toren der Lodewijkskerk 
te Leiden, munten niet uit door bijzondere artistieke 
behandeling. 

Ook in de afdeeling hedendaagsche bouwkunst is 
door den heer J. Verheul Dzn. verdienstelijke arbeid 
geëxposeerd. Behalve eenige ontwerpen, die wij reeds 
vroeger tentoongesteld zagen, vinden wij hier een onl-
werp-facade voor het New Bath-hotel te Rotterdam, 
benevens een ontwerp voor een stalhouderij aldaar, 
waarvan vooral het eerste gevelontwerp, om zijn goede 
verhoudingen en flinke compositie, de aandacht trekt. 

Dc distilleerderij met winkelhuis, door den heer 
Joh. Mutters Jr. aan dc Spuistraat tc 's-Hage gebouwd, 
is in den schilderachtige:'. Vlaamsche-Renaissancen stijl 
ontworpen en vertoont veel karakter. 

De op groote schaal uitgevoerde gcvelteekening is 
zeer artistiek behandeld; de daarnevens hangende pho
tographieen doen zien, dat het bouwwerk bij uitvoering 
evengoed voldoet als op de teekening. 

De heer H. P. Berlage Nzn. exposeert een repro
ductie van zijn kolossaal mausoleum-ontwerp, dat, zooals 
bekend is, een van de belangrijkste inzendingen in dc 
Nederlandsche bouwkunst-afdeeling ter Parijsche ten
toonstelling uitmaakt. Van denzelfden architect is hier 
te zien het zeer geslaagde ontwerp voor een aanplak
biljet voor deN.-H. Tramweg-maatschappij, dat onzen 
lezers wel reeds uit dc reproducties bekend zal zijn. 
Het wachthuisje voor dezelfde onderneming, aan het 
Damrak te Amsterdam gebouwd, voldoet beter op de 
fraaie, geëxposeerde penteekening dan in werkelijkheid. 

Dc heer J. J. Weve heeft bij zijn restauratie-ontwerp 
van het Raadhuis te Nijmegen (men zou het beter 
aanbouw kunnen noemen) gestreefd naar een pittoreske 
groepcering en is hierin uitstekend geslaagd; het ont
werp zou ons nog beter bevallen indien de gekozen 
stijlvormen meer in harmonie waren met het bestaande 
Raadhuis; dit laatste toch vertoont Gothischc vormen, 
welke hier en daar met Renaissance motieven zijn ver
mengd ; de venstervormen herinneren aan die van het 
Haagsche Raadhuis; men kan hier dus van oud-Hol-
landsch spreken. 

Het nieuwe gedeelte daarentegen is meer in Vlaam
sche Renaissance ontworpen; de toren vertoont niet

temin een zeer gelukkig silhouet; het dakvenster boven 
het groote raam van de archicfkamer is wat nietig en 
niet fraai. 

Het Klisabcthsgesticht tc Grave, van denzelfden archi
tect , is een zeer uitgestrekt gebouw, waaraan de mo-
dern-Gothischc vormen, in het genre van Otzen, een 
goed en karaktervol effect vcrleenen; de talrijke punt-
gevcltjes zijn door dc nogal sterk sprekende lijst met 
bogenfries te veel van den onderbouw gescheiden, 
zoodat zij hiermede geen verband schijnen te hebben. 
Het plan geeft ccn eenvoudige cn overzichtelijke dis
tributie te zien; de ligging der trappen is niet onprac-
tisch, doch doet onbruikbare ruimten ontstaan, die het 
plan ontsieren cn te vermijden waren geweest. 

Van den heer F. J. Bremmer Hzn. zagen wij een 
ontwerp voor een kasteel. Dc indeeling is grootsch 
en geeft aanleiding tot een goede groepeering der 
gevels, welke in Oud-Hollandsche vormen verdienstelijk 
zijn geconcipieerd. Een fraaie, accuraat bewerkte pen
teekening van denzelfden inzender geeft het ontwerp 
van een wandtravce met schoorsteen voor eene biblio
theek tc zien. 

Ook eene Pompejaansche wanddecoratie is hier ge
ëxposeerd en men raadt nooit door wien: de Rijks-
bouwkundige J. van Lokhorst zendt deze proeve van 
heidensche kunst in en zal zc doen uitvoeren in dc 
feestzaal van het hotel van den Commissaris des Konings 
te Utrecht. We 1 •runnen over de uitvoering niet oor-
deelen; zoo ze echter niet beter is dan het hier ten
toongestelde ontwerp, zijn we er niet nieuwsgierig naar; 
dit Pompejaansch lijkt wel in dc verte op hetgeen 
wij uit plaatwerken van deze decoratieve kunst kennen , 
doch de charme , het schitterende en toch harmonische 
colorict ontbreekt er ten eenenmale aan; daarbij is de 
teekening, vooral wat de figuren betreft, middelmatig. 

De bouwkundige ontwerpen van denzelfden inzender 
zijn onzen lezers reeds bekend, evenzoo vele inzen
dingen van andere architecten, welke wij daarom niet 
verder behoeven aan te duiden. 

Ten slotte vermelden we nog hetgeen hier aanwezig 
is van antwoorden op prijsvragen der Maatschappij; er 
is dit jaar heel wat ingekomen cn vooral het schilders
atelier heeft veel deelneming uitgelokt. Het bekroonde 
ontwerp van den heer H. 1'. Berlage Nz. munt vooral 
uit door den meesterlijk ingedeclden plattegrond cn de 
artistieke wijze, waarop het teekenwerk in kleur is 
behandeld. Twee andere ontwerpen zijn eervol vermeld 
cn verdienen zulks: het zijn die, met de motto's Luc 
cn Holland. Het eerste van den heer Paul de Jongh 
vertoont eene fraaie groepcering, is met zeer veel 
smaak en vormkennis in Vlaamschen geest ontworpen 
cn geeft uitstekend teekenwerk te zien. De opmerking 
van de Jury wegens gebrek aan eenheid in stijl, konden 
we niet deelen ; wel moeten we de indeeling wat ge
zocht noemen. Het andere ontwerp is in Rijksmuseum-
vormen ontworpen en eveneens zeer verdienstelijk ge
teekend; vooral het pcrspecticvischc overzicht is hoogst 
smaakvol voorgesteld; de indeeling is minder gelukkig. 
Het is tc begrijpen dat de Jury de stijlkeuze voor dit 
doel niet geschikt vond; vooral inwendig ziet het er 
voor het verblijf van een artist somber genoeg uit; de 
ontwerper zal zich echter op het Rijksmuseum beroe
pen , dat eveneens aan de schilderkunst gewijd is , en 
dat door hem misschien, wegens de waardigheid door 
den bouwmeester ervan in het Bestuur der prijsvraag-
uitschrijvende maatschappij bekleed, als het ideaal werd 
beschouwd. 

Nog vele antwoorden op deze prijsvraag, waarbij 
veel verdienstelijk ,wcrk wordt aangetroffen, zijn hier 
geëxposeerd. Het zou ons te ver voeren zc alle cn 
detail tc bespreken. 
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De prijsvraag voor een spoonoegviaduct is minder 
geslaagd. De zilveren medaille is toegewezen aan een 
ontwerp, dat onder de vele met virtuositeit uitgevoerde 
teekeningen, hier aanwezig, geen schitterend figuur 
maakt. Vormen en verhoudingen van het voorgestelde 
zijn wel-is-waar vrij goed, doch het karakter voor een 
viaduct hadden wij forscher gewenscht cn het teeken
werk flinker behandeld; de situatie heeft verdienste. 
Twee ontwerpen in Gothische vormen (motto's E. O. G. 
en Prijsvraag) konden, qua karakter, ons meer behagen. 

Het ingezondene op de prijsvraag voor ccn belvédère 
is niet veel zaaks. De vermakelijke pcrspecticvischc 
voorstelling van het ontwerp: Op het laatste oogenblik 
doet denken aan een Assyrisch relief. 

Men ziet hieruit, dat, ondanks de collectie die dit 
jaar door dc Nederlandsche architecten naar Parijs is 
gezonden, er nog genoeg verdienstelijk werk is ach
tergebleven om deze tentoonstelling zeer belangrijk te 
doen zijn. We kunnen daarom onzen lezers een be
zoek aan de verzameling ten zeerste aanbevelen. 

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

R a p p o r t v a n cle J u r y ter beoordeel ing van de 
pri jsvragen voor het jaar 1888, uitgeschreven 
door het Genootschap «Architectura et A m i 
c i t i a " te A m s t e r d a m . 

D e ondergeteekenden, kennisgenomen hebbende van de 20 
ontwerpen (waarvan 1 nagekomen), ingezonden ter mededinging 
n a a r de p r i j s v r a g e n , i n het j a a r 1888 door het Genootschap 
u i t g e s c h r e v e n , hebben z ich op den 2D , N M e i 1.1. vereenigd tot 
het onder l ing mededeelen h u n n e r b e v i n d i n g en zijn tot het 
resultaat g e k o m e n , d a t . behoudens de a a n m e r k i n g e n die hier
onder nader zijn o n t w i k k e l d , tot b e k r o n i n g in a a n m e r k i n g 
k o m e n , dc navolgende o n t w e r p e n : 

E e r s t e algemeene pri jsvraag, e e n o n t w e r p v o o r eenvast 
circus. Ingekomen 5 ontwerpen. 

I« Pri js het ontwerp »Etalon". 
2' » » » «Clown". 
Tweede algemeene p r i j s v r a a g , e e n o n t w e r p v o o r e e n 

Brandweerkazerne voor 40 man. Ingekomen 7 ont
werpen en 1 nagekomen. 

D e ondergeteekenden stel len voor geen der ontwerpen te 
b e k r o n e n , m a a r twee ontwerpen «Brand" en »In laa ie" wegens 
de verdienstel i jke u i t v o e r i n g der teekeningen loffelijk te ver
melden. 

D e r d e algemeene p r i j s v r a a g , e e n o n t w e r p v o o r eene 
betimmering van een Biljartkamer. Ingekomen 3 
ontwerpen. 

i ' Pri js het ontwerp tAnna". 
2' » » » " R e n d u " . 
Tweede gewone p r i j s v r a a g , e e n o n t w e r p v o o r e e n e De

coratie van gekleurd glas. Ingekomen 4 ontwerpen. 
H e t ontwerp met de spreuk » L u m e " te bekronen met den 

uitgeloofden prijs. 
H i e r b i j veroorlooft de J u r y z ich aan het B e s t u u r van het 

Genootschap in overweging te geven, de toegekende prijzen 
ui t te re iken, wanneer de inzenders zullen voldaan hebben aan 
de bepal ingen omtrent de wijze van v o o r s t e l l i n g , schaal en 
formaat , bij het p r o g r a m m a vastgesteld. 

algemeene prijsvraag. V a s t Circus op een g e h e e l 
v r ij t e r r e i n . 

Omtrent de ingeleverde ontwerpen voor deze prijsvraag 
weiden de navolgende opmerkingen gemaakt. 

N " . 1, motto Schets in inkt (3 teekeningen). 
Dit ontwerp is niet doelmatig van distributie. Door het 

geheel ombouwen van de rotonde is de planverdecling zeer 
wijdloopig en onpractisch. Dit betreft vooral de kleedkamers 
der artisten, die over de beide 50 M . lange zijgevels zijn ver
spreid. Twee ingang-vestibules zijn te weinig; evenzoo is het 
aantal trappen niet voldoende; zij behoorden meer in aantal 
en verdeeld over den omtrek van de ruimte voor de toeschou
wers te zijn aangebracht. Er ontbreekt bovendien een afzon
derlijke toegang voor de rijders en lijderessen, alsmede de 
bij bet programma verlangde kantoor en spreekkamer voor 
den directeur. Ondanks de aangewezen binnenplaatsen zal 
in vele plaatsen van het gebouw voldoend daglicht ontbreken. 
Terecht heeft de ontwerper niet alleen café en restaurant 
bij elkander geplaatst, maar ook de beide foyers vereenigd. 
Als een der voornaamste gebreken in het ontwerp moet be
schouwd worden het gemis aan behoorlijk organisch verband, 
zoowel in den plattegrond als in den opstand, waardoor 
eene behoorlijke aansluiting en groepeering wordt gemist, 

hetgeen zich voora l zal doen gevoelen bij de zijgevels. D o o r 
het kolossale voorgebouw met 2 v e r d i e p i n g e n , ieder v a n 7 M . , 
waarboven een dak van ± 10 M . hoogte , wordt de eigenl i jke 
circus totaal gemaskeerd en ontbreekt daarom aan het gebouw 
de j u i s t e k a r a k t e r t e e k e n i n g . In de op zichzelvc niet o n v e r 
dienstel i jke ordonnant ie v a n het frontgebouw zal n i e m a n d den 
voargevel v a n een c i r c u s of openbare schouwplaats vermoeden. 
H i e r m e d e is voldoende gemotiveerd w a a r o m dit ontwerp voor 
geene onderscheid ing k a n in a a n m e r k i n g k o m e n . 

N°. 2, motto Hippiarch (3 teekeningen). 
D e d i s t r i b u t i e v a n dit ontwerp is niet onverdienstel i jk . D e 

groepeering der verschi l lende o n d e r d e d e n is zelfs zeer g e l u k k i g , 
en de p l a n verdeel ing v a n bijna a l de o n d e r d e d e n , op zichzel f 
b e s c h o u w d , goed te noemen. De i n - en uitgangen en ook de 
trappen zijn r u i m en goed gedistr ibueerd; al leen moesten de-
zij-vestibules van meer deuren voorzien z i j n , hetgeen g e m a k 
kel i jk te bereiken is , zonder ingri jpende wijz igingen v a n het 
p l a n . D o o r de v i e r l i c h t h o v e n (open plaatsen) wist de o n t 
werper alle l o k a l e n behoorl i jk van l i c h t en l u c h t te voorz ien. 
Café en restaurant zijn doeltreffend geplaats t , maar v a n e l k a n d e r 
gesche iden, wat m i n d e r wenschel i jk wordt geacht met het oog 
op de exploitat ie . H e t zwakste punt der d is t r ibut ie v o r m e n 
de s t a l l e n , d ie eene veel te b e k r o m p e n verdeel ing der p a a r d e n -
standen aanwijzen. D a a r d o o r en door het gemis aan vele en 
goed geplaatste uitgangen zou r e d d i n g , ingeval van b r a n d , on
mogeli jk zijn. De d o o m t voor r i j tuigen is wel wat erg b e k n o p t . 

D e loges, bij het p r o g r a m m a g e v r a a g d , worden vergeefs ge
zocht. De groepcering der ordonnant ie v a n den voorgevel met 
de boven alle o n d e r d e d e n domineerende rotonde is goed ge
d a c h t , daarentegen laten de verhoudingen en de a r c h i t e c t o n i 
sche détails veel te wenschen o v e r , hetgeen voornamel i jk den 
middenbouw geldt. Evenzeer is er gebrek aan archi tec tonische 
e e n h e i d , hetgeen is toe tc schri jven aan de overdreven ver
scheidenheid der o n d e r d e d e n . D e doorsnede is niet o n v e r d i e n 
stelijk. A a n s p r a a k op b e k r o n i n g k a n het ontwerp niet m a k e n ; 
maar het verdient toch. zij het ook beperkte, loffelijke v e r m e l d i n g . 

N " . 3. motto Clown (6 teekeningen). 
D e i n d e e l i n g van dit ontwerp is over het algemeen met k e n 

nis en overleg bedacht , en met vaardige en bekwame h a n d op 
het papier gebracht . E v e n w e l heeft de ontwerper z ich i n som
mige opzichten aan eene ongeoorloofde weelde s c h u l d i g gemaakt . 
Zoo worden op de eerste verd iep ing behalve twee rookzalen v a n 
6 bij 13 M . met buffetten, niet m i n d e r d a n 4 garderobes met 
waterclosets en ur inoirs van telkens 8 bij 9.5 M . = 76 M -
opperv lakte aangetroffen, alle u i t g e b o u w d , terwi j l van de 
aanzienl i jke beschikbare r u i m t e onder de z i t p l a a t s e n , s lechts 
g e b r e k k i g of geheel niet is parti j g e t r o k k e n . 

D o o r deze vier u i tbouwen voor de garderobes en p r i v a t e n en 
drie andere voor de dr ie vest ibules , wordt de bui ten-ordon
nant ie benadeeld , en worden tevens de kosten op nuttelooze 
wijze opgedreven; zelfs de w o n i n g van den concierge h i d nog 
gevoegelijk v a n de r u i m t e (onder de z i tplaatsen aanwezig) k u n 
nen profiteeren. Ofschoon de s t a l l i n g van het aanta l p a a r d e n , 
bij het p r o g r a m m a voorgeschreven (40), bij d i t ontwerp niet is 
b e r e i k t , wordt evenwel de i n r i c h t i n g , in verband met de k l e e d 
kamers der art is ten, als zeer goed geslaagd beoordeeld. E e n i g e 
meerdere u i tgangen k u n n e n zonder wijziging van het p l a n op 
geschikte wijze worden aangebracht . H e t k a r a k t e r der ordon
n a n t i e , die met talent en vaardighe id ontworpen i s , wordt 
eenpar ig goedgekeurd. T o c h zou het ontwerp gewonnen hebben 
bij eene meer bescheiden o m v a n g en stemmiger u i ter l i jk v a n 
de uitgebouwde garderobes, enz. 

D e doorsnede is flink en bevat veel wat aanbevel ing verdient . 
D e a ldaar heerschende duisternis bij d a g , had zonder bezwaar 
k u n n e n vermeden w o r d e n , door eene passende lantaarn in het 
c e n t r u m , die tevens voor l u c h t v e r v e r s c h i n g k o n dienstbaar ge
m a a k t zijn. E e n s t e m m i g v e r k l a a r d e n de beoordeelaars z ich voor 
het toekennen v a n den 2D'° prijs. 

N 1 . 4, motto Festina lente (6 teekeningen). 
D i t o n t w e r p is doorgaans a l te v l u c h t i g en schetsacht ig be

h a n d e l d , cn zooveel betreft de opstand cn doorsnede-teekenin-
gen, r u w en onbehaagl i jk van voorste l l ing. De plat tegronden 
geven geen duidel i jke voorste l l ing van de bedoelingen des o n t 
werpers. De trappen zijn gevaarl i jk en ondoelmat ig van aan
l e g ; aangezien telkens twee trappen v a n de tweede, derde en 
vierde r a n g e n , beneden op portalen van slechts 3 a 4 M . u i t 
k o m e n , die tegeli jkerti jd bestemd zijn tot uitgangen voor den 
eersten r a n g , zoo zal bij het ui tgaan een h i n d e r l i j k e n gevaar
l i jk gedrang onvermijdel i jk zijn. D i e s c h i k k i n g k a n dus niet 
worden goedgekeurd. T e r e c h t heeft daarentegen de ontwerper 
part i j g e t r o k k e n van de r u i m t e n onder de zitplaatsen voor de 
garderobes , p r i v a t e n en andere d o e l e i d e n , ofschoon de wijze 
van d a g v c r l i c h t i n g niet is aangegeven op de teekeningen. De 
o r d o n n a n t i e heeft de verdienste van goed in het k a r a k t e r der 
b e s t e m m i n g van het gebouw te zijn opgevat. N o c h t a n s zijn de 
verhoudingen verre van fraai en de détails te zwaar. 

D e gedaante der rotonde-overdekking is onbehaagl i jk en zal 
het nog meer zijn in perspectief dan in de geometrische p r o 
jectie. De construct ie is niet aangewezen. A l g e m e e n werd aan 
dit o n t w e r p geene bijzondere onderscheiding toegekend. 

N°. 5 , motto F.lalon (4 teekeningen). 
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Dit ontwerp heeft vele en groote verdiensten. De verschil
lende onderdeden zijn fraai en doelmatig gegroepeerd, zoodat 
het hoofdmotief, de rotonde van den circus, zooveel mogelijk 
vrij en zichtbaar blijft. Van de ruimte onder dc zitplaatsen 
is op oordeelkundige cn economische wijze partij getrokken. 
Dc woning van den concierge en het bureau van den directeur 
zijn daardoor in de nabijheid van den hoofdingang doelmatig 
geplaatst kunnen worden. De toegangen en trappen zijn be
neden zeer ruim van aanleg, waardoor aan een hoofdvereischte 
der inrichting goed is voldaan. Uitmuntend is voorts de distri
butie en inrichting van het stalgebouw, dat ruim en goed ver
licht is, en voldoende van behoorlijke uitgangen is voorzien. 
Ook het denkbeeld om cafe', restaurant en foyers in één gebouw 
te combineeren is met het oog op dc dienst cn de exploitatie 
zeer a a n te bevelen. De trappen, die toegang geven tot de 
zitplaatsen der verschillende rangen, zijn wel in de beneden
verdieping duidelijk aangegeven, daarentegen is dit niet het 
geval met de trappen der bovenste rangen, die, naar het voor
beeld der Vomitoria in dc Romeinsche amphitheaters, gedeelte
lijk tusschen de zitplaatsen uitkomen. Ook komen ons deze 
te gering in aantal cn te bekrompen van aanleg voor. 

De kleedkamers voor de heeren en dames-artisten zijn in dit 
plan boven de stallen geplaatst, waar ook een ruime foyer voor 
de artisten is aangelegd. De gemeenschap dezer vertrekken 
met de stallen is ruim cn doelmatig en zal dus geen bezwaar 
kunnen opleveren. De doorsnede (en nog wel de eenige) die 
geleverd is, ofschoon het programma van het meervoudige 
spreekt, is onvoltooid en laat juist, wat den aanleg der trap
p e n tot den bovengrond betreft, veel in het onzekere. De 
luitenordonnantie is academisch opgevat, en lauseinem gusze", 

en komt ons van al de ontwerpen de beste voor. Dc verhou
dingen der ordonnantie zijn meesterlijk, de vormen goed ge
kozen, en tot ccn rustig cn harmonisch geheel verwerkt. De 
verdiensten van het ontwerp met betrekking tot planvcrdceling 
cn architectonische compositie geven het aanspraak op toeken
ning van den i»" n prijs, mits de ontwerper de ledige plek der 
doorsnede naar behooren aanvulle met hetgeen de binnen-
ordonnantie cn de kapconstructie behooren tc zien te geven. 

Als algemeenc aanmerking heeft een lid der Jury erop ge
wezen , dat in het programma geen spraak is van Tooneelruimlc, 
hetgeen het vraagstuk zeker eenvoudiger van aard heeft ge
maakt, maar ook van beperkter toepassing. 

2',r Algemeenc prijsvraag, l i r a n d w ce r k a z e r n e v o o r 40 
m a n op aan de zijden i n g e s l o t e n t e r r e i n . 

Ten aanzien van de ontwerpen voor eene Brandweerkazerne 
werd in het algemeen door alle leden der Jury de opmerking 
gemaakt, dat aan de beredeneerde samenstelling der plans geen 
genoegzame aandacht door de heeren leden is gewijd; daaren
tegen mochten zich de gevelteekcningcn veelal onderscheiden 
door een streven naar sierlijkheid, dat doorgaans, met het oog 
op de bestemming van het bouwwerk, te ver gedreven is. 
Terwijl de geleverde opstandtcekeningen nochtans, cn wat com
positie èn wat uitvoering betreft, veel verdienstelijks bevatten 
cn van groote bekwaamheid blijkgeven, moet dc Jury tot haar 
leedwezen met nadruk erop wijzen, dat alle planverdeelingen 
ten eenenmale onvoldoende, dc meeste zelfs zeer gebrekkig 
zijn, cn van zeer weinig zorg of studie getuigen. Hieraan is 
het toe te schrijven, dat de uitkomst van den wedstrijd niet 
tot een gewenscht doel heeft geleid. 

N°. 1, motto Repos aillcurs (1 teekening). 
Dit ontwerp bestaat uit een voorgevel, 4 plattegronden 

en een onafgewerkte doorsnedetceken ing. De gevraagde lokalen 
zijn allen ondergebracht in een gebouw, dat een aaneengeslo
ten geheel van nagenoeg vierkanten grondvorm uitmaakt, be
vattende twee bekrompen gangvormige binnenplaatsen van 7.5 
en 2.25 M . breedte. De aldus verkregen planverdeeling is niet 
alleen onpractisch en ondoeltreffend, maar ook niets minder 
dan fraai. 

In de benedenverdieping moet als een gebrek worden aan
gemerkt, dat de open plaats achter het gebouw alleen door de 
remise toegankelijk is. liovendien is dc vierkante vorm der 
remise, die 12 M. diep is cn slechts van eene zijde licht ont
vangt, onpractisch. Het klimhuis, slechts op een afstand van 
6.5 M . tegenover de remise gelegen, is niet goed geplaatst. Op 
de 1"" cn 2D* verdieping zijn, boven dc remise, de slaapzalen 
aangewezen, die, slechts aan ééne zijde van 3 ramen voorzien, 
onvoldoend licht en lucht ontvangen. 

De langs deze zalen aangelegde wenteltrap van 1.2 M. middel
lijn is te bekrompen. Behalve onderscheidene gangen en kleine 
portalen, bevat de eerste verdieping niet minder dan drie 
groote vestibules of portalen, ter gezamenlijke oppervlakte van 
bijna 100 vierkante meter, van welke twee geheel van licht 
en lucht verstoken zijn. Hoewel niet onberispelijk, mag de 
voorgevel zeker als het best geslaagde gedeelte van het ont
werp worden beschouwd. De voorgevel draagt nochtans al te 
zeer het karakter van een woonhuisgcvel. Om al deze redenen kan 
het ontwerp op geene gunstige onderscheiding aanspraak maken. 

N°. 2, motto Brand (3 teekeningen). 
De planverdeeling van dit ontwerp is aan verschillende be

denkingen onderhevig. Dc plaatsing van de remise is niet 

gunstig; dc reparatiekamer en het poetsvertrek zijn te gering 
van afmeting en zouden op de binnenplaats behooren uit te 
komen. Dc hoofdtrap is niet goed geplaatst en de andere 
trappen staan in geen goede gemeenschap met de binnenplaats. 
Op de i " ' en 2D' verdiepingen komen donkere gangen voor, 
die vermeden hadden kunnen worden door zijdelingsche lichten. 
Het klimhuis schijnt eigenlijk vergeten te zijn geweest, cn 
later terloops in het plan gelijkvloers bijgevoegd. 

Dc gevel is flink geteekend, maar kan het verwijt van over
dreven rijkdom kwalijk ontgaan. De toren, hoe goed van vorm 
en ordonnantie, is niet noodzakelijk voor den dienst. Er zijn 
in de tijgedeelten op dc 1"' en zir verdieping te veel(5) ramen, 
en daardoor te smalle dammen; daarentegen op de 3 d ' ver
dieping slechts drie ramen, die een veel beter effect maken, 
doch door de onregelmatigheid der assen, met die van de 1*" 
en 2D' verdieping een zeer ongunstige en onrustige tegenstelling 
veroorzaken. 

Dc uitvoering der geveltcekening cn van het ornement er
onder, verdient allen lof, ook voor de kleurvcrdceling, en 
maakt aanspraak op eene eervolle vermelding. 

N°. 3 , motto in Laaie (2 teekeningen). 
De plattegrond is niet ccn frontgebouw, achtergebouw cn 

2 zijgevels zoo ontworpen dat hij eene ruime open plaats omsluit. 
In dc beneden verdieping maakt de groote vestibule met de 

dubbele hoofdtrap een indrukwekkend geheel. De overige 
trappen zijn mede goed verdeeld en gesitueerd. 

Hoewel de geheele distributie op oorspronkelijkheid cn v in
dingrijkheid mag aanspraak maken, kleven haar niettemin ge
breken aan. Door dc gangen in de vleugelgebouwen vóór de 
kamers langs de buitenmuren aan te leggen, is in de beneden
verdieping eene kamer van den cantinehoudcr slechts gebrekkig 
verlicht, terwijl op de 1'"' verdieping de theorie-en gymnastiek 
zalen slechts indirect en onvoldoend licht ontvangen'. 

Bij de woningen van den brandmeester en sectic-brandmeester 
zijn de afmetingen der woonvertrekken (3 bij 3 , en 3 bij 4 M . ) 
te bekrompen; daarentegen die van de vestibules, gangen cn 
keukens te ruim. De remise is goed geplaatst, doch bij de 
vrij aanzienlijke lengte van 20 meter had dit lokaal meer dan 
een enkele poort tot uitgang mogen hebben. De gevelordon
nantie verraadt eene geoefende hand cn een zeker meesterschap 
in de compositie. Dc rijke Gothische motieven zijn evenwel 
hier zeker niet op hunne rechte plaats; dit betreft vooral den 
toren en de rijkversierde ramen, balkons en hoekfiolen, waar
mede nochtans de ongelukkige luifels der zij ingangdeuren een 
onaangename tegenstelling vormen. 

De wijzerplaat is misplaatst en veel te klein voor de aan
zienlijke hoogte. 

Hoewel bont van kleur, verdient de teekening van den voor
gevel en de geestige behandeling van de doorsneden eene 
loffelijke vermelding. 

N" . 4 , motto Bra...Md (2 teekeningen). 
De plattegrond bestaat uit een vóór- en achtergebouw, zon

der eenige gemeenschap. Een hoofdtrap is cr niet. De trappen 
in het voorgebouw zijn gebrekkig van aanleg en onpractisch. 
Het voorgebouw bevat op dc bovenverdiepingen de woningen 
der beambten; in het achtergebouw zijn al de dienstlokalen 
vercenigd. Dat de stal slechts door de remise toegankelijk is, 
moet als een gebrek worden aangemerkt. De gevel, hoewel 
eenigszins stroef van compositie, is veel te rijk van ordonnantie 
voor een brandweerkazerne. De groote ramen der cantine cn 
wachtkamer gelijkstraats, doen denken aan winkelramen; de 
erkers op de bovenverdiepingen zijn in strijd met het karakter 
van het gebouw. Voor toekenning eener onderscheiding kan 
dit ontwerp niet in aanmerking komen. 

N°. 5, motto Ulam (2 teekeningen). 
Het beginsel, bij dit ontwerp in achtgenomen, tot scheiding 

der dienstlokalen en dc woningen in twee groepen, verdient 
goedgekeurd te worden. Dc stal en de remise, die onderling 
cn met de groote binnenplaats in gemeenschap staan, zijn 
goed geplaatst. Met de hoofdtrap is dit niet het geval. Voorts 
behoorde de hoofdkeuken in de nabijheid der cantine, en in 
die van de vertrekken van den cantinehoudcr gelegen te zijn. 

De trappen zijn bekrompen aangelegd en uit het oogpunt van 
welstand slecht gesitueerd, zooals uit den voorgevel blijkt. De 
privaten zijn gedeeltelijk van licht en lucht beroofd, hetgeen had 
kunnen vermeden worden. De slaapzalen zijn luchtig en ruim 
en hebben goede gemeenschap met de overige dienstlokalen. 
De voorgevel is niet onverdienstelijk en heeft een gepast ka
rakter. De onsymmetrische verdeeling der buitendeuren maakt 
een even onaangenamen indruk als de daaraan gegeven ge
daante. (Zijn de schoorsteenen voorbedachtelijk vergeten, zooals 
bij dc meeste dezer ontwerpen het geval schijnt tc zijn?) De 
hoogte der verdiepingen (3.5 M.) moge voldoende zijn voor de 
woningen der beambten, voor de slaapzalen zou meer hoogte 
gevorderd kunnen worden. 

Dit ontwerp kan almede niet voor eenige onderscheiding in 
aanmerking komen. 

N°. 6 , motto Spuit (3 teekeningen). 
De algemeene opvatting van het plan maakt een gunstigen 

indruk, die nochtans bij nadere beschouwing benadeeld wordt 
door de omstandigheid, dat de remise steeds moet gepasseerd 
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worden en deze met eene verzonken lantaarnoverdekking is 
voorzien, zonder staande ramen; de nadeelen bij winterdag zijn 
door de ondervinding genoegzaam bekend. Dc wachtkamer cn 
de cantine zullen vrij duister wezen. Terwijl de hoofdingang 
vrij bekrompen is, beeft de ontwerper overvloedige plaatsruimte 
aan twee hoofdtrappen met bijbehoorende portalen besteed. 
Wijders is het front van het gebouw op ongepaste wijze met 
trappen en privaten betimmerd, die bovendien niet duidelijk 
van aanleg zijn. De afmetingen der woonkamers van de beide 
bovenverdiepingen zijn bekrompen, hetgeen vooral geldt van 
de slechts 4 M . diepe voorkamers, terwijl daarentegen op beide 
verdiepingen te veel ruimte is opgeofferd aan gangen en trappen. 
Met deze geringe afmetingen stemt geenszins overeen de ver
dieping-hoogte van 5.80 M., tenzij entresols in de bedoeling 
liggen. 

Ook in dit ontwerp heeft de met smaak en waardigheid ge-
composcerde gevclteekening verre de meeste verdienste, zoo
dat zelfs deze ordonnantie als een der best geslaagde van de 
ingezonden projecten kan worden aangemerkt. Eenige door
sneden hadden meer licht kunnen verschaffen. Ofschoon een 
der beoordeelaren eene onderscheiding aan het ontwerp wenschte 
toegekend, waren echter de bedenkingen hiervnren omtrent 
de planverdeeling ontwikkeld, die toch de eigenlijke kern van 
ccn goed bouwwerk uitmaakt, te gewichtig om daaraan gevolg 
te geven. 

N " . 7, motto 15 Augustus (4 tcekeningen). 
De planverdeeling van dit ontwerp wijkt in verschillende 

opzichten af van die der overige projecten. De plattegrond 
is in twee groepen verdeeld, waarvan de eene, beneden, de 
remise en de stal, en op de bovenverdiepingen de slaapzalen 
cn wachtkamers bevat; terwijl al dc andere dienstlokalen en 
de woningen de tweede groep vormen. Het plaatsen van de 
remise aan den voorgevel, door twee poorten gemeenschap 
hebbende met de straat is op zichzelf een goed denkbeeld; 
daarentegen is het een fout, dat dit lokaal, evenals de stal, van 
de groote binnenplaats is afgescheiden. Door aan het hoofd
gebouw eene groote en kleine binnenplaats te geven zijn alle 
lokalen van licht en lucht voorzien. De kleine binnenplaats 
met de bekrompen trap is evenwel te gering van afmeting. 

De overschietende plaatsruimte is onvoordeelig van vorm en 
afmeting en ongeschikt voor de oefeningen der brandweer; het 
klimhuis is ongunstig geplaatst. De afmetingen der waschka-
mers worden onvoldoende geacht. De woonvertrekken zijn over 
het algemeen ruim van afmetingen, maar minder gunstig met 
het oog op de distributie. 

De hoofdtrap is goed gelegen, en heeft, behoudens de geringe 
breedte van de hoofdgang, goede gemeenschap met dedienst-
bureau's, de theoriezaal en de slaapzalen. De trappen naar 
de woningen van den beambte en van den sectic-brandmeester 
zijn daarentegen minder goed geplaatst, daar zij slechts langs 
een omweg over de binnenplaats te bereiken zijn. 

De verdiepinghoogtc van 4 1 /, meter is voor de woningen te 
groot. De twee gevelteekeningen, door den ontwerper geleverd 
zijn beide goed van karakter; de ongekleurde is eenigszins 
plomp van vorm in de onderdeden. De gekleurde werd in dit 
opzicht de voorkeur gegeven door twee der Juryleden. 

Van bekroning kan ook bij dit project geen sprake zijn. 
N " . 8 , nagekomen ontwerp. Motto Stoom op. 
Aangezien dc Jury eerst met dit ontwerp in kennis werd ge

steld op den dag der bijeenkomst tot het opmaken van het 
eindrapport (2 Mei), zoo kan zij niet uitvoerig zijn in hare be
schouwingen. 

Eenstemmig werd de planverdeeling ongeschikt verklaard, 
als belemmerend voor de vrije beweging, veroorzaakt door de 
plaatsing der remise, waardoorheen de geheele circulatie moet 
geschieden. De geveltcekening maakt met de beide torens een vrij 
pretentieuse vertooning, die niet gepast is voor het karakter 
van het bouwwerk. Eenige onderscheiding werd niet toegekend. 

De Jury vertrouwt, dat de eenigszins uitvoerige beschouwingen, 
waarin zij gemeend heeft te moeten treden, den heeren mede
werkers zal overtuigen van dc noodzakelijkheid 0111 in de eerste 
en voornaamste plaats, de planverdeeling meer aandacht tc 
schenken, en de uitwendige gedaante daarmede in overeen
stemming te brengen. 

Het schijnt ons toe dat sommigen andersom zijn te werk 
gegaan. 

3de Algemeenc Prijsvraag. B e t i m m e r i n g v a n eene 
B i l j a r t k a m e r . 

N°. 1 , motto Modern (4 teekeningen). 
Het ontwerp Modern is sierlijk geordonneerd, maar wat klein 

in de onderdeden, die in werkelijkheid tc gering van massa 
zullen zijn, cn daardoor een eenigszins spichtig aanzien zullen 
hebben. Het plafond is almede te veel in kleinigheden ver
brokkeld, en 0.25 M. dichter bij den vloer dan het programma 
voorschrijft. 

De vele sprongen van dc wandbekleeding zullen hinderlijk 
zijn voor de ruggen der toeschouwers op de banken langs de 
wanden, hetgeen strijdig is met de bedoeling. De gebroken 
lijn van de schoorsteenschouw is niet aan te bevelen. De be
kroning der deuren met vier naast elkander geplaatste kolom

metjes is tevens eentonig en stijf. Het erker-front voldoet 
minder, overigens is het geheel goed geteekend en met zorg 
voorgesteld. 

N°. 2 , motto Anna (5 tcekeningen). 
Het ontwerp Anna is zeer verdienstelijk, zoowel van con

ceptie als teekening, cn geeft goede getuigenis van den kunstzin 
en smaak van den ontwerper. 

Niettemin rijst de vraag of dc schaal wel behoorlijk in acht 
is genomen. De ordonnantie van de lambriseering doet die 
door de veelheid der onderdeden veel hoogcr onderstellen dan 
zij werkelijk is (nl. 1.5 VL). Evenzoo geven de enkele deuren 
door de verdeeling der paneelen den indruk van in tweeën 
openslaande deuren. 

Bijzonder fraai zijn de beide lange zijden van het vertrek 
en dc korte wand met den erker; de gedaante van de bank 
is ongeschikt. De plaatsing van het queuenrek boven de lam
briseering bespaart ruimte, maar zal in het gebruik wellicht 
lastig zijn. 

Het minst geslaagd is de plafondbetimmering, die al tc een
voudig is en den gepasten indruk niet teweegbrengt 

Het geheel wordt evenwel als zeer goed geslaagd en de be
kroning met den 1"™ prijs volkomen waard gekeurd. 

N°. 3, motto Rendu (6 tcekeningen). 
In dc fraai en vlug behandelde potloodteekcningen, met 

sepiatinten aangezet, levert ook deze ontwerper ccn zeer ver
dienstelijk werk. Er is eenheid in de compositie, en ofschoon 
de vormen minder sierlijk mogen zijn dan in de beide 
andere ontwerpen, zoo maakt nochtans dc deftige en breede 
stijl bij gepasten eenvoud een zeer goeden indruk. 

Goed in harmonie met de wandbetimmering, is ook het pla
fond ontworpen. Het minst geslaagd is de schoorsteenschouw, 
waarbij ook tevergeefs de uurwijzer werd gezocht. De ver
houdingen zijn niet gunstig en de vormen zijn niet vrij van 
stijfheid. Deze gebreken worden niet vergoed door de stoute 
manier van kleurbchandeling. 

De verdiensten van dit ontwerp geven het aanspraak op de 
bij het programma uitgeloofde premie. 

2'1' Gewone Prijsvraag. D e c o r a t i e v a n g e k l e u r d g las . 
N°. 1 , motto Lumc. 
De vier antwoorden, op deze prijsvraag ingezonden, kunnen 

tot twee hoofdrubrieken worden teruggebracht. De eene heeft 
dc vraag letterlijk opgevat als betreffend eene decoratie van 
gekleurd glas, waarbij de betimmering als nevenzaak wordt 
beschouwd. De andere heeft daarentegen de vorm der raam-
vulling tot hoofdmotief gekozen en de glasdccoratie slechts 
door fletse kleurschakecring doen spreken. De meerderheid 
der lury oordeelt dat de geest van de vraag doelt op de kleur
schakecring in de eerste plaats en als zoodanig acht zij dat het 
ontwerp met de spreuk Lumc volkomen aanspraak maken 
mag op den uitgeloofden prijs. Niet alleen dat teekening en 
kleur van glasdecoratie volkomen aan het doel beantwoorden, 
maar bovendien is de omlijsting goed van ordonnantie en waar
dig van vorm en proportie. Sommige onderdeden, zooals de 
hoofdgroep van het midden-compartiment, zijn waarlijk meester
lijk van compositie en uitvoering te noemen, 

N°. 2 , motto A'. 
Het ontwerp X , ofschoon een in kleuren voorgestelde glas

decoratie gevende, is, wat het ornameiitcele betreft, goed van 
compositie, teekening en kleurschakecring. Daarentegen zijn 
de vrouwekop en de ridder te paard hier niet op gepaste wijze 
aangebracht en gebrekkig van uitvoering. Dc omlijsting is 
geheel weggelaten. Het ontwerp is overigens niet onverdien
stelijk wat de verdeeling der glaspaneelen betreft. 

N°. 3 , motto Décor. 
Dit ontwerp is fraai van teekening en ordonnantie, ofschoon 

de opmerking gemaakt werd, dat het karakter meer overeen 
komt met dat van eene tochtdeur betimmering, dan met die 
van ccn lichtraam in eene vestibule. Overigens is hierboven 
reeds vermeld dat de opvatting niet overeenstemt met den 
geest van de prijsvraag, die eene gekleurde decoratie vraagt, 
terwijl dit antwoord slechts llets en onzeker gekleurde motie
ven te voorschijn brengt. Alle hulde wordt gebracht aan 
het sierlijk en coquet uitgevoerde teekenwerk. 

N°. 4 , motto Glas. 
Het ontwerp »Glas" is wat zwaar en vol in het bovendeel; 

met eene goede borstwering erbij gedacht, kon het een flink 
geheel opleveren. Nu evenwel is het antwoord niet in den 
geest der vraag, en beperkt zich de Jury tot het gunstig ver
melden van de uitvoering der teekening. 

Hiermede sluit de Jury haar rapport en verzoekt het Ge
nootschap en zijne bestuurders de verzekering van hare sym
pathie met de beste wenschen voor zijnen bloei te willen aan
vaarden. 

Delft—Amsterdam, 17 Mei 1SS9. 
E . G U G E L . 

H . MOI.F.MANS. 
A. N . GODEFROY. 
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V E R E E N I G I N G «ARTI ET INDUSTRIAE" 
' S - G R A V E N H A G E . 

T E 

Vergadering van Dinsdag 21 Mei 1889. 
Na lezing en goedkeuring der notulen van de vorige verga

deringen besprak de Voorzitter het voorstel van het Bestuur 
tot toekenning eener jaarlijksche subsidie aan het fonds voor 
het Museum van Kunstnijverheid te 's-Gravenhage, welke 
voor het eerste jaar zal bedragen ƒ 2 5 . Hij wees erop, dat 
Den Haag op hot gebied van kunstnijverheid schaars bedeeld 
is. Na dc overplaatsing van het Museum op cle Prinsegracht 
naar Amsterdam, is behalve de betrekkelijk weinige voor
werpen, die in het stedelijk Museum alhier aanwezig zijn, niets 
op dat gebied voor het publiek te bezichtigen. Vooral voor 
een stad, die in het bezit is van een Academie van Beeldende 
Kunsten, is een dergelijk Museum van groote waarde. 

Na eenige bespreking werd dan ook het voorstel met alge
meene stemmen aangenomen. Door den heer Haaxman werd 
als secretaris der commissie van het op te richten Museum, 
den voorloopigen dank aan de Vereeniging gebracht. 

Door omstandigheden was de heer Boersma verhinderd op 
de vergadering tegenwoordig te zijn; men was dientengevolge 
van oordeel, dat de vraag: Is huisvlijt een saai- van kunst-
nijverheid?, die door den heer Frowein zou worden ingeleid, tc be
langrijk was, om behandeld te worden bij afwezigheid van iemand, 
die blijkens de laatste vergadering zoo sterk daarvoor ijvert. 

Punt vier van de agenda, nl.: het adres van de Nederlandsche 
Vereeniging voor teekenonderwijs aan den Minister van Bin-
nenlandsche zaken, om het teekenonderwijs te willen opnemen 
als verplicht leervak op de lagere school, lokte- een zeer lang
durig debat uit. Het oordeel over het meerder of minder nut, 
dat (laardoor zou worden gesticht, was onder de aanwezigen 
zeer uiteenloopend. Als resultaat dezer bespreking zal echter 
eer. adres van adhesie, als uitdrukkende het gevoelen van de 
Vereeniging, aan den Minister van Binncnlandsche zaken in
gezonden worden. 

Na den leden aan het einde van dit seizoen een hartelijk 
afscheid te hebben toegeroepen, en met den wensch, dat bet 
volgend vergaderjaar aan de Vereeniging veel goeds zou brengen, 
sloot de Voorzitter dc vergadering. 

INGEZONDEN. 
Mijnheer de Redacteur, 

Als aannemer verlang ik '5 avonds naar mijn couranten om 
onder de advertentién die uit te zoeken waarboven staat «aan
besteding". Zoo ook Dinsdag den 21 .Mei jl-, en zie, (laar zag ik in 
het Nieuws van den Dag zelfs drie advertentién, die mij uitnoo-
digden mede te dingen; dc eerste de beste was de navolgende: 

«AANBESTEDING." 
•'De Architect J. Wesseling Gz. zal op Zaterdag den 25 Mei 

]8S(i, bij enkele inschrijving aanbesteden: 

«Het verbouwen van een Perceel aan de Keizersgracht N°. 207 
alhier. 

«Aanwijzing zal gehouden worden Woensdag den 22 Mei 1889 
te 10 ure." 

Was het wonder dat ik reeds 10 minuten vóór den aange
geven tijd aanwezig was, doch hoe vroeg ook, reeds waren er 
concurrenten aanwezig, en stroomden meerdere bij; de bewoner 
van bovengenoemd perceel begreep, uit het raam ziende, wat 
de bedoeling van al die heeren was, en noodigde ons zeer be
leefd binnen te komen en plaats te nemen aan een lange tafel. 
Voor verveling werden wij behoed door eenige bijbelteksten, 
die den wand versierden en natuurlijk door ons gelezen werden. 
Tegen 10 uren kwam bovengenoemde architect, om ons aan
wijzing te doen, mis mijnheer de Redacteur, om zijne verbazing 
te kennen te geven, dat wij daar tegenwoordig waren, daar 
wij niet genoodigd waren. Op onze vraag waartoe dan wel 
de advertentie diende, wanneer de aanbesteding bij onderhand-
sche inschrijving geschiedde, antwoordde ZEd. doodleuk, dat 
hij daar zijn bijzondere redenen voor had. 

Nu begrijp ik zeer goed, geachte Redacteur, dat een archi
tect, die een opdracht voor bouwing heeft, gaarne de wereld 
bekend maakt met zijne aanstaande gewichtige werkzaamheden, 
doch was het niet beleefder om daarvoor de aannemers niet 
uit hunne werkzaamheden te halen, althans tegenwoordig, nu 
tijd geld is. 

Bij oplevering van werken is door u reeds vroeger de op
merking gemaakt, dat de verslagen in dc dagbladen over
stroomden van reclames voor verschillende leveranciers; onge
twijfeld zult gij het met mij eens zijn dat architecten-reclame 
op deze wijze minstens zeer onhandig is. 

Onder dankzegging, 
Uw dw. dienaar, 

Een teleurgestelde aannemer. 

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. Burgemeester en Wethouders hebben, naar 

aanleiding van de bekende motie van den Raad, een meer ge
detailleerd onderzoek doen instellen omtrent de plannen tot uit

breiding van de bestaande of wel tot het bouwen van eene 
nieuwe gasfabriek. 

Uit de gegevens, getrokken uit de rapporten van de Com
missie voor de fabriek, den directeur en den architect-directeur, 
blijkt, dat, behalve de memorieposten, het geraamde bedrag 
voor de uitbreiding der fabriek ( ƒ 1,355,000) nog een verschil 
oplevert van circa 3 ton met het l a a g s t e cijfer voor den 
bouw van eene nieuwe fabriek. Daarbij komt, dat bij uitbrei
ding die, in tegenstelling met nieuwen bouw, geleidelijk kan 
geschieden, de vereischtc uitgaven geheel anders verdeeld, 
daardoor veel gemakkelijker gedragen, en in verband met 
renteverlies werkelijk belangrijk lager worden. Verhooging 
van den gasprijs of verlaging der uitkeering aan de gemeente 
zou dus onvermijdelijk het gevolg zijn van het groote plan. 
Voorts wordt als bezwaar aangevoerd dc ongeschiktheid-van 
voor den nieuwen bouw aangewezen tcreinen, terwijl daarte
genover staande voordcelen: de verbetering der kanalisatie en 
de besparing op het rangeerloon, niet kunnen opwegen tegen 
de extra kosten, aan een dubbel beheer verbonden. 

Burgemeester en Wethouders zien door een en ander hunne 
meening, dat in de gegeven omstandigheden uitbreiding van 
de bestaande fabriek boven den bouw eener nieuwe de voor
keur verdient, nog versterkt cn handhaven mitsdien hun vroe
ger aan den Raad gedaan voorstel. 

— In het laatst van dit jaar worden eenige personen ter 
beschikking van den Gouverneur-Generaal van Ned.-Indie ge
steld om tc worden benoemd tot opzichter der 3de klasse bij 
den waterstaat en de burgerlijke openbare werken daar tc lande. 
Nadere bijzonderheden bevat de Staatscourant. 

— Op last van den Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is uitgegeven en ter algemeene landsdrukkerij ge
drukt eene «beschrijving van een natten gasmeter met stand
vastig watervlak en verklaring van zijne werking", door B. P. 
Moors, ijker, chef van dienst te 's-Gravenhage en leeraar aan 
de Polytechnische school te Delft. In dat opstel geeft de 
schrijver een middel aan de hand. om den waterspiegel in den 
natten gasmeter gedurende geruimen tijd ( ± I jaar) op stand
vastige hoogte te houden Met de oplossing van dat vraagstuk 
hebben zich reeds velen beziggehouden, omdat de waarde van 
den natten gasmeter als vertrouwbaar meetwerktuig belangrijk 
grooter zoude worden, als het middel gevonden was om het 
water in het toestel op constante hoogte te houden. Aan de 
toepassing van alle tot nog toe voorgestelde middelen bleken 
echter bezwaren van practischen aard in den weg te staan. 
Ofschoon de door den beer Moors genomen proeven met den 
volgens zijne aanwijzingen vervaardigden model-gasmeter, dit
maal gunstiger resultaat beloven, heeft toch ook nu weder de 
practijk uitspraak te doen, of het-voorgestelde middel alge
meene toepassing kan vinden. Zoo ja, dan is ongetwijfeld door 
den heer Moors aan de gas- en gasmetoritulustrie een belangrijke 
dienst bewezen. 

— Het Vaderland verneemt, dat de heer L. H. J. J. Mazel 
hoofd-ingenieur van den waterstaat, pensioen heeft aangevraagd. 

A M S T E R D A M . Burgemeester en Wethouders, hebben naar 
aanleiding van bet in hunne handen tot preadvies gestelde 
adres van het hoofdbestuur var. de Vereeniging ter bevordering 
van de Nederlandsche visscherij te Katwijk, voorgesteld aan 
adressant te berichten, (lat een onderzoek zal worden ingesteld, 
in boeverre in den bestaanden toestand van de vischmarkt 
verbetering moet en kan worden gebracht, en tevens in hoe
verre het denkbeeld uitvoerbaar zou zijn, om op een geschikt 
punt binnen deze gemeente eene nieuwe vischmarkt te bouwen, 
welke tevens voor afslag is ingericht. 

— De adressen van den heer Werker, directeur van het 
Bible-hotel, en van Justus van Maurik Sr. c. s., houdende ver
zoek om terug te komen op het besluit, waarbij het gedempte 
Damrak is aangewezen voor de plaatsing van de houten loods 
voor de te houden tentoonstelling van kunstwerken van levende 
meesters, zijn in de laatste zitting van den Gemeenteraad be
handeld. Het voorstel van den heer Willeumier om op dit 
besluit terug te komen werd met 25 tegen 9 stemmen verworpen. 

Bij dc discussion over de begrooting van den Stadsschouw
burg deed de Voorzitter de toezegging dat de trap, aan een 
der vensters met het oog op brandgevaar aangebracht, ver
vangen zal worden. Het is voor de eer der hoofdstad en in 
het belang der veiligheid te wenschen dat dit spoedig geschiedt. 

R O T T E R D A M . Gisteren (Vrijdag) heeft de beproeving plaats 
gehad van twee hydraulische hijschkranen, ten dienste van 
het Vrij-entrepót der gemeente Rotterdam. 

Deze kranen zijn van een hefvermogen van 1500 K . G . , op 
eene vlucht van ruim 10 meter, en voorzien van telescoop-
plungers om ook lasten van 750 K.G. te kunnen lichten, ter
wijl eene hydraulische zwenkinrichting is aangebracht, waar
mede deze lasten meer dan een geheelen cirkel rondbewogen 
kunnen worden. 

Bij de beproeving bleek, dat deze kranen, zoowel wat het 
waterverbruik als de solide bewerking betrof, in alle opzichten 
aan de gestelde voorwaarden beantwoorden. 

De kranen zijn geleverd door de firma Gebrs. Figce te Haarlem. 
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A M S T E R D A M . Naar aanleiding van een 
door Jhr. S. M. van Rcijgcrsberg Vcrsluys 
gedane aanbieding ter exploitatie van de 
petroleumhaven , adviseeren Burgemeester 
cn Wethouders den Raad, niet terug tc 
komen op het besluit betreffende gemeen
telijke exploitatie. Zij doen dit, in aan
sluiting met het advies uer Commissie van 
bijstand in het beheer der verschillende 
gemeente-handelsinrichtingen, welke als 
slotsom harer overweging mededeelt, dat 
de inhoud van het adres en van het daar
aan toegevoegde concept der algemeene 
voorwaarden, niet eene voldoende omschrij
ving behelst van eene aanbieding , berus
tende op wcnschelijke grondslagen. 

HEUSDEN. Door de heeren J. I. A. Kuijs, 
grondeigenaar te's-Gravenhage, en A. Har-
tog Azn., ingenieur te Rotterdam, is con
cessie aangevraagd voor den aanleg cn 
de exploitatie van een stoomtramweg van 
hier over Vlijmen naar 's-Hertogenbosch. 

REUZEL. Door den Raad is, behoudens 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten, aan 
de heeren J. F. C. van Schaik, teWoensel, 
en J. J. A. Kuijs, te 's-Gravenhage, con
cessie verleend voor den aanleg en de 
exploitatie van een stoomtramweg in deze 
gemeente. 

LEIDERDORP. De Gemeenteraad heeft 
besloten met de Leidsche gasfabriek eene 
overeenkomst aan te gaan tot aanleg van 
gasleiding langs den Heerensingel cn den 
Lagen Rijndijk tot Spanjaardsbrug, ten 
behoeve van particulieren en straatver
lichting. 

Tevens werd bepaald aan de Duinwater
maatschappij eene toelage te geven van 
ƒ 2000 voor den aanleg van de waterleiding 
in laatstgenoemd deel. 

— Dezer dagen is door de Zuiderzee-
vereeniging een begin gemaakt met het 
onderzoek van den bodem van het noor
delijk gedeelte der Zuiderzee, onder leiding 
van den ingenieur C. Lelij , chef van het 
technisch onderzoek dier Vereeniging, aan 
wien daartoe de civiel-ingenieur C C. Coo-
mans is toegevoegd. 

PERSONALIA. 
— Tot ingenieur bij den Batavischen 

Oosterspoorweg voor de uitvoering van de 
verlenging der lijn van Bekassie naar Ke-
dong Gedeh, is benoemd (le civiel-ingenieur 
A . Snethlage, vroeger werkzaam bij de 
Deli-spoorwegmij. en bij de Staatsspoor
wegen ter Sumatra's Westkust. 

— Met ingang van 20 Mei j l . . is de civiel-
ingenieur F. A . Kloppert Azn., tijdelijk 
opzichter bij den waterstaat tc Fijnaart, 
benoemd tot adjunct ingenieur bij den alge-
meenen dienst van den waterstaat (afd. 
waterstaatskaart.) 

— In Nederlandsch-Indie is benoemd tot 
hoofdingenieur bij den aanleg van staats
spoorwegen op Java de ambtenaar op non-
act. J. K. Kcinpees. 

— Bij het kadaster in Nederlandsen-
Indië zijn benoemd: 

tot landmeter iste k l . die der 2de k l . 
W. Munniks de Jongh en E. M . Droop; 

tot landmeter 2de kl. J. G. Roelofs en 
F. W. P. Roessel, thans landmeter 3de k l . ; 

tot landmeter 3de klasse de adjunct
landmeter iste kl . J. F. C. Schram en D. 
L. Warnsinck en 

tot adjunct landmeter iste kl . de adjunct-
landmeter 2de k l . H . van den Waag. 

A D V E R T E N T I É N . 

L. J. RIJNINK 
roept zijn vrienden en medeleden van het Ge
nootschap A.etA. een li»i-l<»li j l i v i m r -
w e l toe bjj zijn vertrek naar de haven
werken te Jiuenos-Aijres. 

De Gemeente NIJMEGEN vraagt voor 
tijdelijk werk een bekwaam 

Bouwkundig- Teekeuaar 
om terstond in dienst te treden. 

Sollicitanten moeten zich uiterlijk voor 'J 
Juni e. k., zoo mogelijk in persoon, vervoe
gen bij den Gemeente-Architekt, aldaar. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 

Gemeente ARNHEM, zullen Vrijdag 14 Juni 
1889, 's voormiddags I I u u r , in het open
baar, ten Gemeentehuize aanbesteden: 

Bestek N " . 30. 
Het levoron van H O U T voor B a l 

k e n , D e k p l a n k o n , enz. voor de 
Schipbruggen te A r n h o m en te 
Westervoor t (ongeveer 41 
Grenon- , 15 M ; Boukon- en 4 
KT E ikenhout ) . 

Inlichtingen worden alle werkdagen , tot 
den dag der aanbesteding, van!)—12 en van 
2—4 uur gegeven aan het Bureau Gemeen
tewerken ten Gemeentehuize: bestek met ge
zegeld inschryvingsbiljet tecren betaling van 
/' 0.50 ter Secretarie verkrijgbaar. 

CORRESPONDENTIE. 
De plaat, voorstellende de ingang van 

(le R. -K. kerk in de Vondelstraat te Am
sterdam, wordt met het volgend nommer 
verzonden. 

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

Heiligerlee, prov. Gron. 
S P E C I A L I T E I T I N 

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

TORENUURWERKEX 

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

toonstellingen bekroond. 
A N T W E R P E N 1 8 8 5 . E E R E D I P L O M A . 

Gouden en Zilveren Medailles. 

Bouwterrein te VENLOO. 
Aan den I'oermondsehen 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 vanhee-
renhuizen. 

Te bevragen bjj den Mr. Timmerman H. 
V A N HASSELT, te Vcuho. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 

Gemeente ARNHEM, zullen Dinsdag 4 Juni 
1889, 's voormiddags l i 1 / , uur, in het open
baar, ten Gemeentehuize aanbesteden: 

Bostok N " . 23. 
Het ver r ich ten van verschi l lende 

M E T S E L - on V O E G W E R K E N . 
Inlichtingen worden alle werkdagen, tot 

den dag der aanbesteding, van t)—12 en van 
2—i uur, gegeven aan het Bureau Gemeen
tewerken ten Gemeentehuize, alwaar de aan
wijzing op Dinsdag 2S Mei a. s., 's voor
middags 11 ure, zal worden gegeven; bestek 
met gezegeld inschryvingsbiljet tegen beta
ling van / 0.50 ter Secretarie verkrijgbaar. 

Do Amorikaanscho 

„New Paragon'' Schoolbanken 
en ANDREWS B A N K E N en S T O E L E N 
met opslaande Zittingen voor Scholen. Kerk
gebouwen en Schouwburgen, uitsluitend ver
krijgbaar bij 

F R E D . S T I E L T J E S & C". 
Keizersgracht 745, 

AMSTERDAM. 
Duizenden in gebruik in Nederland, waar

van attesten ter inzage. 

R o l l u i l i e n 
van Staal of Hout mot Staalbaml doortrok
ken of met verstelbare lichtopeningen, zelf-
rollende, met drijfwerk enz. enz. 

E.enP. ROTTSIEPER. lie m schei <i ( Itjjnpriiison) 

Te koop aangeboden. 
2 Stoomheimachines 
2 Houts tookbanken 
1 C i r k e l en l intzaagmachino 
1 Rai lzaag 

50 K i p w a g o n s inhoud 2 M i Beide 
24 „ „ 2 M : ; . zijden 
36 „ ,, l ' / j l P . i kippend 
Alles 90 c.M. spoorwijdte. 
Aanvragen aan L. KALIS Kz., Sliedrerht 

en W. DE JONG, Hreda. 

ZWEEDSCH GRANIET 
uit de groovon, Stoomslrjporij en Pol i js t 
i n r i ch t i ng van de Firma 

KKSSKL & RÖIIL, 
te Ber l i jn . 

Eenig Agent J . H . P . J A N S E , 
Prinsengracht 468, 

Ait/sterdam. 

H.&J. SUYVER, 
F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS E N WERKTUIGEN, 
op (le Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

ISS:i bekroond met 
E E R E - D I P L O M A (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n en Z e e p a a r d , 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 

JAK VAN DER POT, Scheepmakershaven N 0 .3 , Rotterdam. 
De eenigste Kyaniseerinrichting, waar ook des 

winters wordt doorgewerkt. 
Het kyaniseeren 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 „Wallsend" 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prijzen. 

Ueliïischc kluit- en hydraulische kalk. 
Billijke prjjzen en vrachten. 
Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezondea. 
Gelieve op voornaam en adres te letten. 



190 D E O P M E R K E R . i Juni 1889. 

B E Z O E K 
Parijsche Tentoonstelling. 

Een Waterbouwkundig Ingenieur, die ge
negen is niet een vakgenoot van gezetten 
leeftjjd de Tentoonstelling te bezoeken, 
wordt verzocht, nopens de nader overeen te 
komen tjjd, voorwaarden, enz. franco te wil
len schrjjven onder letter K. T. O. aan de 
Boekhandelaren V A N UÜRCU.M & COMP. , 
te Assen. 

DE LIFT & C'. 
Ootlxredifk StH, Rotterdam 

V L O E R - e n W A N D T E G E L S , 
TROTTOIR-, (b1e\T- E\ 1jzersteëmegels. 

Groote voorraden 

ASPHALTE VAN VAL DE TRAVERS 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, 

in groote verscheidenheden, voor: Rijwegen, Trottoirs, Lawn-Tennis-
Courts, Kelders, Winkel- en Magazijn vloeren, Gangen, Muur-, 
Brug- en Dakbedekkingen, Betonfnndeeringen enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan THE NEUCHATEL AS
PHALTE COMPANY Ld., Beltweg 3, Amsterdam en voor Arnhem bij den Heer 
H. G. KWOOPS C.Ozn., Beekstraat F 62 te Arnhem. 

De Directeur. W. PATON WALSH. 

MOOS & VAN LIMBI» 8ebr. VAN DER VLET, 

Prima grosse Tarwezemelen 
worden in groote partijen ter levering van 
af Juni tot Waart TE KOOP gevraagd. 

Franco aanbiedingen onder G. 531 aan 
RUDOLF MOSSE, Kenleu ad. Rijn. 

ELECTRICITEIT. 
L E Ö X H E X & C " 

IO Hue Stephenson 
SCHAERBEEK-BRUSSEL. 

Fabriek van kabels en draden voor 
electriciteit in alle soorten. 

• f 

JAN HAMER & C°. 
A M S T E R D A M . 

K a n t o o r : G e b o u w M a a t s , 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 . 

M a r n i x s t r a a t 4 0 2 b h . L e i d s c h e p l e i n . 
Werktuigen voor Stooniwasscherijcn en Stoom-

desinfectie-inrichtingen. 
Werktuigen voor Stroohulzenfabrieken. 
Witte's Liften voor Personen, Goederen, Spij

zen enz. 
Boyle's Luchtpompventilators en Schoor

steenkappen. 
Carré's Luchtdruk-waterreservoirs. 
Milde's Micro Telephonen. 
Poppe's Desinfectie-inrichtingen voor Pri

vaatstelsels, enz. enz. 
Nederlandsche referentiën worden op 

aanvrage verstrekt. (i) 

zoekt te koopen BEENDEREN voor directe 
en latere levering, in ladingen van 200 centner. 

Franco aanbiedingen onder H 532, aan 
RUDOLF MOSSE, in Kenlen. 

B O T T E R D A M . 
A G E N T E N 

der Société Anoiiymo des 
Carrières de Porphyre de Quenast" 

E N 

der „Société des Carrières de Lessines." 
L E V E R A N C I E R S v a n F A U C O N V A L K E I E N . 

Geldersche straat N". 12. 

IJ7.ERHAKDELAARS te AMSTERDAM. 
Maal-, Plaat-, Band-, Hoek- en T-I.lzer e n z 

Steeds v o o r h a n d e n : 
B ALK-IJZER in verschillende profielen en lengten. 

Vijlen en gegeten Maal uit de fabriek 
van Gebr. HüiILKH & Co. te Weenen, alsmede 

C.LOKK Hoefnagels met afgewerkte pun
ten en onder garantie tegen spljjten. 

B . H O L S B O E R . - A r n l i e m . 
Leverancier van Z. M. den Koning. 

Bekroond voor W a t e r p a s - , ïïoekmeet- en andere instrumenten 
met Zilver 18G8, 1881, 1883 (Internat. Tentoonst.) 

Hoogs te onde r sche id ing 1879. 
EQUERRES, MEETKETTINGEN, BRIEF- en PAKKETBALANSEN, enz. enz. 

B A K E N S . R O T A T I E - e n I N D U C T I E - T O E S T E L L E N . T E L E G R A A F - A P P A R A T E N , e n z , e n z . 

BECKER & BUDIHNGH. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK V A * 

WATERPAS-
HOEKMEET-

en andere 

INSTRUMENTEN. 
v o o r I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S , e n z . 

Geëmailleerd-ijzeren PEILSCHALEN 
WEEGWERKTUIGEN. 

CARBOLINEUM EXCELSIOR is het BESTE Houtbederfwerend middel. 
FRED. STIELTJES & C°. Amsterdam. 

B e k r o o n d : 
D u s s c l d o i p 1 8 8 0 

W e e n e n 1 8 8 0 . 

Gouden Medaille 
A m s t e r d a m 1883 

JOHANN ODORJCO, Frankfort a/M. 

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

A m s t e r d a m 1 8 8 2 . 

F A B R I E K V A N 

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

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

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 
F E E D . E N G E B S , Amsterdam, 

Heerrngrnvlit, bij de Oude Spiegelstraat n". 335. 

PHOTOLirilOGRAPIÜE. PIIOTIIZIMRAPHIE 
en Stéréotype-Inrichting 

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

op zjjne inrichting voor Photolithographic, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plant, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Photezlnce-
graphir voor de reproductie van Platen cn 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van 1111. Uitgevers en op 
zjjne stéréotype-Inrichting 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 . 

Gedrukt bij 6. W. van der Wie) & 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 

I j f TAIL van da KEF\K ïz £e 7 u ï I E E L 5 7 r \ . A . A T I E A I I = . E ? E A I V I 

Photolith.van G.J. Ihiemc. Arnhem. Bijvoegsel van DE OPMERKER 1HÖ9. X"23. 
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RCHITECTVRAET MICITIA 
1 

Redacteur-uitgever F. \V. V A N G E N I 1 T J<Jz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het \Vee'kl>lacl en advertentién: 

Bureau van De Opmerker, Driekoningenstraat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura el Amicitia JAN STRINGER, 

II. G. JANSEN en A. REIJDING. 
Stukken, deze Redactie betreflende, Ie adresseeren aan den heer 

A. RKIJIUNO, Stadhouderskade 4, le Amsterdam, 
en al, wat de Administratie van liet Genootschap betreft, aan den 

I»i.-Secretaris, American Hotel, le Amsterdam. 

hlHM. 
A I . O N N E M K N T /2.25 P e r 3 maanden of wel zes gulden per jaar, bij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het'buitenland 
/ 7.50 en Nederlandsch-IndiL1 f 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 

A D V K R T K N T I K X ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bcwijsnommer, 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 . ü . 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. 

Als vervaardiger van het ontwerp voor een Brand
weerkazerne, ingezonden onder motto Brand, heeft 
zich bekendgemaakt de heer Joh. Stuijt, tc Amsterdam. 
en van het ontwerp voor een bet immering van 
een bi l jartkamer, ingezonden onder motto Rendu, 
de heer J. Herman, te Amsterdam. 

Namens liet Bestuur: 
De iste-Secretaris, 

G. A. ZEEMAN. 

RIJ D E PLAAT. 
Onze door den heer J. van Rcijcndam Czn. vervaar

digde illustratie stelt den ingang voor van de R.-K. kerk 
in de Vondelstraat te Amsterdam, welke schoone kerk 
door den architect Dr. P. J. H. Cuypers gebouwd werd. 

(A.etA.) UITSCHRIJVEN E N B E O O R D E E L E N 
V A N PRIJSVRAGEN. 

Ach God, alweer over prijsvragen! Ik kan mij be
grijpen dat zoo'n artikel door u wordt overgeslagen. 
Wij leven dan ook al een tijdlang in een prijsvraag
periode om ziek van te worden. 

Zeker, prijsvragen zijn uitstekend, wanneer zij met 
het doel voor studie worden uitgeschreven, en, zoo 
door dit of dat lichaam of college , door een of ander 
bestuur de bouwkundige wereld wordt uitgenoodigd 
aan een wedstrijd deel tc nemen en de heeren aan een 
plan voor hun voorgenomen bouw te helpen, ja wel, dan 
kan het wel gebeuren — en het is ook wel gebeurd — 
dat een onbekend licht daardoor te voorschijn trad pf 
dat iemand, die misschien anders nog onder de doo-
dende bureau-invloeden zijn kunstloopbaan zou moeten 
voortzaniken, in de volle vrijheid geplaatst werd, en 
gelegenheid vindende zijn geestesgaven te uiten, zijn 
ideeën te verwezenlijken , de ware vruchten van zijn nog 
pas voltooide studie kan plukken. 

Maar dit zijn, hoe men ook het tegendeel moge 
voorspiegelen, zeldzaamheden. De paarden, die de 
haver verdienen, degene die in hunne ontwerpen blijk 
geven van fijnen smaak, van individualiteit (een groot 
en lastig woord om uit te spreken, zeker de oorzaak 

dat het zoo zelden voorkomt) en grondige studie en 
kennis, worden door een onmeedoogende Jury 
maar ik zou het eerst over uitschrijven en dan over 
beoordeelen hebben, dat heb ik hierboven voorge
schreven , dus dit programma moet stipt worden op
gevolgd. 

Om de waarheid te zeggen, begrijp ik niet hoe die 
diverse besturen en colleges ertoe komen een prijs
vraag voor hun gebouw uit te schrijven. 

Ja toch, ik begrijp dat die edelachtbare of niet acht
bare heeren, hetzij door het lezen van vakbladen, 
hetzij uit een den mensch aangeboren zucht tot navol
ging , er onschuldig toe komen te denken dat zij, door 
een prijsvraag uit te schrijven, nu eens zeker een extra, 
extra goed gebouw zullen krijgen. Een goede indee
ling en een mooie gevel (dat is een goedkoope gevel 
in het Hollandsen) en met de kans op zulk een bui
tenkansje, loopen de heeren de risico, een architect 
erbij cadeau te krijgen , die van bouwen zooveel ver
stand heeft als een pas gepromoveerd architect-ingenieur. 

Blijkt de bekroonde een werkelijk artist te zijn en 
getuigen plan en gevels van hoogen aanleg, dan mag 
den heeren geluk gewenscht worden met tien uitslag en 
zij zullen langs anderen weg wel de practische zijden 
weten op te lossen. De energieke artist zal met zijn 
klaren kop de practijk, al is het niet in de puntjes , 
wel eenigszins machtig worden. Een (link man kan veel. 

Maar dit zijn en blijven uitzonderingen — die ver-
wenschte Jury-rapporten 

Alle prijsvragen van dien aard, ik spreek niet van 
die, welke door rijk of gemeente worden uitgeschre
ven , hebben al tamelijk wel bewezen dat de architec
ten „van naam", de gevestigde bouwmeesters er niet 
aan mededoen. Gelijk hebben zij. Zij willen wel 
plannen leveren , doch het zijn mannen van zaken, en 
bevallen de plannen niet, och zij zullen niemand be
letten naar een collega te gaan, en zijn zoo vrij de 
nota van gemaakte onkosten tc zenden. Zaken! 

Het zijn dus niet- of zwak gevestigde architecten, die 
in het strijdperk treden. Maar wat gebeurt. Ten einde 
de ontwerpen te beoordeelen noodigen de heeren uit-
schrijvers eenige ter naam en faam goed bekend staande 
architecten, die , volgens hun oordeel, of in sonunige 

De Rtdttüe van Architectura el Amicitia stelt zich allen verantu oonlelyk »oor den inhoud van stukken, gewaarmerkt mei ile initialen/' A. et A. 
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gevallen volgens het oordeel der mededingers, capabel 
zijn als rechters op te treden. Was het nu niet veel 
eenvoudiger, zeker sekuurder, een dezer heeren den 
bouw op te dragen. 

Ik bedoel dit: 
Er zijn toch wel kundige architecten in ons land te 

vinden, wien den bouw kan worden opgedragen. Er 
zou verbazend veel verloren arbeid minder zijn, veel 
haat en nijd op dit gebied worden vermeden, en, wat 
het ergste is, er zouden minder slechte producten ver
rijzen , die, faute de mieux, nota bene bekroonde ont
werpen zijn. 

O ja, ik hoor al een storm van verontwaardiging 
losbarsten, omdat ik u de gelegenheid wil ontnemen 
uwe kunde te bewijzen en in een eerlijken strijd uwe 
vermeende meerderen te doen sidderen voor uwe grootere 
gaven. Volstrekt niet. Die gelegenheid kan u nog 
wel eens worden geboden door de prijsvragen, welke 
door gemeenten of rijk worden uitgeschreven en die 
door omvang of belangrijkheid den uitschrijvers veel 
meer zekerheid geven van goed slagen. 

Maar ik zou de diverse besturen en colleges wel 
willen verzoeken, geen prijsvragen voor hunne gebou
wen meer uit te schrijven, daar de ondervinding van 
de laatste jaren ten duidelijkste heeft bewezen, dat de 
resultaten, hoewel misschien dikwijls goed, toch niet 
hooger staan dan wanneer kundige en bekwame archi
tecten , dus kunstenaars, artisten, waren uitgenoodigd. 
Beter dan een drom bouwkundigen, waarvan het grootste 
gedeelte van twijfelachtige bekwaamheden, in de ge
legenheid te stellen hunne krachten te toonen, is het 
te verkiezen, dat de werkelijk artistieke en bekwame 
bouwmeesters, de kunstenaars in het vak, de beoefe
naars der bouwkunst en niet der bouwkunde meer in 
de gelegenheid gesteld werden werk te leveren. Dat 
de betrokken bouwheeren erop gewezen werden of in 
de gelegenheid waren te weten, wie hun een goed, 
dat is ook schoon gebouw kan leveren. 

En hiertoe zouden die prijsvragen, door vakvereeni-
gingen uitgeschreven , dus studie-prijsvragen, veel kun
nen medewerken. Zij zouden aan het licht brengen 
de kundige en bekwame mannen, die niet in de gele
genheid geweest zijn in het practische leven hunne 
gaven te toonen. Ik zeg kunnen, want die prijsvragen 
hebben maar zelden genoeg succes. 

De schuld hiervan ligt in het uitschrijven en be-
oordeelen. 

Er wordt bij het uitschrijven voor het meerendeel 
geen rekening gehouden met het beoogde doel: de 
mededingers in de gelegenheid te stellen iets schoons 
voort te brengen. Men verzint alle mogelijke moeilijk
heden , „die zich zouden kunnen voordoen bij een wer
kelijke opdracht van een principaal", en stelt die in 
het programma, zoodat dit somtijds meer op een strik
vraag dan op een prijsvraag gelijkt. Och heeren, als 
de werkelijke principaal met al zijne bezwaren en bin
dende bepalingen komt, weest gerust dat wij er ons 
wel door zullen slaan, maar doet ons nu maar het 
genoegen en houdt die denkbeeldige zwarigheden maar 
bij u. Gij oogst er niets anders mede in dan dat vele 
bekwame krachten thuisblijven, die anders uwe prijs
vragen en niet het minst zichzelf tot groot voordeel 
zouden zijn. 

Wat is het noodig dat gij, in het programma voor 
„een deftig woonhuis" '), die bindende maten van 
50 en 16 M. stelt. Vooral wat betreft de laatste. 
Laat het den artist over hoe breed de gevel zal worden, 
en bedenk dat hem dat eigenlijk geheel onverschillig 
zal zijn. Hij zal trachten een facade voor „een deftig 
woonhuis" te maken, en als hij een idee ervoor krijgt, 

I) De Opmerker van 16 Februari 1889. 

dan gaat hij dat uitwerken, eerst in grove omtrekken, 
in massa bepaald, en hij zoekt, zoekt, hier wat af, 
daar wat bij, dit gedeelte wat naar voren, zoo, dat 
geeft flinke schaduwpartijen, nu dat wat minder forsch 
en hier en daar wat hooger of breeder, om meer even
wicht te krijgen, daar wat meer massa, hier wat meer 
openingen en licht en eindelijk de kleine schaduwpartijen 
te voorschijn getooverd, doode lijsten vol leven ge
blazen, koude vlakken geestig versierd, en langzaam, 
na veel gedachten en veel gewerk, verschijnt voor het 
oog het bekoorlijk idee, dat hij in zich had voelen 
geboren worden. 

O, ik begrijp, dat zoo'n werkstukje voor den artist 
zelf van de grootste waarde is, dat is zijn eigendom, 
dat heeft hijzelf gemaakt. En als ge hem dan eens 
zoudt vragen hoe breed nu wel precies zijn schepping 
was, zoudt ge zien, dat hij er tot uwe groote ver
bazing de duimstok nog op zou moeten leggen om 
het te meten. Het is 20 M. geworden. Begrijpt ge, 
heeren prijsuitschrijvers, dat van zoo'n schepping, zoo 
ontstaan, geen 4 M. af kan worden genomen, zooals 
bij een banalen woonhuisbouw, waar de penantjes wel 
wat smaller en de ramen, zoo ook het avant-corps, iets 
minder breed kunnen gemaakt worden. Ge denkt toch 
niet dat een product, wat zoo met zich laat sollen, 
een kunstuiting kan zijn? 

En de planverdeeling, een even moeilijk, een minder 
esthetisch dan wel studiewerk; wat hebt ge den man 
van studie aan banden te leggen door hem voor elke 
étage een afgepast aantal vertrekken voor te schrijven, 
die hij dan, even als een legkaart, zoolang moet ver
schuiven tot het eene aantal zonder veel bezwaar boven 
het andere zal komen te liggen. 

A l weder, laat het den mededinger over. Geef hem 
tot toelichting een lijstje der gewenschte vertrekken, 
en het is juist zijn zaak die doelmatig te schikken en 
hooger of lager te plaatsen, niet de uwe. 

Te bepalen dat de gevel moet worden opgetrokken 
in baksteenbouw der vroeg-Renaissance, is iets wat in 
een onbewaakt oogenblik aan de heeren is ontsnapt. 
Dat kan niet ernstig zijn gemeend. Het is eenvoudig 
een grove onbillijkheid zooiets te eischen. Ge maakt 
u warm over de onbillijkheid in dit opzicht bij de 
officiëele kunst, waar alleen de beoefenaars van die 
richting bevoorrecht worden door de Regeering en zelf 
gaat gij de liefhebbers van de langzamerhand weder 
afnemende mode der alleenzaligmakende Hollandsche 
Renaissance in de gelegenheid stellen mede te dingen 
en sluit de overige, die aan een anderen stijl of rich
ting de voorkeur geven, geheel buiten. 

Dat lijstje van prijsvragen, voor dit jaar door A etA. 
uitgeschreven, geeft mij juist goede voorbeelden aan de 
hand, om de aandacht ook van andere prijsuitschrijvende 
vereenigingen te verzoeken, die meest in denzelfden 
geest werkzaam zijn. 

De vraag, volgende op „een deftig woonhuis" is „een 
brug in een rij- en wandelpark." Men wordt er aan 
handen en voeten gebonden en zoo moet men trachten 
een goed ontwerp te maken. Je zoudt het met je neus 
kunnen probeeren. Hier worden de bindende afmetin
gen u met centimeters toegemeten. Een kraan, die daar 
wat schoons van maakt. 

Volgt „een zitbank in een park", als monumentale 
nagedachtenis van een beroemd letterkundige. 

Hier hebben de heeren gemeend vaderlijk te moeten 
waken voor de buitensporige uitspattingen van het 
jeugdig vuur der mededingers. Op een vrij terrein, 
te midden der natuur een ontwerp voor een dergelijk 
monument te mogen maken, is wel een aanlokkelijk 
aanbod. Ieder heeft van zoo'n ding natuurlijk zijn eigen 
voorstelling. De een zal het monument hoofdzaak en 
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de bank ondergeschikt maken, de ander daarentegen 
kiest zich een bank, die noodigt tot zitten om u van 
de heerlijke vergezichten op bosch en dreven kalm te 
doen genieten, af en toe een bladzijde opslaande van 
uw lievelingsschrijver, waaraan gij door eene gepaste 
versiering der bank tevens wordt herinnerd. De laatste 
zal de bank klein, de eerste zal haar groot, wellicht 
uitgestrekt maken. 

Maar jawel, weet ge hoe zoo'n bank wezen moet, 
ge raadt het nooit. Nu, 12 M. lang en 6 M. breed. 
Niets meer en ook niets minder, 't Staat in het pro
gramma. 

Voelt ge niet dat een klein ontwerp even hoog en 
hooger kan staan dan een groot, en dat ook het omge
keerde het geval kan zijn? ge behoeft niet bevreesd 
te wezen voor overdrijving, daar het ontwerp het ka
rakter van zitbank niet mag verliezen. 

Tot zoover het uitschrijven. Het is een greep uit 
veel verkeerdheden, maar ik laat het erbij, met de 
bede: „laat ons vrij". 

En het beoordeelen ? Bij de prijsvragen, door parti
culieren uitgeschreven, bestaan dc jury-leden , zoo over 
het algemeen genomen, tamelijk wel altijd uit een zeker 
consortium van personen, „mannen die op het gebied 
der bouwkunst hunne sporen enz. enz." Jawel, 
die achtenswaardige heeren worden algemeen erkend als 
de beoordeelaars bij uitnemendheid voor dergelijke prijs
vragen, en tot op zekere hoogte geeft hunne veelal 
langdurige loopbaan, waarin vele groote en kleine ont
werpen hunne bureau's — dat is dikwijls niet altijd hunne 
hoofden — hebben verlaten, wel recht daarop, en wel 
in de eerste plaats met betrekking tot de beoordeeling 
der plannen. Daar echter het betrokken prijsuitschrij-
vend lichaam in deze wel het meest zal te zeggen heb
ben, blijft er waarschijnlijk voor de heeren bouwkundige 
jury-leden niet veel meer over dan de gebreken op te 
sommen van eenige niet-bekroonde ontwerpen. 

Maar buiten de planverdeeling staat — en dit schijnen 
de heeren steeds te willen ontkennen — even hoog de 
buiten- en binnenordonnantie. In plaats van mede te 
helpen het aantal schoone bouwwerken te vermeerderen 
door, wat dikwijls het geval kan zijn, een werkelijk 
schoone ordonnantie wat meer recht te doen weder
varen en, evenals thans geschiedt met den ontwerper 
van een goed plan en slechten gevel, dezen te vergun
nen den laatsten te verbeteren, dit omgekeerd toe te staan 
aan den ontwerper van een schoone facade. Ik ben 
zoo vrij te beweren dat dit in de meeste gevallen beter 
zal gelukken en in allen gevalle de bouwkunst ten 
goede zal komen. 

Bij de beoordeeling van prijsvragen, onder leden van 
Vereenigingen uitgeschreven, mocht men wel eens wat 
verstandiger te werk gaan, en wat meer vragen of de 
juryleden genoeg gevoel hebben voor de ware kunst in 
de eerste plaats. Die prijsvragen worden uitgeschreven 
met het doel van studie, om ons in de gelegenheid te 
stellen onze fantasie te laten werken, en daarbij den 
vrijen teugel te doen vieren; wij willen daarin niet door 
koude jury-leden geattaqueerd worden op kleingeestige 
en ondergeschikte foutjes in plan of opstand, of in 
aanmerkingen van niet aan de letter van het programma 
te hebben vastgehouden. 

Komaan, niet langer vastgehouden aan oude tradities, 
niet uit kracht van gewoonte en sleur en ook niet om 
bijredenen juryleden gekozen. De mededingers naar 
uwe prijsvragen hebben recht op sympathieke beoor
deelingen , op juryleden die de verouderde begrippen 
van vóór twintig en dertig jaren nooit kenden en zelf 
de eerste zijn in het vooruitgaande streven van het 
heden. Zulke juryleden zijn gelukkig wel te vinden. 

Ik wil hier eens een sterk staaltje aanhalen van eene 

beoordeeling van een antwoord, ingezonden op een 
der prijsvragen in het vorige jaar door het Genoot
schap uitgeschreven, waarvan het rapport in De Op
merker van 1 Juni 1889 is opgenomen. Aan een ieder 
de beoordeeling of ik gelijk heb, zoo'n Jury aan te 
vallen. 

„2e Algemeene prijsvraag. Brandweer
kazerne voor 40 man op aan de zijden inge
sloten terrein. 

„Ten aanzien van de ontwerpen voor eene Brand
weerkazerne werd in het algemeen door alle leden der 
Jury dc opmerking gemaakt dat aan de beredeneerde 
samenstelling der plans geen genoegzame aandacht door 
de heeren leden is gewijd ('); daarentegen mochten zich 
de gevelteekeningen veelal onderscheiden door een stre
ven naar sierlijkheid, dat doorgaans met het oog op 
de bestemming van het bouwwerk, te ver gedreven is?" 
Wat is dat voor een vervelende, afgezaagde opmerking, 
van „te sierlijk voor het doel"? Heeft de ontwerper 
zich te storen gehad aan bekrompen Hollandsche be
palingen van gemeentebesturen, die, geen begrip van 
schoon, laat staan van kunst hebbende, geen geld over 
kunnen hebben voor al die „koekebak aan de gevels" ? 
Om dat het een utiliteitsgebouw geldt, moet het daarom 
altijd eenvoudig zijn ? Als de gemeente nu rijk genoeg is ? 
Zoolang het karakter van het gebouw niet is verloren, 
heeft in deze prijsvragen degene, die de schoonste op
lossing maakt, recht op bekroning. 

Wat een geluk dat deze Jury niet is geroependoor 
de voormalige vroede vaderen van Haarlem, om hun 
oordeel over het ontwerp voor een vleeschhal uit >te 
spreken. Wij hadden nooit ons Haarlemsch vleesch-
halletje gehad. 

„Terwijl de geleverde opstand-teekeningen nochtans, 
èn wat compositie, èn wat uitvoering betreft, veel ver
dienstelijks bevatten, en van groote bekwaamheid blijk 
geven, moet de Jury tot haar leedwezen met nadruk 
erop wijzen, dat alle planrerdeelingen ten eencmale 
onvoldoende ('), de meeste zelfs zeer gebrekkig zijn, en 
van zeer weinig zorg en studie getuigen. Hieraan is 
het toe te schrijven dat de uitkomst van den wedstrijd 
niet tot een gewenscht doel heeft geleid." 

Op deze inleiding volgt de afzonderlijke beoordeeling 
der diverse ontwerpen. 

„N". 3, motto: In laaie (2 teekeningen). De platte
grond is met een frontgebouw, achtergebouw en twee 
zijgevels zoo ontworpen dat hij eene ruime open plaats 
omsluit. 

„In de benedenverdieping maakt de groote vestibule 
met de dubbele hoofdtrap een indrukwekkend geheel. 

„De overige trappen zijn mede goed verdeeld en 
gesitueerd. Hoewel de geheele distributie op oorspron
kelijkheid cn vindingrijkheid mag aanspraak maken (') 
kleven haar niettemin gebreken aan." Nu dat kan 
den beste gebeuren, en het zou wel een wonder zijn 
als een ontwerp door een Jury zonder gebreken werd 
bevonden. Maar hoe groot zijn die gebreken? 

„Door de gangen in de vleugelgebouwen vóór de 
kamers langs de buitenmuren te ieggen, is in de be
nedenverdieping eene kamer van den cantinehouder 
slechts gebrekkig verlicht (jongen! jongen!), terwijl op 
de ie verdieping de theorie-en gymnastiekzalen slechts 
indirect en onvoldoend licht ontvangen." De heeren 
noemen eene omgaande open gaanderij een motief voor 
indirecte verlichting. 

„Bij de woningen van den brandmeester en sectie
brandmeester zijn de afmetingen der woonvertrekken 
(3 bij 3, en 3 bij 4 M.) te bekrompen; daarentegen 
die van de vestibules, gangen en keuken te ruim. 

(') Ik cursiveer. 
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D e remise is goed geplaatst, doch bij de vrij aan
zienlijke lengte van 20 M . had dit lokaal meer dan 
een enkele poort tot uitgang mogen hebben." 

Daar deze remise bijna over de volle lengte langs 
de binnenplaats loopt , zijn er nog al gemakkeli jk een 
paar ingangen bij te maken. 

„De gevelordonnantii verraadt tent geoefende //and 
en een zeker meesterschap in de compositie. D e rijke 
Gothische motieven zijn evenwel hier zeker niet op 
hunne rechte plaats (waarom niet ?); dit betreft vooral 
den toren en de rijkversierde ramen, balkons en hoek-
fiolen, waarmede nochtans de ongelukkige luifels (?) 
der zijingangdeuren een onaangename tegenstelling vor
men. D e wijzerplaat is misplaatst en veel te kle in 
voor de aanzienlijke hoogte. 

„ H o e w e l bont van k l e u r , verdient de teekening van 
den voorgevel en de geestige behandeling der door
sneden een loffelijke vermelding." 

H e t is te hopen dat het Bestuur van het Genoot
schap den ontwerper, zoo deze zich bekend mocht 
m a k e n , verzoekt zijn ontwerp voor De Bouwmeester 
te wi l len afstaan; men zal dan kunnen oordeelen. 

Ik hoop in dit schrijven genoeg te hebben aange
toond , welke gebreken er bij het uitschrijven en bij 
het beoordeelen bestaan. Ik heb een paar voorbeelden 
aangehaald, teneinde mijn beweren te staven. 

A l l e e n nog di t ; zoo voor de prijsvragen van het G e 
nootschap prijzen ter beschikking zijn gesteld, heeft 
dan een Jury het recht te bepalen dat deze niet mogen 
worden uitgereikt? Zoolang de antwoorden niet slecht, 
beneden peil of alle critiek z i jn , moet de besteden prijs 
winnen. D i e op eene wedren het eerste aankomt, a l 
is zijn viervoeter een Rossinante, gaat met de centen 
strijken. Ik vertrouw dat het Bestuur van het Genoot
schap dat ook zoo zal inzien. 

D e Afdec l ing Ams te rdam van de Maatschappij tot 
Bevorder ing der Bouwkuns t , heeft den laatst uitge-
reikten prijs , welke door twee inzenders gelijk behaald 
w e r d , ve rhoogd , ten einde ieder een schoone som ter 
hand te kunnen stellen. K r a n i g ! 

Au/sterdam, 5 Juni 1889. W . C . B A U E R . 

( A . et A ) . Ofschoon de Red . niet alle beweringen 
van den geachten inzender kan onderschrijven , wenscht 
zij gaarne, door de opname van zijn a r t i ke l , de ge-
dachtenwisseling omtrent het moeilijke vraagstuk te 
bevorderen. 

W e l l i c h t z a l , in een der volgende nummers , door 
de Redactie op deze zaak worden teruggekomen. 

De Redactie van A. et A. 

( A . et A . ) S C H E T S T O C H T N A A R 
H O O R N . 

D e n 2im Juni stond de Schetsclub in de stations-
vestibule geschaard, met het vur ig verlangen naar 
H o o r n te sporen, om aldaar de decoratieve monu
menten onzer voorvaderen te bewonderen, en ze, al 
bewonderende, hetzij geheel of en deta i l , te kop iëe ren . 

H e t was den leden der C l u b aan te zien dat zij z ich 
vo l vuur gevoelden, waartoe de temperatuur van 91" 
in de schaduw het hare bijbracht; daar het laatste con
tingent vuur moedig met bier werd te keer gegaan, 
durven wij vei l ig aannemen, dat slechts de edele aan
drift om studies te maken , de bovenhand behield. O p 
den bepaalden tijd stapten wij den waggon i n , die 
ons naar H o o r n zou voeren en die al s chokkend , dam
pend en gloe iend , het zonnetje, dat wij zooveel doenlijk 
ontweken, trachtte voorbij te snellen; dit bleef echter 
k a l m aan 't firmament g lo ren , met een gezicht ' twelk 
niet onduidelijk te verstaan gaf, dat wij elkander in 
H o o r n zouden terug zien. 

G e l u k k i g liep deze heenreis zonder cenig incident 
af. O ! ware dit met dc terugreis evenzoo geweest, 
maar dat tot straks. 

T e H o o r n aangekomen, vonden wij de entree van het 
stadje vr iendel i jk; wij doorkruisten de lommerri jke 
boompjes op de Nieuwe V e e m a r k t , waar wij schaaps
kooien Bondet lammeren bespeurden, en betraden eindelijk 
onder 't voortdurend beweren dat het warm en ver 
was den Zeedijk (men lette er o p , den k lem op de 
eerste lettergreep te leggen) en bevonden ons toen 
tegenover dezelfde zee, waar eens een Jan H a r i n g (niet 
te verwarren met Har ing-Jan) Hol l and ' s roem hoog 
wist te houden. 

D e gevangenis voorbijgaande, met een zucht dat 
deze dingen nog moesten bestaan , kwamen wij aan de 
haven , die nu juist geen oorlogshaven is te noemen, 
maar den beschouwer toch vervult met aandoening 
vanwege de historische herinneringen. H i e r was het 
ook dat H e n r i Hava rd met zijn jacht wilde ankeren o m 
onze helaas doode steden te vereeuwigen in 't Fransch. 

H o o r n leek ons echter geenszins dood toe, want 
het blakerde pit t ig in het zonlicht en bloosde als een 
schuchtere maagd over de terugkaatsing in het 
water of was het een schaamteblos over vroegere 
grootheid en hu id ig verval? 

D e hoofdtoren hief bij al dat gebloos geestig zijne 
tinnen omhoog en noodde tot schetsen uit. W i j gaven 
daaraan natuurlijk direct gevolg en bekommerden ons 
weinig om den geteerden zetel, welken wij daar moesten 
innemen. N a een kwartier uurs besteed te hebben om 
dit eerwaardig monument te vereeuwigen, rukten wij 
onze posteriores van de kleverige zitplaatsen los o m 
het dorstige hart te laven met een frisschen dronk. 
E e n goed gesternte, vertegenwoordigd in een H o o r n -
schen jongen , was zoo vriendelijk ons den weg te wijzen 
naar het Waaggebouw en het Tr ibunaa l . Daar wij van 
meening waren dat het Waaggebouw evengoed van uit 
het H o t e l Delemarre was te observeeren als van den 
openbaren w e g , besloten wij daar te dejeunceren, en 
al etende en schetsende, het aangename met het nut
tige te vereenigen. 

N a in het voorbijgaan de Oosterkerk bewonderd te 
hebben, spoedden wij ons , linia recta, naar de poort 
van dezelfde windstreek; deze werd met veel animo 
op papier gebracht , en wekte vooral de aandacht door 
haar gebogen g rondvorm, waarnaar alle details z ich 
regelen en die, gepaard met de bekoorli jke l igg ing tus-
schen het g r o e n , zulk een schoon harmonisch decor 
in het leven roept. 

Toen wij op het kerkplein aankwamen, overtuigden 
wij ons van het verschil tusschen hedendaagsche en 
vroegere bouwwijze, en maakten de opmerk ing , dat 
hier niet juist de grootste monumenten der eerste, de 
fraaiste waren , boven dc kleinere van vroegeren tijd. 
H e t oude St.-Jansgasthuis en de daarbij gelegen poortjes 
noodigden vooral uit tot aandachtige beschouwing. 

Daarna herinnerde de tijd ons eraan, dat het vertrek 
van den Amsterdamschen trein onverbiddelijk op den 
reiswijzer stond vermeld ; wij besloten op te breken , 
doch niet dan nadat wij eerst een bezoek zouden ge
bracht hebben aan de St . -Cyr iacuskerk , gebouwd door 
den heer A . C . B l e y s ; eenigc oogenbl ikken werden 
met genoegen aan de beschouwing van dit gebouw 
besteed, om vervolgens nog een laatstcn b l ik aan de 
oude geveltjes, die wij nog voorbij g ingen , te wijden; 
spoedig daarop bevonden wij ons weer aan het s tat ion, 
waar de zon nog even hard gloeide als in den voor 
middag. N o g een glas bier op den valreep en de trein 
nam ons weder in zijn schoot op. Onder het voort-
stoomen dachten wij met genoegen terug aan ons tochtje, 
aan de vele schoone monumenten en aan de helder-
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blauwe zee, welke laatste herinnering levendig werd 
gehouden door het gezel l ig gesnap van een 40-jarig 
zeeman, vertellende van haaien en schipbreuken 
O p eens — geen haaien, geen schipbreuken — maar 
brand in den wagen. Dames en heeren uit het voorste 
gedeelte van den waggon deinsden verschrikt achteruit 
en op ons aan. Nie t meer of minder dan een portier 
s tond , volgens hun zeggen, in lichtelaaie E e n 
g i l , een angstkreet, vertwijfeling en aan den 
West inghouse-rem te trekken was het werk van een 
oogenblik. D e trein stond. Optreden der conducteurs 
en onderzoek naar den dader; maar er waren daders; 
waaronder ook — wat schrik voor onze C l u b — een 
achtbaar medeschetscr. D e matroos en hij deden beiden 
het werk der menschlievendheid. N a veel soesah aan
komst in de hoofdstad, waar proces-verbaal tegen de 
vergrijpelingen opgemaakt werd. Dispuut met den chef. 
H e t gelukt ons den jovialen zeeman vrij te kri jgen. B a l o o -
r i g aftrekken der C l u b . N o g een laatste koelen dronk 
in de „ P o r t " en zoo eindigde de p o ë t i s c h , ja idy l l i sch 
aangevangen tocht — na het genieten van veel schoons 
en wetenswaardigs — in eene ontnuchterende en mate
rialistische gebeurtenis, voorgevallen in een voortsnor-
rend voer tu ig , dat alles met nut en practi jk, doch niets 
met kunst of ideaal gemeen heeft. M o g e echter nog 
vele volgende schetstochten op dezen gelijken. 

A m e n . 
Amsterdam, 4 Juni '89. D . Q . en i>. G . 

(A.e tA.) . H E T NIKUWK SPOORWEGSTATION 
T E SCHIEDAM. 

'Ingezonden?) 
De Hollandsche Spoorwegmaatschappij, die dit jaar haar 

gouden feest viert, geef; blijken dat zij dit in een passend ge
waad wil doen. Zij toont met de tijdsomstandigheden rekening 
te houden en te erkennen, dat niet het publiek voor haar, maar 
zij voor het publiek is. 

Dat dit met belangrijke ofliciecle opofferingen gepaard gaat, 
ligt voor de hand en is ieder duidelijk, die zich in de laatste 
jaren langs hare lijnen begaf. 

Het Haagsche station, waaraan gedurende ongeveer vijf jaren 
enorme sommen besteed zijn om het in een toestand te brengen, 
die aan de hoogstgestelde eischen voldoet, is een van de be
wijzen van den laatsten tijd, dat op onbekrompen wijze ernaar 
gestreefd wordt, om de kern van het Hollandsche spoorweg
verkeer eene voorname plaats te doen innemen. 

En nauwelijks is die onderneming het begin der voltooiing 
genaderd of een nieuw arbeidsveld wordt gezocht om aan den 
wensch naar verbetering voldoening te geven. Hiernaar behoeft 
men evenwel niet lang te zoeken; voor Schiedam toch waren 
sinds jaren onderhandelingen aangeknoopt om daar een stati
onsinrichting te stichten, die voor den tegenwoordigen tijd en 
de naaste toekomst kon voldoen en zoo ergens dan was het 
daar noodig, — elke verandering was daar verbetering. 

De omstandigheden, waarin de Schiedamsche stationsinrichting 
verkeerde, waren dan ook bijzonder ongeschikt om een gere
gelde ontwikkeling en uitbreiding naar de behoeften van het 
verkeer te doen plaats hebben. Eene ingewikkelde collectie 
bezwaren was te overwinnen en met de meest uiteenloopende 
belangen moest rekening gehouden worden. 

Het gebouw ging o. a. tot dusverre in den meest uitgebreiden 
zin gebukt onder liet windrecht van een watermolen, die een der 
nabijgelegen polders moet drooghouden. Het slot der langdurige 
onderhandelingen is geweest, dat tegen betaling eener aan
zienlijke vergoeding, men zegt twintigduizend gulden, de be
lemmerende bepalingen werden afgekocht, waardoor het ver
oorloofd werd, de hoogte der gebouwen naar eigen goedvinden 
te regelen. In hoeverre het billijk was. valt moeilijk uit te 
maken, maar de windmolen blijkt nog steeds met alle winden 
te kunnen draaien. 

Een van de overige redenen, waardoor de uitbreiding van het 
station werd vertraagd, is de aansluiting aan de Staatsspoor
wegen naar Maassluis. Jaren lang heeft het geduurd voor 
dat de juiste plaats bepaald werd. Van het groote spoorweg
net, dat door den Staat werd aangelegd, is het lijntje naar den 
Hoek van Holland het laatste en toen eindelijk werd vastge
steld het station te bouwen op de plaats van het bestaande, 
dat dan voor gemeenschappelijk gebruik zou worden ingericht, 
kon worden overgegaan tot het uitwerken der plannen, waarvan 
we nu de resultaten zien. 

In den nacht van den 3isten Mei j l . is het oude station, na 
ruim 42-jarigen diensttijd buiten gebruik gesteld en aan den 
slooper prijs gegeven. Zooals gewoonlijk, vereischte het om

leggen der sporen bij zulk een gelegenheid buitengewone krachts
inspanning en wordt een aanschouwelijk voorbeeld gegeven 
van het spreekwoord: »vele handen maken het werk licht". 

De plattegrond van de gebouwen vertoont veel overeenkomst 
met uien, welke te 's-Gravenhage is aangenomen. Langs de 
ruïnen van het oude station komen we op het ruime voorplein, 
dat aan dc zuidzijde zooveel mogelijk beschaduwd wordt door 
cenige bejaarde boomen, en staan we voor het entreegebouw, 
dat met zijn pittoresk silhouet en aangename kleurschakeering, 
veroorzaakt door een passend gebruik van bergsteen, niet nalaat 
een gunstigen indruk te maken. Door een tochtportaal komen 
wc in de vestibule, waar gelegenheid is om plaatskaarten te 
nemen en bagage af te geven. De plafonds zijn in deze lokalen 
allen van blank Amerikaansch grenenhout en in verschillende 
tinten afgezet. De witte muren worden later, als ze geheel 
droog zijn, beschilderd. Hoven deze lokalen is de woning van 
den stationchef. 

In de vestibule is de ingang naar den tunnel die, onder de 
sporen door, naar de trap leidt om toegang te geven tot het 
perron. Die tunnel is door ijzeren hekken in twee ongelijke 
helften verdeeld, evenwijdig aan elkaar en waarvan de breedste 
voor het publiek is, terwijl de andere voor het transport der 
bagage is gereserveerd. 

Deze afscheiding is ook op de trap doorgezet. Het over
blijvend gedeelte der trap is door eene leuning in tweeën ge
deeld, waardoor vier menschen tegelijk op dezelfde trede, aan 
de leuningen steun kunnen vinden. 

De tunnelconstructie vertoont naast den indruk van kracht 
en soliditeit, die noodig is om een spoorwegviaduct samen te 
stellen, eene passende versiering. Dc vloeren zijn met hard
gebakken tegels belegd, de wanden hebben eene lambriseering 
van crèmekleurige verglaasde tegels en bossage bewerkt, waarbo
ven het gevoegd metselwerk van gele Eriesche steen, afgewisseld 
door bogen en stukken van prorielsteen, een aangenaam kleur
effect maakt. De banden van groene verglaasde metselsteen 
en de groene bandjes en orncmentlijst in de tegelvakken, 
geven levendige afwisseling en maken voorzeker een bevre
digenden indruk, vooral bij de dames, die dit jaar groen als 
modekleur hebben aangenomen. 

De tunnel wordt verlicht door zijramen langs het talud van 
den weg en door bovenlicht van glastegcls in het perron, 
waardoor de verlichting hier gunstiger is dan die van vele 
andore tunnels. 

Op het perron, dat eene breedte heeft van 16 meter, zijn 
in het midden vier gebouwen ter breedte van 6.50 M . , waar
door langs elke zijde dier gebouwen ongeveer 5 meter over
blijft. Tusschen die gebouwen behoudt het perron zijn volle 
breedte. 

De tunneltrap opgaande, komt men aan het wachtkamerge-
bouw, waarvan het eerst de wachtkamer i " r en 2" klasse be
reikt wordt, dan de restauratic en daarna de wachtkamer 
3 J ' klasse; tusschen deze beide laatste lokalen zijn de buffetten 
met kelders eronder en keuken met woning voor den kaste
lein erboven. De wachtkamers zijn allen door tochtportalen 
van het perron gescheiden; lij hebben eikenhouten parketvloe-

I ren en gepleisterde wanden en plafonds, die later beschilderd 
] zullen worden. In de plafonds is bovenlicht aangebracht, om-
I dat de perronoverkappingen langs de zijden de lokalen eenigs-
! zins verduisteren. De legramen worden, evenals de raampjes 
I tusschen de dubbele kalven der buitendeurkozijnen, met ge

kleurd glas in lood bezet, waardoor een aangenaam kleureffect 
wordt verkregen. 

Op een afstand van 20 meter staat het gebouw, waarin de 
privaten en urinoirs benevens vertrekken voor magazijn, lam
pen en stoven. 

Aan de andere zijde van <le tunneltrap is het gebouw, waarin 
de dienstlokalen voor den stationchef, blokwachters. arbeiders, 
conducteurs en posterij, en op een afstand van 6 meter daar
achter het gebouw voor bestelgoed. Dit laatste is van getrok
ken-ijzeren stijl- en regelwerk, met bemetseling van gele, roode 
en zwarte steen. 

Het perron heeft eene lengte van 200 meter, waarvan 150 
! meter overdekt. De spanten zijn aan beide zijden van de ge

bouwen tegen deze bevestigd en zijn geconstrueerd van getrok
ken ijzer, terwijl voor de muurstijlen, die tot den grond door
gaan, is gebruik gemaakt van eene samenstelling van normaal 
protielijzer. Tusschen de gebouwen draagt de kap op gegoten 

I ijzeren kolommen en is het middengedeelte zooveel hooger ge-
' projecteerd, dat een reeks staande ramen eene permanente zij

verlichting waarborgen en tevens, door de meerdere hoogte, een 
rank aanzien aan de constructie geven. 

De perrongebouwen zijn van baksteen met een spaarzaam 
gebruik van zandsteen voor banden en sluitsteencn. 

Het ijzerwerk voor hekken, leuningen, uithangborden enz. 
is sierlijk gesmeed en komt de categorie «kunstsmeedwerk" 
nabij. 

Het geheel is ontworpen door den architect der Holl . Spoor
wegmaatschappij, den heer D. A . N . Margadant, die de voldoe
ning kan smaken, hiermede een in alle opzichten welgeslaag
den arbeid verricht te hebben. 
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INGEZONDEN. 
Mijnheer de Redacteur, 

Met bevreemding las ik het ingezonden stuk van een teleur-
gestcldcn aannemer in De Opmerker dato 1 Juni. 

Ik weet niet of u de advertentie gelezen hebt, zoo j a , dan 
zult u het met mij eens zijn dat de teleurgestelde wel wat voor
barig is geweest; één ding had er bij kunnen staan, lil. onder-
hands; dat woordje is inderhaast vergeten, maar in het om
gekeerde geval moest er dan ook publiek of in het openbaar 
bij gestaan hebben. 

De bijzondere reden, die ik had om deze advertentie te 
plaatsen, wil ik den handige, beleefde en teleurgestelde ver
klaren, opdat hij niet weder teleurgesteld wordt en er geen 
kwade gevolgtrekkingen gemaakt worden, zooals genoemde te
leurgestelde gemaakt heeft. 

De zaak is deze: 
Mijn schrijven aan de niet teleurgestelde, maar uitgenoodigde 

aannemers bevatte het bericht voor de uitnoodiging en den 
dag, waarop de aanwijzing plaats zou hebben, zijnde Vrijdag 
den 24 Mei en de aanbesteding Dinsdag den 28 Mei daarop
volgend; die uitnoodiging was alreeds verzonden, toen een van 
de commissieleden van aanbesteding bij mij kwam om de aan
besteding te vervroegen, en de aanwijzing te houden op den 
dag, in mijne advertentie aangewezen. Goede raad was duur, 
en ik meende daarom de uitgenoodigde heeren door een adver
tentie te moeten waarschuwen, want er was niet veel tijd 
tusschen ons onderhoud en de voorgenomen vervroegde aan
wijzing; daarop heb ik de bewuste advertentie in twee dag
bladen laten plaatsen voor een keer. 

Wanneer ik voor mij een reclame in de dagbladen wil plaatsen, 
dan zult u het met mij eens zijn, ware de advertentiegrooter, in 
meer dagbladen, en niet eenmaal maar desnoods alle vier dagen 
vóór de aanbesteding in de dagbladen geplaatst; nu heb 
ik haar eenmaal en verkort laten plaatsen in twee dagbladen. 
Is dat veel? moet dat met den naam van reclame bestempeld 
worden ? 

Mijnheer de Redacteur, wanneer ik reclame wilde maken, 
dan ware dit jaar een aantal zoogenaamde reclames meer in 
dagbladen geadverteerd; hier was het een bijzonder geval, en 
valt men mij lastig met aantijgingen, die onwillekeurig doen 
denken aan het bekende rijmpje: 

Och waren alle menschen wijs 
enz. 

Onder dankzegging, 
Uw dw. dienaar, 

J . W E S S E L I N G G Z . 
Architect. 

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 . Aan den hoofdingenieur der ie klasse van 

's Rijks Waterstaat L. H . J. J. Mazel is met ingang van 1 Juli 
e. k. op verzoek eervol ontslag verleend. Bij dit korps zijn 
bevorderd en benoemd: 

tot hoofdingenieur ie klasse A. M . K . W. baron van Ittersum, 
thans 2de klasse; 

tot hoofdingenieur 2de klasse, R. O. van Manen, thans in
genieur ie klasse; 

tot ingenieur ie klasse A. A . Bekaar, thans 2de klasse; 
tot ingenieur 2de klasse H . F. Beyerman, thans 3e klasse en 

tot ingenieur 3de klasse Jhr. F . L . Ortt, thans adspirant-in-
genieur. 

— De heer N . W. Doesburgh, gewezen adspirant ingenieur 
bij den waterstaat en 's lands burgerlijke openbare werken in 
Ned-Indiê, laatstelijk met verlof hier te lande, is op zijn ver
zoek eervol uit 's lands dienst ontslagen. 

A M S T E R D A M . De eindexamens van de Rijksschool voor kunst
nijverheid en van de Rijksnormaalschool voor teekenonderwijzer» 
zullen in het openbaar plaats hebben in het Rijks-museumgebouw 
alhier op 1 Juli en volgende dagen. 

— De exploitatie van het Abattoir heeft over 1888 geen gun
stige uitkomsten opgeleverd; er werd ruim 40 mille minder 
ontvangen dan de raming bedroeg en al werd ook op de uit
gaven bezuinigd, het resultaat wijst een cijfer van nagenoeg 
12 mille aan voor mindere opbrengst, dan waarop gerekend 
is. De Commissie tot bijstand in het beheer van het Abattoir 
en de Veemarkt is dezer dagen naar België vertrokken om 
dergelijke inrichtingen te Brussel en te Antwerpen op te nemen. 
Zij is vergezeld van de heeren J. A. Schuurman, directeur van 
publieke werken, W. Hoogenboom, directeur van het Abattoir 
en J. C. Dirksen, adjunct-ingenieur. 

— De algemeene vergadering der leden van Felix Meritis, 
Woensdagavond onder voorzitting van hoogleeraar Quack ge
houden, heeft besloten: 

i°. hare verzameling schilderijen en teekeningen, waaronder 
het kapitale stuk van N . Macs (Het Gebed zonder End) te 
schenken aan de stad Amsterdam, ter plaatsing in het Rijks
museum. 

2°. de uitgebreide pleistergalerij naar antieken, gedeeltelijk 
haar geschonken door koning Lodewijk Napoleon, af te staan 
aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten; 

3°. de belangrijke boekerij aan te bieden aan de Universiteit 
voor hare bibliotheek; 

4 0 . het natuurkundig museum mede aan de Universiteit te 
schenken; 

5 0 . hare verzameling muziekwerken aan het hoofdbestuur 
der Maatschappij tot bevordering van Toonkunst en aan Caecilia 
aan te bieden; 

6°. haar archief aan het stedelijk archief af te staan; 
7°. het saldo harer kas te bestemmen voor de Vereeniging 

Het Buitenland en de redactie voor het Woordenboek der 
Nederlandsche taal cm; 

8°. de Maatschappij te ontbinden. 
M A A S T R I C H T . Voor de tentoonstelling van voorwerpen, ver

vaardigd door handwerkslieden in hun vrijen tijd, uitgeschreven 
door het Departement M a a s t r i c h t van dc Maatschappij tot 
Nut van 't Algemeen, is slechts van één werkman toezegging 
tot inzending ontvangen. De tentoonstelling, die als eene proef 
voor eene grootere zou dienen, zal nu niet doorgaan. 

Z U T F E N . Maandag j l . heeft de Gemeenteraad met 11 tegen 
4 stemmen, een voorstel van Burgemeester en Wethouders 
aangenomen, om voor de restauratie der Groote Kerk gedurende 
10 jaren, eene subsidie te verleenen van ƒ 500 'sjaars. Gelijke 
subsidie wordt verleend door de Ned.-Herv. gemeente, terwijl 
door de Regeering gedurende iojaren ƒ 4000 per jaar is toegezegd. 

Na eene langdurige gedachtenwisseling werd op voorstel van 
Mr. Pennink met 8 tegen 7 stemmen besloten, Burgemeester 
en Wethouders uit te noodigen een voorstel te doen tot het 
uitschrijven eener prijsvraag voor een nieuw Gemeentehuis. 

PERSONALIA. 
— Door het Civiel Departement in Ned.-

Indie is: 
Verleend: een tweejarig verlof naar 

Europa, wegens ziekte, aan den ingenieur 
2e k l bij den waterstaat J. de Booij. 

Benoemd: tot opzichter 2e k l . , de op
zichter 3e k l . Th. W. Albinns; tot tijdelijk 
opzichter 3e k l . J. P. E Carli. 

— Door den Minister van Koloniën zijn 
de heeren H . van Gelderen, C. F . Stoel 
en P. J. Bertel gesteld ter beschikking 
van den Gouverneur-Generaal van Nederl.-
Indiö, om te worden benoemd tot adspirant-
ingenieur bij den waterstaat en de bur
gerlijke openbare werken daartelande. 

— Naar men verneemt, zal dc heer P. 
E. Fischer te Moerdijk, opzichter van 
's Rijks-waterstaat ïste klasse, met 1 Juli 
den dienst met pensioen verlaten. 

— De civicl-ingenicur L. van Krimpen, 
buitengewoon opzichter bij de werken aan 
den Rotterdamschen waterweg, is benoemd 
tot adjunct-ingenieur bij die werken. 

— Tot Secretaris-rentmeester van het 
hoogheemraadschap Schieland is benoemd: | 
de heer C. J Vaillant, adjunct-ingenieur 
bij den aanleg van het Merwede-kanaal te i 

Utrecht; met hem stond Mr. J. van Rut-
tingha Wichers, te Leiden, op de voordracht. 

— De ingenieur van den waterstaat H . 
M . Henket is naar Maassluis vertrokken, 
ter vervanging van den heer Nelemans, 
die in het arrondissement Neuzen is ge
plaatst. De heer Henket is aan den Hoek 
van Holland vervangen door den adjunct
ingenieur Francois. 

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

DE LIKT & C°. 
OotlxeedIJk 2 4 8 , Rotterdam 

V L O E R - e n W A N D T E G E L S , 

T R O T T O I R - , C E M E N T - 1 \ I J Z E R S T E E N T E G E L S . 
Groote voorraden 

Prima grafie Tarwezemelen 
worden in groote partijen ter levering van 
af Juni tot Maart TE KOOP gevraagd. 

Franco aanbiedingen onder G . 631 aan 
R U D O L F M O S S E , Keulen a\d. Rijn. 

TE KOOP: 
Een gebruikt BECKER & B U D D I N G H ' s 

WATERPASINSTRUMENT, in kistje 
met lederen foudraal, met drievoet, en een 
KOPEREN 20 METERS MEETKET-
T I N G . Te bevragen onder letter S, bjj 
den Uitgever dezer Courant. 

Te Koop: 
10 OUDE STOOMKETELS, 

een aanzienlijke party oud jjzor en oud 
koper, aan het Stoomtuig nden Crut/uius" 
in den Haarlemmermeerpolder nabjj Heemstede. 

De goederen zjjn aan de machine iden Cru-
quius" voor gegadigden dagelijks , uitgezon
derd Zon- en Feestdagen, van 's morgens 10 
tot 'B namiddags 4 uur te bezichtigen. 

Voorwaarden van verkoop met omschrijving 
der goederen zjjn op franco aanvragen gratis 
aan de Secretarie van den polder in de 
Jansstraat te Haarlem te verkrjjgen. 

Haarlem, 5 Juni 1889. 
Dijkgraaf en Heemraden van den 

Haarlemmermeerpolder, 
J . W. M . V A N DE P O L L , Dijkgraaf. 
G. C. EVEKWIJN L A N G E , Secretaris. 
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Ministerie van Justitie. 

Op Maandag 1 Juli 1889, des namiddagsten 
2 ure, zal in een der lokalen van het De
partement van Justitie te ' s-Qravenhage, in 
het openbaar, bjj enkele inschrijving worden 

AANBESTEED: 
Het leveren van Rand-, |_-> T*i 

Staaf- en Plaatijzer, Moor-
boutjos, Tapboutjes, Hout-
schroeven en Klinknagels voor 
400 stuks aiooven, ten behoeve 
van de Rijkswerkinrichtingen 
Veenhuizen. 

Het bestek ligt ter inzage op het bureau 
van den Ingenieur-Architect voor de gevan
genissen en rechtsgebouwen (alwaar tevens 
inlichtingen zjjn te bekomen), en inde Rijks
werkinrichtingen bovengenoemd, terwjjl het 
verkrijgbaar is op franco aanvrage tegen 
betaling van ƒ0.27 bjj de GEBROEDERS 
V A N C L E E F , Boekhandelaars, SpuiN°.2Sa 
te 's-Gravenhage. 

's-Gravenhage, 0 Juni 1889. 
De Mi ui iler tan Justitie, 

Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal: 

P. J . V A N BEIJMA. 

AANBESTEDING. 
De BOSSCHE BOUWMAATSCHAPPIJ , 

gevestigd te 's-Hertogenbosch, is voornemens 
om aldaar Vrijdag 21 Juni 'a voormiddags ten 
11 ure, in het café Groenhuis, bewoond door 
den Heer M . H E N D R I K S , in het openbaar 

A A N T E B E S T E D E N : 
Het bouwen van 72 woningen op 

een perceel grond gelegen aan 
de Muntelwal te 's-Hertogen-
bosch, met bijlevering der daar
voor benoodigde bouwstoffen. 

Het bestek en de teekeningen liggen ter 
inzage in bovengenoemd Koffiehuis en zjjn 
verkrijgbaar ad / Ï.S0 «ij J- KLOMPERS te 
'a-Bosch, die tevens nadere inlichtingen ver
strekt. 

Locale aanwjjzing. Maandag 17 Juni des 
voormiddags ten 10 ure. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding. 
(VOOR R E K E N I N G V A N D E N S T A A T ) . 
Op Dinsdag den 18l-n Juni 1889, des namiddags 

ten 2 ure, aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bjj de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek N*. 494. 
Verrichten van eenige herstellin

gen aan Gebouwen en Kunst
werken behoorende tot den 
spoorweg van GRONINGEN 
naar DELFZIJL. 

Hegrooting ƒ 1720. 
De besteding geschiedt volgens jj 34 van 

het bestek. 
Het bestek ligt van den 7 d " Juni 1889 ter j 

lezing aan het Centraalbureau bjj de Mo- • 
reelse Laan en aan het bureau van den Heer, 
Sectie-Ingenieur D. MOLENAAR te Groningen 
en is op franco aanvraag (per brief 1 aan ge
noemd Centraalbureau (Afd. Weg en Werken) 
te bekomen, tegen betaling van ƒ0.60. 

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

Aanwjjzing op het terrein zal geschieden 
den 12''" Juni 1889, aanvangende te Delfzijl 
na aankomst van trein 11.GO. 

Utrecht, den 5d™ Juni 1889. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 

Gemeente ARNHEM, zullen Vrijdag 14 Juni 
1889, 'a voormiddags 1 1 ' , uur, in het open
baar, ten Gemeentehuize aanbesteden: 

Bestek H*. 30.' 
Het leveren van HOUT voor Bal

ken, Dekplanken, enz. voor de 
Schipbruggen te Arnhem en te 
Westervoort (ongeveer 41 M 3 

Grenen-, 15 M' Beuken- en 4 
M : Eikenhout). 

Inlichtingen worden alle werkdagen, tot 
den dag der aanbesteding, van 9—12 en van 
2—4 uur gegeven aan het Bureau Gemeen
tewerken ten Gemeente huize: bestek met ge
zegeld inschrjjvingsbiljet tegen betaling van 
ƒ 0.50 ter Secretarie verkrijgbaar. 

3R.oiru.ilx.en. 
van Staal of Hout met Staalband doortrok
ken of met verstelbare lichtopeningen, zelf-
rollende, met drijfwerk enz. enz. 

E.en P. ROTTSIEPER, Remscheid (Kynptuiaen) 

Openbare Verkoop. 
De Notarissen TROOST en WILDSCHUT, 

te Arnhem, zullen op Dinsdag 18 Juni 1889, 
bjj i n z e t , en veertien dagen daarna, op 
Dinsdag 2 Juli, bjj t oes l ag , telkens des 
avonds 7 uur, in net C E N T R A X L G E B O U W in 
de Bakkerstraat te Arnhem, in het openbaar 

VEILEN en VEBEOOFEN: 

Een stuk Bouwterrein, 
groot 2121 Centiaren, 

gelegen te Arnhem, langs den Boulevard en 
de Prince8sestraat en met eene strook uitko
mende aan de Gravenstraat. 

Voor deze veiling gesplitst in zeven per-
ceelen, te weten: 

1« Perceel. Het meest Zuideljjke deel, 
breed aan den Boulevard 7 meter en groot 
282 centiaren. 

2' Perceel. Gelegen naast het eerste per
ceel, breed aan den Boulevard 7 meter en 
groot 260 centiaren. 

3' Perceel. Gelegen naast het tweede per
ceel, breed aan den Boulevard 7 meter en 
groot 260 centiaren. 

i' Perceel. Gelegen naast het derde per
ceel, breed aan den Boulevard 7 meter en 
groot 206 centiaren. 

5' Perceel. Gelegen naast het vierde per
ceel, breed aan den Boulevard 7 meter en 
groot 266 centiaren. 

6' Perceel. Gelegen naast het vjjfde per
ceel, breed aan den Boulevard 7 meter en 
groot 217 centiaren. 

7' Perceel. Gelegen naast het zesde per
ceel, breed aan den Boulevard IS meter en 
aan de Princessestraat 31 meter en groot 
558 centiaren. 

Massa van de Perceelen 1 en 2. 
ld. „ „ „ 3, 4 en 5. 
ld . „ „ „ 1 tot en met 5. 
ld . „ „ „ 6 en 7. 

Generale Massa. 
Aanvaarding dadelijk. 
Betaling 1 September 1889. 

BECKER & IU lHHMill. -
KONINKLIJKE FABRIEK 

ARNHEM. 
V A N 

W. WEIMER, 
56 Warmoesstraat, Amsterdam. 
ATELIER tot het vervaardigen van in 

lood gezet glas voor kerkramen en apparte-
mentwerk. 

Eenig etablissement in Amsterdam. Con-
curreerende prjjzen met het Buitenland. Eene 
nieuwe sorteering monsters en teekeningen 
steeds voorhanden. 

en daarmede in verband staande artikelen. 

Draagbaar Spoor en Lorrie. 
Onder toezending van het profiel der rails 

en opgave der spoorwjjdte wordt PRIJSOP
G A V E gevraagd van 40 meter draagbaar 
Spoor en eene Lorrie. 

Adres met franco brieven aan den Archi
tect F . W. V A N G E N D T J . G Z N . te Arnhem. 

WATERPAS-
HOEKMEET-

en andere 

INSTRUMENTEN, 
v o o r I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S , e n z . 

Geëmailleerd-ijzeren PEILSCHALEN 
WEEGWERKTUIGEN. 

ASPHALTE V A N VAL DE TEAVERS 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, 

in groote verscheidenheden, voor: Rijwegen, Trottoirs, La wn-Tennis-
Courts, Kelders, Winkel- en Magazijn vloeren. Gangen, Muur-, 
Brug- en Dakbedekkingen, Betonfundeeringen enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan THE NEUCHATEL AS
PHALTS COMPANY Ld., Beltweg S, Amsterdam en voor Arnhem bjj den Heer 
H. G. KNOOPS C.Ozn., Beekstraat F 62 te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

http://3R.oiru.ilx.en
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CARBOLINEUM EXCELSIOR is het BESTE Houtbederfwerend middel. 
FRED. STIELTJES & C". Amsterdam. 

H . & J . SUYVER, 
F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS i\ W E R K M E I 
op dc Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

ISSli bekroond niet 
EEEE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding) 

H o l l a n d s c h e T u i n en Z e e p a a r d , 
B i c k e r s t r a a t 

A M S T E R D A M . 

Te koop aangeboden. 
2 Stoomheimachines 
2 Houtsteckbanken 
1 Cirkel en lintzaagmachine 
1 Railzaag 

50 Kipwagons inhoud. 2 M'. 1 Beide 
24 „ „ 2M : I. zijden 
36 „ „ l'/i M 3 . \ kippend 
Alles 1)0 c.M. spoorwijdte. 
Aanvragen aan L. KALIS Kz. , Sliedrecht 

en VV. DE JONG, Hreda. 

ELECTRICITEIT. 
L E O N i i r c x & c \ , 

IO Rue StrphenNon 
SCHAERBEEK-BRUSSEL. 

Fabriek van kabels en draden voor 
electriciteit in alle soorten. 

zoekt te koopen BEENDEREN voor directe 
en latere levering, in ladingen van 200 centner. 

Franco aanbiedingen onder H 532, aan 
RUDOLF MOSSE, in Keiden. 

PIIOTIILIflIOIiRAPKIE, PHOTOZIKOGRAPRIE 
en Stéréotype-Inrichting 

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

op zjjiir inrichting voor Ph.l.lith.graiihle, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l'holozhir.-
graphlr voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zijne Mtéré.type-liirlclitlng voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

Or. J . T H I E M H . 

JAN HAMER & C . 
A M S T E R D A M . 

KANTOOR: Marnixstraat 402 b h Leidscheplein. 
Installeerden bier te lande met veel succes 

geheele Waterleidingen 
in gebouwen, volgens het systeem CARRÉ. 

M I L D É ' 3 

Telephone*, l'.lecliischc Schellen enz. 
Voor de telephonische gemeenschap in Werk
plaatsen, Hotels, Kantoren, Villa's enz. 

Deze toestellen zijn bjj lagen prjjs, zeer 
gevoelig, duurzaam en élégant. 
Kelley's geschilderd en gebrand Glas. 

GEPLATXNEERD GLAS, VENTI-
LATD3GLAS. (1) 

Z e l f d r a g e n d 

en 

vlak gegolfd i j z e r , 

g e w o o n 

en g e b o m b e e r d 

w o r d e n in 

v e l e v e r s c h i l l e n d e 

profielen 

en 

a f m e t i n g e n v e r v a a r 

d i g d . 

Actiën Gesellschaft für hmkm 
U N D 

Eisenconstruction 
VORMAI.S 

J.êVOB HMMjGEUS, 

Rheinbrohl. 
Galvaniseerinrichting 

E N 

F a b r i e k v a n g e g a l v a n i s e e r d e 
Bouwconstructiën. 

Geïllustreerde Prospecti 
Beferentiën en Begrootingen 

steeds verkrjjgbaar. 
Vertegenwoordiger voor Nederland en 

Koloniën 
[ M u i . J \ ( . I : K * 4 . 

AMSTERDAM, 
Heerengracht 335. 

IIILGERS' 

DAKPANNEN 
E N 

D A K R A M E N 
V A N 

uitmuntende 
constructie, 

geschikt 
voor alle soorten van 

D A K B E D E K K I N G , 

ook voor 

D A K E N 

met zeer geringe 
helling. 

AMERIKAANSCHE HYDRAULISCHE LIFTEN 
voor Hotels, Kan toorj; «-houwen. Ziekenhuizen en Fabrieken. 

FEED. STIELTJES & C°., Keizersgracht 745 Amsterdam. 
Bij P . GOUDA Q U I N T , te A r n h e m , is heden v e r s c h e n e n : 

Het detail eeren van o. 
(Afschrijven en uitslaan.) 

H A N D L E I D I N G V O O K E I G E N S T U D I E E N P K A C T I S C H O N D E R W I J S I N D E B O U W K U N D E , 
door 

B. F. PLASSCHAERT, 
Leeraar aan de Burgeravondschool en de Hoogere Burgerschool, te Helft. 

Schrijver van: Beknopt practisch Leerboek der Burgerlijke en Water-Bouwkunde. 
KERKTE SERIE, EERSTE AFLEVERING, 

bevattende P l a a t N o . 1—5: K a p p e n No. 1—5, m e t b e s c h r i j v i n g . 
Prys 20 Cts. per plaat met beschrijving. 

Het doel van den Schrjjver is om de verschillende bouwkundige samenstellingen ineen 
reeks van platen duideljjk at' te beelden en door een korte beschrjjving bevattcljjk te ver
klaren. Hij zal daarbij met eenvoudige samenstellingen beginnen en achtereenvolgens tot 
de meer ingewikkelde en meer sierljjkc opklimmen. 

Niet de uitwendige vorm van een bouwdeel, maar de wjjze van samenstolling 
en constructie, in verband inet het daarvoor te gebruiken materiaal, zooals dat bouw
deel in cle practjjk kan worden toegepast, zal daarbij op den voorgrond staan. 

De onderwerpen zullen zoo geregeld mogeljjk aan verschillende rubrieken worden ont
leend, zootlat b{j beurten onderdeden, tot het timmervak, het metselaarsvak, het smidsvak, 
het ateenhouwersvak , enz. behoorende, behandeld zullen worden. 

De Inteekenaren verbinden zich voor ééne serie van 16 platen met beschrjjving, dus 
voor f 5.—. 

De eerste aflevering, uit 5 platen met de bjjbchoorcnde beschrijving bestaande, die 
bij uitzondering alle uit één rubriek, waarvoor die der Kappen gekozen is, genomen 
zyn, ten einde de gevolgde wjjze van bewerking in haar geheel beter te doen zien en 
daardoor het karakter van het werk aan te geven, is bjj alle boekhandelaren ter inzage 
voorhanden of gratis te ontbieden. 

ZWEEDSCH GRANIET 
uit de groeven, Stoomslijperij en Polijst 
i n r i ch t i ng van de Firma 

KKSSKL & RÖHL, 
te Berlijn. 

Eenig Agent J. H. F. JANSE, 
Prinsengracht 468, 

Amsterdam. 

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

Heiligerlee, prov. Gron. 
S P E C I A L I T E I T I N 

Nieuwe Constructie 

BRANDSPUITEN, 
TORENUURWERKEN 

LUIDK LOKKEN, 
op binnen- en buitcnlandsche T e n 

toonstellingen bekroond. 
A N T W E R P E N 1885. E E R E D I P L O M A . 

Gouden en Z i l v e r e n Medai l les . 

Gedrukt hij 6. W. van der Wiel & 0 „ te Arnhem. 

VIER-EN-TWINTIGSTE J A A R G A N G N". 24. Z A T E R D A G 15 J U N I 1889. 

J 

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

Redacteur-uitgever F. \V. V A X GKNDT JGz. 
Adres voor Redactie cn Administratie van het Weekblad en advertentiün: 

Bureau van De Of merker, Driekoningenstraat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia JAN SPRINGER, 

H . G. JANSEN en A. REIJDING. 
Stukken, deze Redactie betreflende, te adresseeren aan den heer 

A. R E I J D I N G , Stadhouderskade 4, te Amsterdam, 
en al. wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den 

Is,e-Secretaris, American Hotel, te Amsterdam. 

ABONNEMENT /2.25 per 3 maanden of wel zesgulden per jaar, bij 
vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het'buitenlana 
/ 7.50 en Nederlandsch-Indift f 9.—, beiden bij vooruitbetaling' 

ADVERTENTIÉN ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnonimer, worden tot Vrijdagavond aangenomen, 

A F Z O N D E R L I J K E 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 Jon. ü . S T E M I . E R C Z N . , Boek
handelaar te Amsterdam. 

( A . et A . ) D E B O U W K U N S T I N I T A L I Ë 
VÓÓR H E T T I J D P E R K D E R R E N A I S S A N C E 

E N D E D O M V A N S I E N N A 
DOOR 

H . G . J A N S E N . 

(Voordracht, gehouden in de vergadering van 8 Januari 
1889 van de Vereeniging „Bouwkunst cn 

Vriendschap" te Rotterdam.) 
D e groote momenten in de kunstgeschiedenis, waar

toe men in de eerste plaats gewoon is te rekenen 
het tijdperk der Italiaansche Renaissance, zijn wegens 
hunne buitengewone belangrijkheid dikwijls oorzaak, 
dat aan de scheppingen van de voorafgegane en de v o l 
gende geslachten niet die aandacht en waardeering te 
beurt vallen die z i j , op zichzelf beschouwd, wel zou
den verdienen. 

Tijdens de Renaissance was de wereld getuige van 
een overvloed van artistieke productie als wellicht 
nooit te voren aanschouwd was; kunsten, letteren en 
wetenschappen braken plotseling met de middeneeuw-
sche begrippen en betraden geheel nieuwe banen; het 
buitengewone genie van de meesters der nieuwe r ich
t i n g , de volmaakte schoonheid van hunne gewrochten, 
deed het werk van hunne onmiddell i jke voorgangers in 
een diepe schaduw terugtreden; is het daarom te ver
wonderen dat het toenmalige geslacht met zekere m i n 
acht ing neerzag op hetgeen nog uit die barbaarsche 
tijden tot hen sprak en dat voor volgende generaties 
zelfs de herinnering eraan verflauwde? 

O o k in onzen tijd van historische studie wordt ge
woonli jk het bedoelde tijdperk eenigszins veronacht
zaamd. H e t heet in de handboeken over schoone 
bouwkunst veela l : dat in I ta l ië de middeneeuwsche 
kunst nimmer diep wortel geschoten en geen zuiver ka 
rakter gedragen h a d , zoodat de klassieke tradit ie, toen 
ze weder door enkele baanbrekers werd bestudeerd, 
bijna onmiddelli jk met geestdrift werd gehu ld igd , enz. 

D i t moge in het algemeen waar z i jn , het neemt niet 
weg dat de bouwwerken uit dien t i jd , evengoed als 
alles wat door dit artistieke v o l k is gewrocht , eene 
nadere beschouwing en grondige studie overwaard zijn. 
Grootsche gedachten met ruime middelen en fijnen smaak 

verwezenlijkt I — welk bouwkunstenaar zal zich niet 
aangetrokken gevoelen ze nader te leeren kennen, ook 
al vinden wc de monumenten dikwijls in een staat van 
verval, die tot weemoed stemt. 

Ik wensch daarom in deze bijdrage eenige oogen-
b l ikken stil te staan bij de middeneeuwsche bouwkunst 
in I t a l i ë , zoowel om het vele belangwekkende dat 
z i j , op zichzelf beschouwd, den bouwkunstbcoefenaar 
biedt , als om den invloed na te gaan, dien deze kunst 
heeft doen gelden op het werk van de meesters der 
Renaissance. 

He t is niet tc ontkennen , dat langen tijd te voren 
de groote beweging der 15e eeuw reeds langzaam werd 
voorbereid en evenmin , dat de middeneeuwsche vor 
men en gebruiken nog lang merkbaar zijn gebleven in 
het algemeene vormkarakter van de werken der R e 
naissance. 

O f hebt gij nooit opgemerkt , dat de indrukwekkende 
Florentijnsche paleisfacades, die ons bekend zijn als 
tot de eerste Renaissance scheppingen van I ta l ië te 
behooren, dat de paleizen 1'itti en Strozzi meer ver
want schijnen aan de burchtachtige verblijven der m i d 
deneeuwsche p a t r i c i ë r s , dan aan de bouwwerken der 
klassieke oudhe id , van welke zij dc wedergeboorte 
inleidden ? 

D e Renaissance is niet geweest een plotseling uit 
het niet te voorschijn tredend verschijnsel; ook zij i s , 
goed beschouwd, slechts een langzaam voortschrijden 
op het pad der vormenontwikke l ing ; en zij ontleent 
hare groote betcekenis voornamelijk aan de buitenge
wone begaafdheden van de meesters, die haar den w e g 
bereidden, gepaard aan den kunstzin van een geheel 
vo lk . E n nu moge men in de geschreven kunstge
schiedenis met de Renaissance een nieuw hoofdstuk 
aanvangen, dit neemt niet weg dat een D a V i n e i en 
M i c h e l A n g e l o , een Bramante en Sansovino , hoe groot 
hun genie ook was , op de schouders stonden van 
hunne onmiddell i jke voorgangers. 

In de tijden dat in N o o r d - E u r o p a de Romaanschc 
en Gothische stijlen zich ontwikkelden, was ook in 
Italië een veelzijdig kunstleven waar te nemen. Zonder 
twijfel was hetgeen toenmaals in het Noorden tot stand 
kwam oorspronkel i jker , en ontwikkelde z ich daar de 

De Redactie van Architectura el Amicitia stelt zich alleen verantwoordelijk vuur den Inhoud van snikken, !>n\aarmcrki mei de initialen A. et A. 
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bouwkunst vnjcr van dc traditie dan in het land der 
klassieken , doch daartegenover staat dat de Italiaansche 
bouwwerken uit dien tijd terstond een grooter meester
schap in de technische uitvoering en in de detailleering 
te zien geven en daarbij steeds een eigenaardig natio
naal cachet dragen. 

Voor het meest belangrijke, dat in de opkomst-pe
riode van den Romaanschen stijl in Italië gebouwd werd, 
moet men zich naar Toskane wenden. In Rome werd 
wel-is-waar veel gebouwd, doch de vele antieke over
blijfselen , waarvan men zich gemakshalve bij den bouw 
van nieuwe monumenten bediende, beletten den schep
penden geest der bouwmeesters, nieuwe ideeën te voor
schijn te brengen, wat bij gebrek aan resten van 
Romeinsche bouwwerken zeker zou geschied zijn. In 
Toskane evenwel, waar de antieke bouwwerken minder 
veelvuldig voorkwamen en tegelijk een hoog begaafd 
volk een tijdperk van welvaart en rijkdom beleefde, 
kon het scheppend talent der artisten zich vrijer ont
wikkelen. 

Het merkwaardigste monument uit dien tijd is zeker 
de Dom van Pisa, in 1063 door Rainaldus cn Bus-
ketvis gebouwd. De Republiek van Pisa stond toen
maals op het toppunt van macht; in een strijd tegen 
de Siciliërs had de Republiek een glansrijke overwin
ning behaald; geen wonder dus dat het opgetogen volk 
zijn schatten bereidwillig ten offer bracht, om zijn Dom 
met ongemeenen luister te tooien. 

Het inwendige van het trotsche gebouw maakt een 
overweldigenden indruk. De hoofdbeuk is vijfschepig 
en wel een breed middenschip met terweerszijden twee 
smalle zijschepen. Een drieschepige dwarsbeuk en een 
groot halfrond koor vormen den plattegrond, die zich 
dus geheel aan de Noordsche voorbeelden aansluit. 

Wat echter dezen Dom en andere dergelijke bouw
werken van de Romaansche kerken van het Noorden 
onderscheidt, is de kostbare uitvoering. Overal marmer 
en groote rijkdom van beeldhouwwerk ; de vrij dicht 
opcenstaandc zuilen der beuken en dc groote opper
vlakte van het gebouw, doen den bezoeker de rijkste 
perspectievische effecten bewonderen en vormen de 
grootste tegenstelling met het stroeve eenvoudige ka
rakter van de Noord-Europeesche bouwwerken uit 
dien tijd. 

In den rijken westelijken gevel is het inwendige systeem 
geheel tot uitdrukking gebracht; de gevel is geheel 
bekleed met pilasters , muurzuilen en nissen, alles hoogst 
smaakvol van details, terwijl de rijke indruk nog ver
hoogd wordt door de indeeling in lagen van wit en 
zwart marmer. De koepel op het kruispunt der beuken 
is, vreemd genoeg, ovaal van grondvorm ; de hoofdbeuk 
is met een houten zoldering overdekt, de zijbeuken 
daarentegen zijn overwelfd. 

Van eenigszins lateren tijd, doch in denzelfdcn stijl, 
zijn twee andere bouwwerken, die, met den Dom , een 
éénige monumentale groep vormen. Het baptisterium, 
in 1153 door Diotisaldi gebouwd, vertoont een cirkel-
vormigen plattegrond. De klokkentoren of campanile 
werd in 1174 door de bouwmeesters Bonanno en Wil
helm von Innsbrück gesticht en heeft een wereldver
maardheid verworven om zijn scheeven stand. Het 
vraagstuk of dc toren van den beginne af scheef ge
projecteerd werd, is nog niet voldoende uitgemaakt. 
Algemeen wordt echter tegenwoordig aangenomen , dat 
een onvoldoende fundeering het bouwwerk in den aan
vang heeft doen overhellen en dat men vervolgens, 
om het curieuse van het geval, den bouw in scheeven 
stand heeft voltooid. 

Het bouwen van vrijstaande klokketorcns is een ken
merkende eigenaardigheid van de middeneeuwsche Ita
liaansche kerkgebouwen. 

In het Noorden worden een of meerdere torens steeds 
in het plan der kerk opgenomen en wordt de toren
ontwikkeling een integreerend deel van het facade-
systeem , waardoor, bij de latere stijlontwikkeling, een 
groot contrast tusschen beide bouwwijzen ontstaat. 

De bouwwerken uit kleinere plaatsen in Opper-Italië 
sluiten zich aan het te Pisa toegepaste type aan. In 
Lucca vindt men, behalve den Dom , in 1204 door Gin-
detto gebouwd, de kerk San-Michele, waarin men 
alleen uitwendig den Italiaansch-Romaanschen stijl her
kent ; inwendig zijn de Oud-Christelijke basilica-vormen, 
in planaanlegzoowel als in detailteekening, bijnazonder 
bijvoeging van nieuwere elementen, toegepast. 

De bovengenoemde Dom van Lucca daarentegen, 
is geheel Romaansch ; de facade onderscheidt zich alleen 
van die van Pisa, door de, uit 3 ongelijke traveeën 
bestaande, open voorhallen zoo ook door de meer fan
tastische en barokke vormen van de details. 

De Dom te Prato, die te l'istoja en twee kleinere 
kerken in dezelfde stad, zijn eveneens tot de in Pisa 
gevolgde bouwwijze terug te brengen. 

Een ander centrum van stijlontwikkeling is de hoofd
stad van Toscane. De bouwwerken, in dien tijd te 
Florence gesticht, vertoonen, in opbouw, een eenigs
zins afwijkend karakter. Het sterke relief, veroorzaakt 
door nissen, kolommen en pilasters, komt hier niet 
voor; de versiering der gevels verkrijgt men door veel
kleurige marmersoorten, als inlegwerk behandeld, toe 
te [tassen; pilasters en andere bouwkunstige details 
verkrijgen, voor zoover zij gebezigd worden, weinig 
relief. 

Een ' typisch voorbeeld van dien aard is de gevel 
van San-Miniato. De velden tusschen de pilasterstel
lingen zijn met marmer-mozaïek gevuld en fijn gede
tailleerd; de hoofdlijnen van de inwendige verdeeling 
zijn echter goed aangegeven; het geheel maakt een 
uiterst sierlijk effect. 

Het baptisterium, eveneens te Florence, is vooral 
merkwaardig om zijn kocpelconstructie, die het voor
beeld is geweest voor het meesterstuk van Brunellesco. 

De bronzen deuren aan dit gebouw zijn wereldbe
roemd en als het aanvangspunt van een nieuwe rich
ting in de plastiek te beschouwen. De oudste der 
drie deuren is van Andreo Pisano in 1330, na een 
arbeid van 22 jaar voltooid. 

De tweede deur is van Giberti, die er van 1425— 
1452 aan werkte. Zij is verdeeld in 10 velden, waarop 
in relief, bijbelsche tafereelen zijn afgebeeld. 

Voor de derde deur werd een wedstrijd gehouden 
tusschen Giberti, Donatello, Brunellesco, Jacopo della 
Fonte en Simone da Colle. Eerstgenoemde verwierf 
de zege met zijn tafereelen uit het leven van Christus. 
Ilct zijn deze deuren, waarvan Michel Angelo later 
verklaarde dat zij waardig waren de poorten van het 
paradijs te vormen. 

Nog zijn eenige kleinere kerkelijke bouwwerken te 
Florence te vermelden, in dezelfde plaatselijke richting 
behandeld als de San-Miniato. 

Meer verwant aan de Noordsch-Romaansche bouw
werken zijn de kerken, tc dien tijde gesticht in Lom-
bardië. De facades zijn hier meer als massieve muur
vlakken opgevat, waarin triforiën, deur- en raamope
ningen, allen met rondbogen gesloten, zijn uitgespaard ; 
ook is hier meer het streven merkbaar om alle ruim
ten met steenen gewelven te overdekken; het kruis
gewelf is in Boven-Italië op het einde der llde eeuw 
reeds vrij algemeen; op de kruising der beuken blijft 
men echter bij voorkeur den koepelvorm toepassen. 
Pavia , Modena, Parma, Novara en andere plaatsen, 
kunnen meer of minder belangrijke gebouwen in dien 
trant aanwijzen. 
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Als een prachtstuk van elegante verhoudingen en 
sierlijke details verdient nog genoemd te worden de 
San- Donnino te Borgo; vooral het beeldhouwwerk aan 
den gevel, die niet geheel voltooid is, de met leeu
wenfiguren versierde hoofdingang enz., doen ons de 
fantasie en de technische vaardigheid van de uitvoer
ders bewonderen. 

In het begin der XlIIde eeuw wordt het gewelf-
systeem allengs meer tot volkomenheid gebracht, waarbij 
de invloed uit het Noorden, waar de Gothische stijl 
bereids geheel ontwikkeld was, niet te miskennen is. 
Het hoofdidee blijft echter Romaansch, de spitsboog 
wordt angstvallig vermeden; de Italiaansche bouwwer
ken zijn breeder, ruimer en missen het sterk opwaarts-
strevend karakter. Ook vrijstaande doopkapellen of 
baptisteria, mede een Italiaansche bijzonderheid, wor
den, in den geest van die te Pisa en Florence, en 
steeds van ronden of veelhoekigcn grondvorm, alom 
gesticht. Dc overdekking dezer gebouwen geschiedt 
steeds koepelvormig. Ook campaniles, soms tegen 
een der zijgevels der kerk aangebouwd, doch meestal 
geheel vrijstaande, ontbreken zelden bij de kerken 
uit dezen tijd. Gewoonlijk zijn zij vierkant van grond
vorm en behouden in den opbouw dien vorm; bij uit
zondering zijn zij met een spitsen helm bekroond, als 
bijv. die van den Dom te Piacenza. Als een van de 
sierlijkste klokkentorens behoort genoemd te worden 
die van den Dom van Spalato; hier heeft de Ro
maansche fantasie in Italië een harer volkomenste schep
pingen aan te wijzen. 

Is reeds in den Romaanschen stijl in Italië een sterk 
contrast met dc Noordsche kunst merkbaar, in het 
Gothische tijdperk scheidt zich de Italiaansche richting 
geheel van liet Noorden af en zien wij hier een bouw
stijl ontstaan, die, misschien minder origineel en in
gewikkeld , zeker niet minder de aandacht verdient, 
om zijne heerlijke en smaakvolle scheppingen. De meer 
mystieke zin der Germaansche volken had in de hemel-
hooge, zich in schemerduister verliezende gewelfcom
binaties der Gothische kathedraal, zijn uitdrukking ge
vonden. De meer luchthartige bewoners van het zonnige 
Italië verlangden ruime, vroolijk verlichte tempels, waar 
de wanden gelegenheid boden, den nationalen zin voor 
figuurlijke voorstellingen en kleuren te bevredigen. 
Ook het steile dak, dat in het Noorden als een nood
zakelijk constructiedeel, van grooten invloed was op 
de vormontwikkeling, is hier onnoodig, waardoor van 
zelf de horizontale indeeling meer op den voorgrond 
treedt. De plattcgrond-verdeeling is minder gecom
pliceerd, gewoonlijk zelfs zeer eenvoudig. De over
dreven oppervlakte der vensters , die in het Noorden 
wegens de mindere intensiteit van het licht en ook om 
de geheele beschildering der ramen noodig was, wordt 
hier tot het volstrekt noodige teruggebracht. Op de 
aldus vrijkomende wandvlakken daarentegen, wordt de 
fresco-schildering toegepast cn ontwikkelt zich de Ita
liaansche schilderkunst tot nooit gekende hoogte. 

Ook uitwendig wordt door het kleinere glasopper
vlak en door het minder aanbrengen van schraagpijIers 
en bogen, de totaal-indruk rustiger. 

In plaats van de Noordsche torens , blijft men in 
Italië getrouw aan den koepel als hoofdmotief voor den 
opbouw. De campanile blijft zijn eigen karakter be
houden zonder organisch verband met de kerk. 

Het voornaamste sieraad van den bouw is de west-
fagade; deze wordt door eenige hoofdlijnen ingedeeld, 
waarbij echter nimmer de verticale indeeling overheer-
schende wordt. Rijk verdiepte portalen, dikwijls met 
wimbergen bekroond, groote roosvensters, triforiën met 
beelden versierd , en andere, bij de Noordsche kunst 
gebruikelijke versieringsmotieven, worden veelvuldig 

toegepast en de nog restende vlakken met plastische 
versieringen of mozaïekschilderijen gevuld. Denkt men 
zich hierbij de uitvoering van het geheel in marmer, 
dan kan men bij benadering een beeld vormen van 
den overstelpend rijken indruk , dien deze gevels teweeg
brengen. Het karakter van al deze siervormen is echter 
minder streng cn gemotiveerd dan in de Noordsche 
Gothiek; is daar het gansche vormenstelsel een orga
nische ontwikkeling van een streng principe, de Itali
aansche meesters vragen alleen naar het decoratieve 
effect der stijlvormen , en mengen Romaansche , ja zelfs 
klassieke détails, waar hun dit wenschelijk voorkomt, 
tusschen zuiver Gothische kunstvormen. 1 )e fijne smaak , 
hun landaard eigen , behoedt hen echter voor banale 
of barokke combinaties. 

Het zou mij te ver voeren, het groote aantal kerke
lijke bouwwerken, in dit tijdperk in Italië gesticht, te 
willen behandelen of ook maar opsommen. Slechts enkele 
der voornaamste monumenten wil ik vermelden, om 
daarna uitvoeriger stil te staan bij den Dom van Sienna 
als een der rijkste en beste typen van den stijl. We 
vinden dan in den dom van Florence, Santa Maria 
del fiore, in 1294 door Arnolfo di Cambio begonnen, 

i een merkwaardig voorbeeld van koene constructie. 
Het gebouw werd gesticht op de plaats, waar tot dien 
tijd een oude kleine kerk, San-Reparata, stond. 

Van het werk van Arnolfo is echter tegenwoordig 
weinig meer over. Voornamelijk omdat in den loop van 
de 14e eeuw ingrijpende veranderingen in den aanleg 
werden gebracht. De breedte van het middenschip 
overtreft die van den Dom te Keulen met 3 M . ; het 

I is met reusachtige kruisgewelven overdekt en ter weers
zijden geflankeerd door smallere zijschepen. Aan het 
einde van den hoofdbeuk is een reusachtige achthoekige 
koepel aangebracht. In plaats van dwarsbeuk en koor 
zijn hier aan drie zijden van den koepel kleine absiden 
uitgebouwd met in de muurdikte uitgespaarde kapellen-
krans. Nadat de ontwerper in 1310 gestorven was, 
werd slechts langzaam met den bouw gevorderd , totdat 
in 1334 de als schilder beroemde Giotto, als Dom-
bouwmeester , optrad. Hij ontwierp een west-facade, 

I die hij echter niet voltooide, daar hij reeds in 1336 
stierf. Giotto was ook de ontwerper van de campanile, 
een juweel van fijnen smaak, waar men den Italiaan-
schen zin voor edele verhoudingen en sierlijke détails 
gelukkig aangewend ziet op de altijd eenigszins stroeve 
Gothische vormen. Bovendien bracht Giotto alreeds 
eenige veranderingen in het grondplan , voornamelijk 
met het doel de wel wat gewaagde constructie meer-

1 dere stabiliteit tc verzekeren. 
Zijn opvolger Francesco Talenti, die in 1357 als 

„chapo maestro" aangesteld werd, bracht nogmaals 
verandering in het bouwplan , doordien hij het hoofd
schip langer maakte, waartoe de half voltooide gevel 
van Giotto weer moest afgebroken worden; hij ver
wijdde de beuken en legde het koor aan , zoodat eerst 
hiermede het gebouw de reusachtige afmetingen ver
kreeg , die het thans nog vertoont. 

Het bouwen van den kolossalen koepel bleef voor 
een meester der Renaissance bewaard. In 1410 werd 
aan Brunellesco door de Republiek van Florence op
gedragen , den koepel te bouwen, nadat op een bijeen
geroepen congres van de beroemdste architecten van 
dien tijd, zijn plan de goedkeuring had weggedragen. 
Het schijnt dat de technische kennis voor dergelijke 
constructies, in dien tijd op zeer lagen trap stond en 
dat de grootsche werken, door de Romeinen nagelaten, 
voor onbereikbaar gehouden werden. We vinden name
lijk vermeld, dat reeds het onzinnige voorstel was ge
daan , om dc geheele ruimte onder den koepel, bij 
wijze van aardwulf, met grond te vullen en op dit for-
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meel het metselwerk aan te brengen. Wanneer men 
in deze enorme massa g r o n d , zoo voegden dc vernuftige 
raadgevers e rb i j , een aantal muntstukjes verstak, zou 
later het begeerige v o l k wel kosteloos de ui tgraving 
op z ich nemen 

Bruncl lesco bouwde echter den koepel zonder eenig 
formeel , van de juiste stel l ing uitgaande, dat iedere 
gemetselde horizontale r ing een gewelf voor zich vormde. 

Zooals u bekend zal zijn, werd voor eenige jaren de 
stad F l o r e n c e , door een vorstelijk legaat van een kunst
l ievend burger , in staat gesteld, de nog steeds ont
brekende westfacade van haren D o m te voltooien. E e n 
internationale prijsvraag werd voor dit doel uitgeschre
ven. H e t uitgevoerde ontwerp moet echter, naar het 
oordeel van ooggetuigen, niet aan de hooge verwachting 
beantwoorden. 

Dezelfde Arno l fo ontwierp het plan voor de kolossale 
k loosterkerk van Santa-Croce (1294). 

A l l e e n met uitzondering van het veelhoekige k o o r , 
dat overwelfd i s , werd dit geheele gebouw met zicht
bare houten kappen overdekt. In afwijking met meest 
alle andere Italiaansche kerken is het inwendige van 
dit gebouw zeer sober behandeld; het bezit echter veel 
grafmonumenten voor beroemde mannen. 

E e n bijzonderheid van vele Italiaansche bouwwerken 
uit dien t i j d , die zij gemeen hebben met de meeste 
grootere monumenten der Noordsche kunst , is dat zij 
n immer vol tooid zijn of wel zijn afgewerkt in lateren 
tijd , zonder dat rekening gehouden i s , of kon gehouden 
worden met de eischen van de oorspronkelijke plans. 

V e l e kerken missen haar marmeren facade, haar k l o k -
ketoren of k o e p e l , ofwel ze z i jn , toen de middelen 
waren uitgeput en de tijdsomstandigheden veranderd, 
in haast afgemaakt om ten minste te kunnen gebruikt 
worden. 

E n , ofschoon groote steden als Florence en M i l a a n , 
dank zij de vri jgevigheid van kunstmacaenen, z ich in 
de laatste jaren de weelde kunnen veroor loven , hare 
monumentale hoofdkerken in schitterende weelde te 
vo l too ien , zoo zul len de tallooze kleinere plaatsjes wel 
voor immer afstand moeten doen van hunne vrome 
wenschen o m de grootsche plannen van het voorge
slacht geheel te verwezenlijken. 

(Wordt vervolgd.) 

P R I J S V R A G E N . 
( A . et A . ) In de Deutsche Bauzeitung vinden wij 

een bericht omtrent een prijsvraag-historie, waaruit bli jkt 
dat ook bij onze naburen wel eens minder aangename 
ondervindingen op dit gebied worden opgedaan. 

T e B o n n werd eene prijsvraag uitgeschreven voor 
het ontwerp van een „ K r e i s h a u s , waarop 15 antwoorden 
inkwamen. D r i e daarvan werden tot een tweede con-
rurrentie toegelaten , waarvan de uitslag was dat de 
eerste prijs (600 mark) werd toegekend aan het ont
werp van de heeren Deckers & H e c k e r te Dusseldorf, 
terwijl het ontwerp , ingezonden door de heeren Schre i -
terer & Schreibcr te K e u l e n , den tweeden prijs (300 
mark) verwierf. 

D o c h nu komt het fraaie: voor uitvoering werd door 
de J u r y aanbevolen een ontwerp van den architect 
Schwister te B o n n , hetwelk ettelijke dagen na den be
paalden termijn was ingezonden en daarom niet voor 
bekroning in aanmerking was gekomen. 

T o t verdere toel icht ing deelt de D. B. Z. mede dat op 
25 A p r i l j l , de ontwerpen moesten ingeleverd z i jn , en 
dat op 27 M e i d . a. v. de besl issing der J u r y gevallen is. 

Reeds op 29 M e i w e r d , blijkens de Bonner Zeitung, 
de aanbesteding aangekondigd van de metsel- , t immer - , 
steenhouwers- en bedekkingswerken voor het te stichten 
g e b o u w , waaruit volgt dat deze aanbestedingen reeds 

voorbereid moeten zijn geweest, lang voordat de be
sl issing der J u r y gevallen was en dat dus hoogstwaar
schijnlijk de geheele prijsvraag een wassen neus is 
geweest. 

De naamlooze vennootschap: Levensverzekering-maatschappij 
«Utrecht", gevestigd tc Utrecht den 6 Augustus 1S83, goedge
keurd bij Koninklijke besluiten van 13 Juli 1883, n". 32 cn 
van 16 Januari 1884, n°. 18, in het bezit wenschende te komen 
van een R e c l a m e b o r d , dat op artistieke en goedgedachte 
wijze dc levensverzekering aanbeveelt '), schrijft daartoe eene 
prijsvraag uit op cle navolgende voorwaarden: 

1". leder kunstenaar wordt tot mededinging uitgenoodigd. 
2°. Het ontwerp moet op zinvolle wijze de levensverzekering 

aanbevelen of zinnebeeldig voorstellen. Het moet uitgevoerd 
worden in kleuren (aquarel-teekening). Het moet eene grootte 
hebben van minstens 50 bij 65 cM. 

3". De ontwerpen moeten zonder naamteekening zijn. E lk 
ontwerp moet vergezeld zijn van een brief in gesloten couvert, 
bevattende den naam van den inzender en van buiten voorzien 
van een toeken, dat ook voorkomt op of gehecht is aan het 
ontwerp. 

4°. De beoordeeling der ontwerpen zal geschieden door het 
Bestuur van het Schilderkundig Genootschap «Pulchri Studio", 
tc 's-Gravenhage. De inzending der ontwerpen moet geschieden 
van 1 Januari tot uiterlijk 1 Februari 1890 aan het adres van 
voornoemd Genootschap, Prinsengracht 57, te 's-Gravenhage. 

5°. Als prijs wordt uitgeloofd de som van vijfhonderd gul
den Ned. Crt., echter mits het ontwerp werkelijke artistieke 
waarde beeft. 

6°. Bijaldien minstens vijf ontwerpen uit Nederland zijn 
ingezonden, wordt eene premie voor de niet met den prijs 
bekroonde, maar overigens beste Nederlandsche inzending, 
uitgeloofd van ƒ 250. 

Bijaldien minstens vijf ontwerpen uit België zijn ingezonden, 
wordt eene premie voor de niet met den prijs bekroonde, maar 
overigens beste Belgische inzending, uitgeloofd van frs. 500. 

Bijaldien minstens tien ontwerpen uit Duitschland zijn in
gezonden, wordt eene premie voor de niet met den prijs be
kroonde, maar overigens beste Duitsche inzending, uitgeloofd 
van 500 rijksmark. 

7°. De premièn worden, indien het vereischte aantal inzen
dingen plaatsvindt, steeds uitbetaald. 

De Commissie van beoordeeling heeft echter het recht, waar 
geen inzending op bijzondere verdiensten aanspraak kan maken, 
de premie onder twee of meerdere inzendingen van dezelfde 
nationaliteit te verdeden. 

8°. De met prijs of premie bekroonde ontwerpen blijven het 
eigendom der Maatschappij Utrecht, die het recht verkrijgt 
daarvan op de wijze als haar goeddunkt af- of nadrukken te 
doen vervaardigen. Tegen betaling van Een honderd gulden 
Ned. Crt. kan de Maatschappij Utrecht ook op eene andere, 
niet bekroonde inzending, dit recht doen gelden. 

9 0 . De niet bekroonde ontwerpen en voor zooverre die niet 
ingevolge art. 8 door de Maatschappij Utrecht zijn aangekocht, 
blijven het eigendom der inzenders, aan wie deze binnen eene 
maand na cle uitspraak der Commissie van beoordceling zullen 
worden teruggezonden. 

io°. Gedurende de maand, in art. 9 besproken, heeft de 
Maatschappij Utrecht het recht alle ingezonden ontwerpen te 
doen exposeeren op plaats en tijd, als haar zal goeddunken. 

De Maatschappij Utrecht verbindt zich op de na -o f 
afdrukken van het ontwerp, dat door haar zal worden gekozen, 
den naam van den ontwerper te doen weglaten of wel erop te 
doen voorkomen, al naar de ontwerper zulks zal verlangen, 
mits hij van dat verlangen doe blijken binnen eene maand 
nadat de Maatschappij Utrecht hem daartoe zal hebben aan
gezocht. 

V E R B E T E R D H O L L A N D S C H L O O D W I T . 
L o o d w i t en zinkwit zijn de eenige witte verfstoffen, 

die hout en ijzer tegen den invloed der dampkr ings
lucht kunnen vrijwaren en uit dien hoofde is het van 
groot belang deze verfstoffen in vo lkomen zuiveren toe
stand te bekomen; de bijmenging van barytwit, pijpaarde, 
kr i j t , gebluschte ka lk en g i p s , die d ikwer f plaats v ind t , 
moet als vervalsching beschouwd worden. 

H e t loodwit wordt onderscheiden in H o l l a n d s e n , 
D u i t s c h , F ransch en Engelsch fabrikaat, niet alleen 
o m de plaats van herkomst , maar ook om de wijze 
van samenstelling en bewerking. Ho l l andsch en D u i t s c h 
fabrikaat komen het meeste overeen, evenals het F r a n -

') Wie zich omtrent den werkkring eener Levensverzekeringmaat
schappij geen duidelijke voorstelling kan maken of daaromtrent gaame 
eenige toelichting ontvangt, wordt verzocht zich te wenden Leidsche 
Straatweg 4 en 5, tc Utrecht. 
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sche met het Engelsche. Eenige mededeelingen over 
de wijze van bewerking der verschillende soorten van 
loodwit zijn voor belangstellenden te vinden in het 
weekblad Dc Ambachtsman, 4 , le jaargang, N s . 26, 28, 
29 en 30, waarvan wij de lezing ten zeerste aanbevelen , 
wij l in die artikels ook eene beschrijving gegeven wordt 
van het verbeterd Ho l l andsch loodwi t , zooals dit te 
Utrecht door den heer G . Greve gefabriceerd wordt. 
H e t is op dit fabrikaat, dat wij de aandacht onzer vak-
genooten vest igen, niet alleen in het belang van onze 
vaderlandsche industr ie , maar ook omdat hout en ijzer 
daardoor volkomen beschut worden tegen den invloed 
van de dampkringslucht . 

In de omschri jving van de bere iding, door den heer 
G . Greve g e v o l g d , wordt erop gewezen dat zij van de 
oud-Hol landsche betrekkelijk weinig afwijkt, maar ge
heel verschilt met de Dui tsche methode; voorts dat de 
wisselval l igheden, aan de oude wijze van werken eigen, 
door deze methode geheel vervallen , zoodat de mo
geli jkheid bestaat een vo lkomen geli jkmatig product 
te verkrijgen. H e t ongerief van malen of wrijven met 
olie komt bij dit loodwit niet voo r ; de ondervinding 
heeft geleerd dat het in olie zwelt en niet z ink t , dat 
het zacht en dekkend i s , zonder bijvoeging van droog
middelen droogt en witter blijft dan eenig ander fabri
kaat. D e onmiskenbare voordcelen , aan het Utrechtsch 
fabrikaat verbonden, hebben te kampen tegen de con
currentie niet alleen met de fabrikanten, die het H o l 
landsche loodwit leveren, maar ook met de handelaren, 
die het Dui tsche loodwit tot minderen prijs koopen en 
dit aan den man brengen. D e statistiek leert , dat 
uit Dui t sch land enkele jaren meer dan 7 mi l l ioen k i l o 
grammen loodwit worden aangevoerd, die slechts ten 
deele uitgevoerd en voor een hoogst aanzienlijk deel 
hiertelande gebruikt worden. 

H e t l igt niet op onzen weg eenige reclame te maken 
voor het fabrikaat van den heer G . G r e v e ; de goede 
hoedanigheden strekken tot waarborg dat dit loodwit 
zijn weg zal vinden. D e vo lha rd ing , waarmede ver
schillende handelaren voortgaan het Dui tsche loodwit 
aan den man te brengen, noopt echter tot waakzaam
heid. D e heeren schilders zijn door eenige artikels in 
Dc Huis- en Decoratieschilder, De Schilder (orgaan van 
den Nederlandschen Schildersbond) en De Ambachtsman 
gewaarschuwd en als de bouwkundigen aan deze zaak 
hunne aandacht wil len wijden , kan door samenwerking 
veel tot stand komen. D e bewijzen van de voortreffe
l i jkheid van het verbeterd Hol l andsch loodwit zijn 
voorhanden , getuige het rapport van de heeren N e l -
lensteijn & Dwars en T h . J . van der V e e r , handels-
scheikundigen te A m s t e r d a m en te Ut rech t , de getuig
schriften van verschillende afnemers en het onderzoek 
van den ingenieur M . E . de W i l d t bij den bouw van 
de ijzeren brug over den IJsel te Deven te r , waarbij 
geconstateerd werd dat het loodwit van den heer Greve , 
wat de dekk ing van het ijzer aangaat, ongeveer 15 
procent voordeeliger is dan het Hol landsche fabrikaat 
van de W e d . S. van der H e l d Szn. te Rot terdam. 

D e ruimte laat niet toe het belangrijke rapport van 
den ingenieur D e W i l d t , dat indertijd in het weekblad 
De Ingenieur geplaatst w e r d , op te nemen; het wordt 
alleen genoemd om de bouwkundigen op te wekken 
tot het nemen van eene proef met het verbeterd Hol
landsch loodwit, dat in behoorli jk verzegelde vaten te 
verkrijgen is. D e heer Greve heeft n.1. het voorbeeld 
der fabrikanten van zinkwit g e v o l g d , o m de vaten 
niet anders dan verzegeld af te leveren en de reden 
voor deze voorzorg l igt voor de hand. Daar dit l ood
wit niet gemalen of gewreven behoeft te worden , kan 
het bij de ui tvoering van bouwwerken zeer geschikt in 
een afgesloten vertrek geborgen worden. 

Eene c i rculai re , dezer dagen door den heer G . Greve 
i verspre id , heeft het bewijs geleverd dat het onderzoek 
! niet altijd met de noodige zorg gedaan wordt ; hoe 
j onaangenaam het voor den betrokken apotheker ook 
I zijn moge , kan het den fabrikant niet euvel geduid 

worden als hij in zijn belang opkomt tegen het p u -
bliceeren van onware analyses. Juist de wetenschap 
geeft den fabrikant kracht en de bevestiging, door 
scheikundig onderzoek aan zijn beweren gegeven, dat 
het verbeterd Ho l l andsch loodwit geheel zuiver i s , 
geeft hem moed om de bezwaren uit den weg te ru i 
men , die de handel hem in den weg legt. 

Voor het scheikundig onderzoek van loodwit heeft men noodig 
Een dozijn reageerbuizen, wijd I 1/, a 2 centimeter. 
Gedestilleerd water of bij gebrek daaraan zuiver gefiltreerd 

regenwater. 
Zuiver salpeterzuur. 
Zuivere bijtende potasch in pijpjes. 
Een trechtertje cn filtreerpapier. 
Van het te onderzoeken loodwit, doet men een kleine hoeveel

heid, circa 1 a l ' / i gram, in een reageerbuis en overgiet het met 
gedestilleerd water, ongeveer ter hoogte van 3 a 3 1 /, centimter. 

Daarna worden eenige droppels zuiver salpeterzuur toegevoegd. 
Men zorgc niet meer salpeterzuur toe tc voegen dan tot de 

oplossing koog noodig is. Daarvoor is het goed de buis boven 
een spiritus- of gasvlam een weinig te verwarmen. 

Heeft de opbruising opgehouden, terwijl er nog een wit 
poeder op den bodem ligt en ontstaat er bij verdere toevoeging 
van nog e'én of twee droppels salpeterzuur, ook na zacht 
verwarmen, geen opbruising meer, dan is het loodwit met 
zwaarspaat of eenige andere in salpeterzuur onoplosbare stof 
vervalscht. 

Blijft er nagenoeg niets onopgelost terug, dan is het loodwit 
niet met zwaarspaat vervalscht. 

Daar krijt of gemalen marmer evenwel gemakkelijk oplosbaar 
zijn in verdund salpeterzuur, is het toch mogelijk dat dit lood
wit daarmede vervalscht is. 

Was het geheel opgelost, dan gebruikc men, voor de proef 
op krijt, ongeveer de helft van die oplossing. 

Nu neemt men een stukje bijtende potasch ter lengte van 
ongeveer 3 centimeter en overgiet dit in een andere reageerbuis 
met gedestilleerd water, zóóveel dat het geheel ermede bedekt 
is en vcrwarme dit langzaam, onder zacht heen en weder 
schudden, tot dat het geheel is opgelost. 

Van deze bijtende potasch-oplossing voegt men een weinig bij 
de loodwit-oplossing. Er wordt dan een witte massa afgescheiden. 

Was het loodwit niet met krijt ofgemalen marmer vervalscht, 
dan lost die witte massa, na toevoeging van meerdere bijtende 
potasch-oplossing, weder geheel op cn wordt dc vloeistof weir 
volkomen helder. 

Lost die witte massa dan niet geheel op, dan is dit een bewijs 
dat het loodwit met krijt of gemalen marmer vervalscht is. 

Heeft men zekerheid verkregen omtrent de aanwezigheid van 
zwaarspaat, doordat cr in verdund salpeterzuur een wit poeder 
onopgelost gebleven is, dan moet men toch nog een gedeelte 
van het heldere vocht voorzichtig afgieten, om op de aange
geven wijze op krijt of gemalen marmer te onderzoeken, daar 
het loodwit soms met beide te gelijk vervalscht is. 

De pijpjes bijtende potasch beware men in een fleschje met 
goed sluitende glazen stop en neme het fleschje niet grooter 
dan noodig is, daar de potasch anders te spoedig ontleed of 
vochtig wordt. 

Langs scheikundigen weg is niet uit te maken of men Hol
landsch of buitenlandsch fabrikaat onder handen heeft. 

Omtrent de buitenlandsche fabrikaten moet opgemerkt worden, 
dat deze nagenoeg altijd zuiver ingevoerd worden. 

Vele handelaren trachten evenwel dc verbruikersin demeening 
te brengen, dat dit niet het geval is. 

Wanneer ze dan buitenlandsch fabrikaat geleverd hebben in 
plaats van Hollandsch, wat ze verkochten, en hun later be
merking wordt gemaakt omtrent de kwaliteit, zijn ze direct 
genegen om te zeggen «onderzoek het maar, dan zult ge zien 
dat het zuiver is", maar daarmede is nog niet bewezen dat 
ze geen buitenlandsch goed geleverd hebben. 

Alléén door loodwit van vertrouwbare fabrikanten in verzegeld 
fust te koopen, kan men zich daaromtrent zekerheid verschaffen. 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
— Woensdag j l . had in de groote zaal van het Trocadero 

de eerste algemeene bijeenkomst plaats van de internationale 
jury der wereldtentoonstelling te Parijs; zij bestaat uit een 
duizendtal personen, gekozen uit allle volken, die op het veld 
van Mars tegenwoordig zijn. 

De Minister-President opende de vergadering met een korten 
welkomstgroet, waarop de heer Berger, directeur-generaal der 
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meel het metselwerk aan te brengen. Wanneer men 
in deze enorme massa g r o n d , zoo voegden de vernuftige 
raadgevers e rb i j , een aantal muntstukjes verstak, zou 
later het begeerige v o l k wel kosteloos de ui tgraving 
op zich nemen 

Brunel lesco bouwde echter den koepel zonder eenig 
formeel , van de juiste stell ing uitgaande, dat iedere 
gemetselde horizontale r ing een gewelf voor zich vormde. 

Zooals u bekend zal zijn, werd voor eenige jaren de 
stad Florence , door een vorstelijk legaat van een kunst
lievend burger , in staat gesteld, de nog steeds ont
brekende westfacade van haren D o m te voltooien. E e n 
internationale prijsvraag werd voor dit doel uitgeschre
ven. H e t uitgevoerde ontwerp moet echter , naar het 
oordeel van ooggetuigen, niet aan de hooge verwachting 
beantwoorden. 

Dezelfde A r n o l f o ontwierp het plan voor de kolossale 
kloosterkerk van Santa-Croce (1294). 

A l l e e n met uitzondering van het veelhoekige k o o r , 
dat overwelfd i s , werd dit geheele gebouw met zicht
bare houten kappen overdekt. In afwijking met meest 
alle andere Italiaansche kerken is het inwendige van 
dit gebouw zeer sober behandeld; het bezit echter veel 
grafmonumenten voor beroemde mannen. 

E e n bijzonderheid van vele Italiaansche bouwwerken 
uit dien t i jd , die zij gemeen hebben met de meeste 
grootere monumenten der Noordsche kuns t , is dat zij 
nimmer vol tooid zijn of wel zijn afgewerkt in lateren 
t i j d , zonder dat rekening gehouden i s , of kon gehouden 
worden met de eischen van de oorspronkeli jke plans. 

V e l e kerken missen haar marmeren facade, haar k l o k -
ketoren of k o e p e l , ofwel ze z i j n , toen de middelen 
waren uitgeput en de tijdsomstandigheden veranderd , 
in haast afgemaakt om ten minste te kunnen gebruikt 
worden. 

E n , ofschoon groote steden als Florence en M i l a a n , 
dank zij de vr i jgevigheid van kunstmacaenen, z ich in 
de laatste jaren de weelde kunnen ve roor loven , hare 
monumentale hoofdkerken in schitterende weelde te 
vol too ien , zoo zul len de talloozc kleinere plaatsjes wel 
voor immer afstand moeten doen van hunne vrome 
wenschen om de grootsche plannen van het voorge
slacht geheel te verwezenlijken. 

(Wordt vervolgd.) 

P R I J S V R A G E N . 
( A . et A . ) In de Deutsche Bauseitung vinden wij 

een bericht omtrent een prijsvraag-historie, waaruit bl i jkt 
dat ook bij onze naburen wel eens minder aangename 
ondervindingen op dit gebied worden opgedaan. 

T e B o n n werd eene prijsvraag uitgeschreven voor 
het ontwerp van een „ K r e i s h a u s , waarop 15 antwoorden 
inkwamen. D r i e daarvan werden tot een tweede con-
rurrentie toegelaten , waarvan de uitslag was dat de 
eerste prijs (600 mark) werd toegekend aan het ont
werp van de heeren Deckers & H e c k e r te Dusseldorf, 
terwijl het ontwerp , ingezonden door de heeren Schre i -
terer & Schreiber te Keulen , den tweeden prijs (300 
mark) verwierf. 

D o c h nu komt het fraaie: voor ui tvoering werd door 
de J u r y aanbevolen een ontwerp van den architect 
Schwister te B o n n , hetwelk ettelijke dagen na den be
paalden termijn was ingezonden en daarom niet voor 
bekroning in aanmerking was gekomen. 

T o t verdere toel icht ing deelt de D. B. Z. mede dat op 
25 A p r i l jl, de ontwerpen moesten ingeleverd z i j n , en 
dat op 27 M e i d. a. v . de beslissing der J u r y gevallen is. 

Reeds op 29 M e i w e r d , blijkens de Bonnet Zeitung, 
de aanbesteding aangekondigd van de metsel- , t immer - , 
steenhouwers- en bedekkingswerken voor het te stichten 
g e b o u w , waaruit volgt dat deze aanbestedingen reeds 

voorbereid moeten zijn geweest, lang voordat de be
sl iss ing der J u r y gevallen was en dat dus hoogstwaar
schijnlijk de geheele prijsvraag een wassen neus is 
geweest. 

De naamloozc vennootschap: Levensverzekering-maatschappij 
•Utrecht", gevestigd te Utrecht den 6 Augustus 1S83, goedge
keurd bij Koninklijke besluiten van 13 Juli 1S83, n°. 32 en 
van 16 Januari 1SS4, n". 18, in het bezit wenschende te komen 
van een R e c l a m e b o r d , dat op artistieke en goedgedachte 
wijze de levensverzekering aanbeveelt '), schrijft daartoe eene 
prijsvraag uit op de navolgende voorwaarden: 

1°. leder kunstenaar wordt tot mededinging uitgenoodigd. 
2°. Het ontwerp moet op zinvolle wijze de levensverzekering 

aanbevelen of zinnebeeldig voorstellen. Het moet uitgevoerd 
worden in kleuren (ac|uarel-tcekening). Het moet eene grootte 
hebben van minstens 50 bij 65 cM. 

3". De ontwerpen moeten zonder naamtcekening zijn. E lk 
ontwerp moet vergezeld zijn van een brief in gesloten couvert, 
bevattende den naam van den inzender en van buiten voorzien 
van een teeken, dat ook voorkomt op of gehecht is aan het 
ontwerp. 

4°. De beoordeeling der ontwerpen zal geschieden door het 
Bestuur van het Schilderkundig Genootschap cPulchri Studio", 
te 's-Gravenhage. De inzending der ontwerpen moet geschieden 
van 1 Januari tot uiterlijk 1 Februari 1S90 aan het adres van 
voornoemd Genootschap, Prinsengracht 57, te 's-Gravenhage. 

50. Als prijs wordt uitgeloofd de som van vijfhonderd gul
den Xed. Crt., echter mits het ontwerp werkelijke artistieke 
waarde heeft. 

6". Bijaldien minstens vijf ontwerpen uit Nederland zijn 
ingezonden, wordt eene premie voor de niet met den prijs 
bekroonde, maar overigens beste Nederlandsche inzending, 
uitgeloofd van ƒ 250. 

Bijaldien minstens vijf ontwerpen uit Belgiü zijn ingezonden, 
wordt eene premie voor de niet met den prijs bekroonde, maar 
overigens beste Belgische inzending, uitgeloofd van frs. 500. 

Bijaldien minstens tien ontwerpen uit Duitschland zijn in
gezonden, wordt eene premie voor de niet met den prijs be
kroonde, maar overigens beste Duitsche inzending, uitgeloofd 
van 500 rijksmark. 

7°. Dc premiën worden, indien het vereischte aantal inzen
dingen plaatsvindt, steeds uitbetaald. 

De Commissie van beoordeeling heeft echter het recht, waar 
geen inzending op bijzondere verdiensten aanspraak kan maken, 
de premie onder twee of meerdere inzendingen van dezelfde 
nationaliteit te verdeelen. 

8°. De met prijs of premie bekroonde ontwerpen blijven het 
eigendom der Maatschappij Utrecht, die het recht verkrijgt 
daarvan op de wijze als haar goeddunkt af- of nadrukken te 
doen vervaardigen. Tegen betaling van Een honderd gulden 
Ned. Crt. kan de Maatschappij Utrecht ook op eene andere, 
niet bekroonde inzending, dit recht doen gelden. 

g°. De niet bekroonde ontwerpen en voor zooverre die niet 
ingevolge art. 8 door dc Maatschappij Utrecht zijn aangekocht, 
blijven het eigendom der inzenders, aan wie deze binnen eene 
maand na de uitspraak der Commissie van beoordeeling zullen 
worden teruggezonden. 

io°. Gedurende de maand, in art. 9 besproken, heeft de 
Maatschappij Utrecht het recht alle ingezonden ontwerpen te 
doen exposceren op plaats en tijd, als haar zal goeddunken. 

De Maatschappij Utrecht verbindt zich op de na- of 
afdrukken van het ontwerp, dat door haar zal worden gekozen, 
den naam van den ontwerper te doen weglaten of wel erop te 
doen voorkomen, al naar de ontwerper zulks zal verlangen, 
mits hij van dat verlangen doe blijken binnen eene maand 
nadat de Maatschappij Utrecht hem daartoe zal hebben aan
gezocht. 

V E R B E T E R D H O L L A N D S C H L O O D W I T . 
L o o d w i t en zinkwit zijn de eenige witte verfstoffen, 

die hout en ijzer tegen den invloed der dampkr ings
lucht kunnen vrijwaren en uit dien hoofde is het van 
groot belang deze verfstoffen in vo lkomen zuiveren toe
stand te bekomen; de bi jmenging van barytwit, pijpaarde, 
kr i j t , gebluschte ka lk en g i p s , die d ikwerf plaats v i n d t , 
moet als vervalsching beschouwd worden. 

H e t loodwit wordt onderscheiden in H o l l a n d s c h , 
D u i t s c h , F ransch en Enge l sch fabrikaat, niet alleen 
o m de plaats van he rkoms t , maar ook o m de wijze 
van samenstelling en bewerking. Ho l l andsch en D u i t s c h 
fabrikaat komen het meeste overeen, evenals het F r a n -
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•) Wie zich omtrent den werkkring eener Levensverzekering-maat
schappij geen duidelijke voorstelling kan maken of daaromtrent gaarne 
eenige toelichting ontvangt, wordt verzocht zich te wenden Leidsche 
Straatweg 4 en 5, te Utrecht. 

sche met het Engelsche. Eenige mededeelingen over 
de wijze van bewerking der verschillende soorten van 
loodwit zijn voor belangstellenden te vinden in het 
weekblad De Ambachtsman, 4dc j aargang, N s . 26, 28, 
29 en 30, waarvan wij de lezing ten zeerste aanbevelen , 
wij l in die artikels ook eene beschrijving gegeven wordt 
van het verbeterd Ho l l andsch loodwi t , zooals dit te 
Utrecht door den heer G . Greve gefabriceerd wordt. 
H e t is op dit fabrikaat, dat wij de aandacht onzer vak-
genooten ves t igen, niet alleen in het belang van onze 
vaderlandsche industr ie , maar ook omdat hout en ijzer 
daardoor vo lkomen beschut worden tegen den invloed 
van de dampkringslucht . 

In de omschri jving van de bere id ing , door den heer 
G . Greve g e v o l g d , wordt erop gewezen dat zij van de 
oud-Hol landsche betrekkelijk weinig afwijkt, maar ge
heel verschilt met de Dui tsche methode; voorts dat de 
wisselval l igheden, aan de oude wijze van werken eigen, 
door deze methode geheel vervallen , zoodat de mo
geli jkheid bestaat een volkomen gel i jkmatig product 
te verkrijgen. H e t ongerief van malen of wrijven met 
olie komt bij dit loodwit niet v o o r ; de ondervinding 
heeft geleerd dat het in olie zwelt en niet z ink t , dat 
het zacht en dekkend i s , zonder bi jvoeging van droog
middelen droogt en witter blijft dan eenig ander fabri
kaat. D e onmiskenbare v o o r d e d e n , aan het Utrechtsch 
fabrikaat verbonden, hebben te kampen tegen de con
currentie niet alleen met de fabrikanten, die het H o l 
landsche loodwit leveren, maar ook met de handelaren, 
die het Dui tsche loodwit tot minderen prijs koopen en 
dit aan den man brengen. D e statistiek leer t , dat 
uit Dui t sch land enkele jaren meer dan 7 mi l l iocn k i l o 
grammen loodwit worden aangevoerd, die slechts ten 
deele uitgevoerd en voor een hoogst aanzienlijk deel 
hiertelande gebruikt worden. 

H e t l igt niet op onzen weg eenige reclame te maken 
voor het fabrikaat van den heer G . G r e v e ; de goede 
hoedanigheden strekken tot waarborg dat dit loodwit 
zijn weg zal vinden. D e v o l h a r d i n g , waarmede ver
schillende handelaren voortgaan het Dui tsche loodwit 
aan den man te brengen, noopt echter tot waakzaam
heid. D e heeren schilders zijn door eenige artikels in 
Dc Huis- en Decoratieschilder, De Schilder (orgaan van 
den Nederlandschen Schildersbond) en De Ambachtsman 
gewaarschuwd en als de bouwkundigen aan deze zaak 
hunne aandacht wil len wijden , kan door samenwerking 
veel tot stand komen . D e bewijzen van de voortreffe
l i jkheid van het verbeterd Ho l l andsch loodwit zijn 
voorhanden , getuige het rapport van de heeren N e l -
lensteijn & Dwars en T h . J . van der V e e r , handels-
scheikundigen te Ams te rdam en te Ut rech t , de getuig
schriften van verschillende afnemers en het onderzoek 
van den ingenieur M . E . de W i l d t bij den bouw van 
de ijzeren b rug over den IJsel te Deven te r , waarbij 
geconstateerd werd dat het loodwit van den heer G r e v e , 
wat de dekk ing van het ijzer aangaat, ongeveer 15 
procent voordeeliger is dan het Hol landsche fabrikaat 
van de W e d . S. van der H e l d Szn . te Rot terdam. 

D e ruimte laat niet toe het belangrijke rapport van 
den ingenieur D e W i l d t , dat indertijd in het weekblad 
De Ingenieur geplaatst w e r d , op te nemen; het wordt 
alleen genoemd om de bouwkundigen op te wekken 
tot het nemen van eene proef met het verbeterd Hol
landsch loodwit, dat in behoorlijk verzegelde vaten te 
verkrijgen is. D e heer Greve heeft n.1. het voorbeeld 
der fabrikanten van zinkwit g e v o l g d , o m de vaten 
niet anders dan verzegeld af te leveren en de reden 
voor deze voorzorg l igt voor de hand. Daar dit l ood
wit niet gemalen of gewreven behoeft te worden , kan 
het bij de uitvoering van bouwwerken zeer geschikt in 
een afgesloten vertrek geborgen worden. 

Eene c i rcula i re , dezer dagen door den heer G . Greve 
verspreid , heeft het bewijs geleverd dat het onderzoek 
niet altijd met de noodige zorg gedaan word t ; hoe 
onaangenaam het voor den betrokken apotheker ook 
zijn m o g e , kan het den fabrikant niet euvel geduid 
worden als hij in zijn belang opkomt tegen het p u -
bliceercn van onware analyses. Juist de wetenschap 
geeft den fabrikant kracht en de bevest iging, door 
scheikundig onderzoek aan zijn beweren gegeven, dat 
het verbeterd Hol l andsch loodwit geheel zuiver i s , 
geeft hem moed om de bezwaren uit den weg te ru i 
men , die de handel hem in den weg legt. 

Voor het scheikundig onderzoek van loodwit heeft men noodig 
Een dozijn reageerbuizen, wijd I 1/, a 2 centimeter. 
Gedestilleerd water of bij gebrek daaraan zuiver gefiltreerd 

regenwater. 
Zuiver salpeterzuur. 
Zuivere bijtende potasch in pijpjes. 
Een trechtertje en filtrccrpapier. 
Van het te onderzoeken loodwit, doet men een kleine hoeveel

heid, circa 1 a i ' / i gram, in een reageerbuis en overgiet het met 
gedestilleerd water, ongeveer ter hoogte van 3 a 3 ' j centimter. 

Daarna worden eenige droppels zuiver salpeterzuur toegevoegd. 
Men zorge niet meer salpeterzuur toe te voegen dan tot de 

oplossing hoog noodig is. Daarvoor is het goed de buis boven 
een spiritus- of gasvlam een weinig te verwarmen. 

Heeft dc npbruising opgehouden, terwijl er nog een wit 
poeder op den bodem ligt en ontstaat er bij verdere toevoeging 
van nog e'én of twee droppels salpeterzuur, ook na zacht 
verwarmen, geen opbruising meer, dan is het loodwit met 
zwaarspaat of eenige andere in salpeterzuur onoplosbare stof 
vervalscht. 

Blijft er nagenoeg niets onopgelost terug, dan is het loodwit 
niet met zwaarspaat vervalscht. 

Daar krijt of gemalen marmer evenwel gemakkelijk oplosbaar 
zijn in verdund salpeterzuur, is het toch mogelijk dat dit lood
wit daarmede vervalscht is. 

Was het geheel opgelost, dan gebruike men, voor de proef 
op krijt, ongeveer de helft van die oplossing. 

Nu neemt men een stukje bijtende potasch ter lengte van 
ongeveer 3 centimeter en overgiet dit in een andere reageerbuis 
met gedestilleerd water, zóóveel dat het geheel ermede bedekt 
is en verwarme dit langzaam, onder zacht heen en weder 
schudden, tot dat het geheel is opgelost. 

Van deze bijtende potasch-oplossing voegt men een weinig bij 
de loodwit-oplossing. Er wordt dan een witte massa afgescheiden. 

Was het loodwit niet met krijt of'gemalen marmer vervalscht, 
dan lost die witte massa, na toevoeging van meerdere bijtende 
potasch-oplossing, weder geheel op en wordt de vloeistof weir 
volkomen helder. 

Lost die witte massa dan niet geheel op, dan is dit een bewijs 
dat het loodwit met krijt of gemalen marmer vervalscht is. 

Heeft men zekerheid verkregen omtrent de aanwezigheid van 
zwaarspaat, doordat er in verdund salpeterzuur een wit poeder 
onopgelost gebleven is, dan moet men toch nog een gedeelte 
van het heldere vocht voorzichtig afgieten, om op de aange
geven wijze op krijt of gemalen marmer te onderzoeken, daar 
het loodwit soms met beide te gelijk vervalscht is. 

De pijpjes bijtende potasch beware men in een fleschje met 
goed sluitende glazen stop en neme het fleschje niet grooter 
dan noodig is, daar de potasch anders te spoedig ontleed of 
vochtig wordt. 

Langs scheikundigen weg is niet uit te maken of men Hol
landsch of buitenlandsch fabrikaat onder handen heeft. 

Omtrent de buitenlandsche fabrikaten moet opgemerkt worden, 
dat deze nagenoeg altijd zuiver ingevoerd worden. 

Vele handelaren trachten evenwel de verbruikersin de meening 
te brengen, dat dit niet het geval is. 

Wanneer ze dan buitenlandsch fabrikaat geleverd hebben in 
plaats van Hollandsch, wat ze verkochten, en hun later be
merking wordt gemaakt omtrent de kwaliteit, zijn ze direct 
genegen om te zeggen xonderzock het maar, dan zult ge zien 
dat het zuiver is", maar daarmede is nog niet bewezen dat 
ze «een buitenlandsch goed geleverd hebben. 

'Alléén door loodwit van vertrouwbare fabrikanten in verzegeld 
fust te koopen, kan men zich daaromtrent zekerheid verschaffen. 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
— Woensdag j l . had in de groote zaal van het Trocadero 

de eerste algemeene bijeenkomst plaats van de internationale 
jury der wereldtentoonstelling te Parijs; zij bestaat uit een 
duizendtal personen, gekozen uit allle volken, die op het veld 
van Mars tegenwoordig zijn. 

De Minister-President opende de vergadering met een korten 
welkomstgroet, waarop de heer Berger, directeur-generaal der 
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exploitatie van de tentoonstelling, mededeeling deed van de 
eerste administratieve regeling der werkzaamheden van de Jury. 

Tot veler teleurstelling /uilen geene gouden of zilveren me
dailles worden uitgereikt, maar wel papieren diploma's, die 
in zedelijken zin zullen geacht worden niermede gelijk te staan. 
Dit beginsel vindt zeer weinig sympathie, omdat de kans ont
staat, dat het aantal bekroningen bijzonder groot wordt. 

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. Donderdag werd de jaarvergadering van het 

Koninklijk Instituut van Ingenieurs in het lokaal Diligcntia 
onder het voorzitterschap van den heer N . Th. Michaelis ge-
hruden. In de eerste plaats deed de President mededeeling 
van een aan Z. M. den Koning, Beschermheer van het Insti
tuut, gericht schrijven ter gelegenheid van den feestdag van 
12 Mei j l . en van het daarop ontvangen antwoord. 

Het woord werd daarop verleend aan het lid A . Huet, die 
een zeer uitvoerig, door een aantal keurige schetsen opgehel
derd historisch overzicht gaf tot toelichting van het sedert 25 
jaren door den spreker met volharding bestudeerd en besproken 
vraagstuk: Amsterdam bereikbaar te maken voor dc groote 
scheepvaart, waarbij hij opnieuw het denkbeeld van een geheel 
open waterweg verdedigde en ten slotte in overweging gaf de 
navolgende motie goed te keuren: »l)e Vergadering noodigt 
den Raad van Bestuur uit zich te wenden tot den Bescherm
heer van het Instituut, '/.. M. den Koning, met het eerbiedig 
verzoek, dat het Z. M . moge behagen, een nauwkeurig onder
zoek te gelasten naar de financieelc en technische uitvoerbaar
heid eencr scheepvaartverbinding van Amsterdam met dc Noord
zee, niet belemmerd door sluizen, bruggen en tollen." 

Deze voordracht gaf. in verband met de daaraan vastgeknoopte 
motie, tot eene breedvoerige wisseling van gedachten aanlei
ding, waaraan met den spreker de leden J. F. W. Conrad, 
G. J. de Jongh. I. Gosschalk en J. M . Telders deelnamen, en 
waarvan de slotsom was, dat du Raad van Bestuur de voor
gestelde motie tot een punt van onderzoek zal maken. 

Gedurende de pauze werden de stemmen opgenomen voor de 
vervulling van drie plaatsen in den Raad van Bestuur, open
vallende door de aftreding van de als zoodanig niet herkiesbare 
raadsleden C Muysken, G. van Diesen en Dr. E . F . van Dissel. 
Bij eerste stemming werden gekozen dc leden J. F. W. Conrad 
en A. Huet en bij de herstemming tusschen de leden W. C. 
Metzelaar en G. J. de Jongh, werd laatstgemelde tot raadslid 
benoemd. 

In de tweede plaats werd het woord verleend aan het lid 
Jbr. I'. H . A. Martini Buys . die eene door teekeningen op groote 
schaal toegelichte mededeeling deed over spoorwegaanleg in 
slappen grond, meer bepaald wat betreft den weg van Schiedam 
naar den Hoek van Holland. Deze mededeeling gaf aanleiding 
tot eenige opmerkingen van de leden M . C J. Piepers, N . T h . 
Michaelis, A. Baud en N . H. Henket, die door den spreker 
werden beantwoord. 

Eindelijk verkreeg het lid Jhr. H. T. Hora Siccania het woord, 
die eene insgelijks door afbeeldingen toegelichte mededeeling 
deed over het ontwerp der commissie, benoemd bij koninklijk 
besluit van 26 Mei 1SS6, N°. 12, tot onderzoek naar dc vcr-
eischten van eene haven voor visschersschepen te Schcveningen 
enz., met welk ontwerp zich spreker in geenen dcele kon ver
eenigen. Op voorstel van het lid Conrad, daarin ondersteund 
door het lid J. van der Vegt, werd besloten, de discussie over 
dit onderwerp te verdagen tot de eerstvolgende te 's-Gravenhage 
te houden vergadering. 

AMSTERDAM. Het zal den Damrakkers zeker vreemd te 
moede zijn, als het Gemeentebestuur mocht goedvinden de 
loods voor de te houden tentoonstelling van schilderijen later 
als hulplokaal voor het post-en telegraafkantoor te doen dienen. 
Volgens dc loopende geruchten zou het nieuwe post- en tele
graafkantoor op dezelfde plaats komen, waar thans het kantoor 
gevestigd is en zou de houten loods in quacstic tot hulplokaal 
worden ingericht. Ken ongelukkig vooruitzicht voor het plant
soen op bet gedempte Damrak. 

— Toen de Gemeenteraad vóór eenige jaren een besluit nam 
omtrent de rooilijn der perceelen aan het Rembrandtsplcin, 
kon men niet vermoeden dat na de eerste verbouwing van het 
perecel om den hoek van de Bakkerstraat, in den volksmond 
»het vooruitgeschoven huis" genoemd, het zoo'n geruimen tijd 
zou duren eer dc eigenaren der andere perceelen konden be
sluiten om gehoor te geven aan den wenk van Burgemeester 
en Wethouders en te bouwen in de aangegeven richting. 

Thans echter zullen twee bij dc Amsterdammers wel bekende 
perceelen onder de banden der sloopers verdwijnen, namenlijk 
dc oude boekenwinkel en de «Schenkkan" op den hoek van 
de Bakkerstraat. Beide perceelen zijn aangekocht door den 
heer \ V . F. K. van Nie, die het voornemen heeft daarterplaatsc 
een café-restaurant te bouwen, op gelijke leest geschoeid als 
de Poort van Cleef. De plannen voor dezen bouw zijn ont
worpen door den architect C. A. Bombach Czn. Het geheel 
zal in Vlaainsche renaissance worden opgetrokken, terwijl in 
alle bijzonderheden is te rade gegaan met het beste, wat het 
binnen- en buitenland op dit gebied oplevert. 

Naar wij vernemen zullen de teekeningen eerstdaags bij de 
boekhandelaren Scheltcma & Holkcma aan het Rokin alhier 
worden tentoongesteld. 

— Dc eerste steen van het nieuwe Burgerziekenhuis in de 
Linnaeusstraat, dat naar het ontwerp van den ingenieur-architect 
A. L. van Gendt gebouwd wordt, werd Dinsdag met de noodige 
plechtigheid gelegd. De heeren A. C Wertheim, Dr. Bcrns 
en Van Tienhoven voerden daarbij het woord. 

— Het vooruitzicht dat door het proces, tusschen het zoo
genaamde Sanatorium te Wiesbaden en Dr. Mezger gevoerd, 
belangrijke bijzonderheden aan den dag zouden komen omtrent 
het oprichten — de zoogenaamde grüttduttg — van maat
schappijen, is in rook verdwenen, nu partijen het verstandige 
besluit genomen hebben de zaak te schikken. Reeds had 
de advokaat van Dr. Mezger in de gehouden pleitrede mede
gedeeld dat een der leden van het Bestuur, de ziel van de 
Maatschappij, voor 1,515,000 mark aandeelen bezit, terwijl de 
overige leden ieder hoogstens 15 a 20 aandeelen hebben. Men 
schijnt met eene zoogenaamde Simultan-gründnng tc doen te 
hebben: zoo heeft een bouwmeester te Frankfort voor 600,000 
mark deelgenomen, maar zich tegelijkertijd met den bouw der 
inrichting voor 800,000 mark belast, en deze zaak kort daarop, 
met een winst van 280,000 mark, aan eene andere firma over
gedaan. 

HAARLEM, De Imperia/ Continental Gas-Association heeft 
den Raad voorstellen gedaan om dc loopende concessie, die 
met 1902 eindigt, nu reeds door een nieuwe te verlengen. Zij 
wil dan het gas aan particulieren leveren voor 71/, cent per 
stère en dat voor de openbare verlichting ad6'/i cent per uur, 
overeenkomende met 3.82 cent per stère, daarenboven aan de 
gemeente een halve cent per stère betalen van het door par
ticulieren gebruikte gas en zelfs de fabriek verplaatsen, als de 
concessie tot 1937 verlengd wordt. Wordt de verplaatsing der 
fabriek niet als voorwaarde gesteld, dan zal de Imperial zich 
vergenoegen met eene verlenging der concessie tot 1927; zij 
wenscht tevens dc voorkeur bij den aanleg van clectrisch licht, 
dat zij voor denzelfden prijs als andere aanvragers wil leveren. 
Het is te hopen dat dc Gemeenteraad de voorstellen van de 
Imperial niet zal aannemen; hoe breed de voordeden ook zijn 
uitgemeten, is het beter zoo spoedig mogelijk van dc banden 
ontslagen te zijn. 

P E R S O N A L I A . 
— Bij Koninklijk besluit van 8 Juni is de heer P. H . Soetcrs, 

gewezen opzichter-machinist der 2e kl. bij den dienst der Staats
spoorwegen op Java, laatstelijk met verlof naar F.uropa en tij
delijk bij het departement van Koloniën in dienst gesteld als 
technisch ambtenaar, op zijn verzoek, eervol uit 's lands dienst 
ontslagen, met toekenning van pensioen. 

— De civiel-ingenieur J. de Koning te Nijmegen is dezer 
dagen raar Egypte vertrokken, om een ontwerp tc maken 
voor eene spoorwegbrug over den Nijl bij Kaïro. 

— Bij den aanleg der Staatsspoorwegen op Java zijn benoemd: 
tot ingenieur 2de klasse de heeren J. A. Kerkhoven en W. de 
Jong I)z., beiden thans adjunct-ingenieur iste klasse, deeerste 
ter Sumatra's Westkust, de tweede op Java; tot bouwkundig 
ambtenaar 2de klasse A . Hesselink. 

— De tot hoofdingenieur van den waterstaat der ie klasse 
bevorderde hoofdingenieur 2e klasse Baron Van Ittersum, tot 
dusver werkzaam in Noord-Brabant, wordt overgeplaatst naar 
het 10e district van Zuid-Holland, standplaats 's Gravcnhage. 

— Bij de werken van den Rotterdamschen Waterweg, zijn 
tot buitengewone opzichters benoemd de civiel-ingenieurs S. 
Bouma en F . M . E. L. Kerstens. 

— Bij 's Rijks waterstaat zijn met ingang van 1 Juli bevorderd: 
tot opzichter iste klasse J. G. Lugten, thans 2de klasse; tot 
opzichter 2de klasse M. S. Lugten, thans 3de klasse; tot op
zichter 3de klasse P. de Ronde, thans 4de klasse en is benoemd 
tot opzichter 4de klasse P Schotel te Dordrecht. 

— Door den Gemeenteraad te Harlingen is met algemeene 
stemmen uit 45 mededingers tot gemeente-architect, in de 
plaats van den heer M Lamminga, benoemd de heer P. van 
der Werf Jz.. te Ternaard, thans in gelijke betrekking werk
zaam voor dc gemeente Westdongcradcel. 

— Door den heer W. C A. Hofkamp, hoofdopzichter voor 
de gemeentewerken en opzichter aan dc gasfabriek en water
leiding te Nijmegen, is tegen 1 September a. s. eervol ontslag 
aangevraagd uit beide betrekkingen, op grond van zijne be
noeming tot Directeur van een omvangrijke turfstrooiselfabrick, 
die in de Drentsche venen door den heer W. A . Scholten zal 
worden gesticht. 

— In de dezer dagen gehouden algemeene vergadering van 
aandeelhouders der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen is de heer W. K. M . Vrolik met algemeene stem
men voor vijf jaren herbenoemd als directeur-generaal. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
G e m e e n t e - a r c h i t e c t te Winschoten. Jaarwedde ƒ 7 0 0 

en / 25 voor bureaubehoeften. Adres vóór 1 Juli aan den Bur
gemeester. (Zie advert, in «°. 24.) 

Aanbesteding. 
De architect JAN SPRINGER te 

Amsterdam, zal op K n l i - i - i l n g '*'* 
j u n i 1 M H 9 , (les namiddags tel ure 
precies, in het American Hotel, Leid-
s»chc plein te Amsterdam 

A A N B E S T E D E N : 
Het bouwen van een Woon

huis in de Vondclstraat 
te Amsterdam, voor reke
ning van den Heer A. VV. 
van Hogen. 

Het bestek is ad ƒ O 25 verkrijsbaar 
ter drukkerij van HET VLIEGEND 
BLAD, Martelaarsgracht 18. Inlich
tingen worden gegeven ten kantore 
van den architect. Nieuwe Achter
gracht 42, tusschen 12 en 2 uren 
namiddags. 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van 
AMSTERDAM zullen op Maandag 24 Juni 1889, 
des middags te 1.' uur, op het Raadhuis, in 
het openbaar aanbesteden: 

A. Het vernieuwen en verbroeden 
van de vaste brug N". 81 over 
de Reguliersgracht aan de Lijn
baansgracht en het maken der 
daarbij aansluitende Walmuren; 
met de levering van alle daar
toe noodige materialen. 

B. a. Het vernieuwen van de vaste 
brug N". 200, over Kromboom-
sloot vóór de Dijkstraat. 
//. Het vernieuwen van de vaste 
brug N". 292, over Kromboom-
sloot vóór de Koningstraat. 

Beide met leverantie van alle daar
toe noodige materialen. 

Inlichtingen worden gegeven ten Kantore 
van den Stads-Architect aan den Stiulstim-
mertuin, des voormiddags van 10—li uur. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn 
uitsluitend te verkrjjgen ter Stadsdrukkerij 
tegen betaling van /'0.75 met één teekening 
voor de sub A , en van ƒ0.7;') metéén tee
kening voor de sub B genoemde. 

Iturqemeester en Wethouder» voornoemd: 
VAN TIENIIOVEN. 

De Secretaris, 
A. v. n. ELST Az., lo. S. 

Amsterdam, 11 Juni 18S9. 

Qberkirchener Zandsteen 
W. WIEDENROTH & C. KRAUSS 

S t a d t b a g o n . 
Hiermede hebben wjj de eer onze geachte 

afnemers te berichten, dat wjj als onze 
eenige v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r N e d e r l a n d 
hebben aangesteld den HeerG. S. SERLÉ, 
Stadhouderskade 27 Amsterdam. 

Hoogachtend, 
W. WTEDENROTH & C. KRAUSS. 

ZWEEDSCH GRANIET 
uit de groeven, Stoomslijperij en Polijst 
inrichting van de Firma 

K E S S E L & R Ö H L , 
te Berlijn. 

Eenig Agent J . H. F. JANSE, 
Prinsengracht 468, 

Amsterdam. 

Openbare Verkoop. 
De Notarissen TROOST en WILDSCHUT 

te Arnhem, zullen op Dinsdag 18 Juni 1889 
bjj i n z e t , en veertien dagen daarna, op 
Dinsdag 2 Juli, bij t oe s l ag , telkens des 
avonds 7 uur, in het CENTRAALQKBOUW in 
de Bakkerstraat te Arnhem, in het openbaar 

VEILEN en VEESOOPEN: 

groot 2121 Centiaren, 
gelegen te Arnhem, langs den Boulevard en 
de Princessestraat en met eene strook uitko
mende aan de Gravenstraat. 

Voor deze veiling gesplitst in zeven per
ceelen, te weten: 

1' Perceel. Het meest Zuidelijke deel, 
breed aan den Boulevard 7 meter en groot 
282 centiaren. 

8" Perceel, Gelegen naast het eerste per
ceel, breed aan den Boulevard 7 meter en 
groot 266 centiaren. 

'i' Perceel. Gelegen naast het tweede per
ceel, breed aan den Boulevard 7 meter en 
groot 2G(> centiaren. 

•1' Perceel. Gelegen naast het derde per
ceel, breed aan den Boritevard 7 meter en 
groot 206 centiaren. 

5' Perceel. Gelegen naast het vierde per
ceel, breed aan den Boulevard 7 meter en 
groot 200 centiaren. 

6' Perceel. Gelegen naast het vijfde per
ceel , breed aan den Boulevard 7 meter en 
groot 217 centiaren. 

7' Perceel. Gelegen naast het zesde per
ceel, breed aan den Boulevard IS meter en 
aan de Princessestraat SI meter en groot 
558 centiaren. 

Massa van de Perceelen 1 en 2. 
ld . „ „ „ 3, 1 en 5. 
ld. „ „ „ 1 tot en met 5. 
ld . „ „ „ « en 7. 

Generale Massa. 
Aanvaarding dadelijk. 
Betiding 1 September 1S89. 

O P E N B A H E 

Aanbesteding, 
B U R G E M E E S T E U K N WETHOUDERS VAN 

ROTTERDAM zjjn voornemens op Dinsdag 
den 25 Juni 1889. des namiddags te 1 uur, 
ten Kaadhuize aldaar aan te besteden: 

Het verbeteren van de Oost- en 
West Kousdi.jken. 

Bestek, voorwaarden en teekening liggen 
i op de gewone dagen en uren ter kennisne-
i ming op de Plaatselijke Secretarie en het 
\ Slads-Timmerhuis te Rotterdam, en zijn tevens 
voor /0.5(1 verkrijgbaar bij Wed. P. VAN 
WAESBERGE en ZOON, Boekdrukkers Hout
tuin n°. 73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan 
; gemeld Timmerhuis. De aanwijzing in loco 
'zal plaats hebben op Donderdag den 2(1 Juni 
18S'.t, des voormiddags te 11 uren. 

Gemeente-Architect 
gevraagd te Winschoten, op eene jaarwedde 
van ƒ700.— en ƒ25.— vergoeding voor 
bureaubehoeften. De voor dien titularis gel
dende instructie is ter Secretarie ter inzage, 
terwijl zij, die voor de betrekking in aan
merking wenschen te komen, worden uitge-
noodigil, daarvan te doen blijken bij op zegel 
geschreven adres, vóór 1 Juli e. k., in te 
zenden aan den Burgemeester der gemeente. 

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

l i nu, i , 
cp de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

188» bekroond met 
EEEE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n en Z e e p a a r d , 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 

Te koop aangeboden. 
2 Stoomheimachines 
2 Houtsteokbanken 
1 Cirkel en lintzaagmachine 
1 Railzaag 

60 Kipwagons inhoud 2 M \ i Beide 
24 „ „ 2 MA zjjden 
36 „ ,, 1',2 M 3 . | kippend 
Alles 90 C.M. spoorwjjdte. 
Aanvragen aan L. KALIS Kz.., Sliedrecht 

en W. DE JONG, Hreda. 

van Staal of Hout met Staalband doortrok
ken of met verstelbare lichtopeningen, zelf-
'ollende, met drjjfwerk enz. enz. 

E.enP. ROTTSIEPER, yte»sM«'</(Rjjnpruisen) 

klJMIS &\W Lllllillllill 
R O T T E R D A M . 

A G E N T E N ' 
dor Sociótó Anonyme des 

Carrières de Porphyre do Quenast" 
KN 

der „Soeiétc des Carrières de Lossines." 
L E V E R A N C I E R S v a n F A U C O N V A L K E I E N . 

Geldersche straat N". 12. 

DE LINT & C°. 
Ootlxeedljk 24H, Holler dam, 

V L O E R - en W A N D T E G E L S , 

TROTTOIK,CKMEM l\IJZERSTEEMEuELS. 
Groote voorraden De Amerikaansche 

„New Paragon*' Schoolbanken 
en ANDREW'S BANKEN en STOELEN 
met opslaande Zittingen voor Scholen, Kerk
gebouwen en Schouwburgen, uitsluitend ver
krijgbaar hij 

FRED. STIELTJES & O*. 
Keizersgracht 745, 

AMSTERDAM. 
Duizenden in gebruik in Nederland, waar 

van attesten ter inzage. 

Bekroond I 
Dusseldorp 1880 

Weenen 1880. 

Gouden Medaille 
A m s t e r d a m 1883 

JOHAiSfN 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 f o r i e l i t l S « I O . 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 
P E E D . EISTÖ-EIR,S , Amsterdam, 

Heerengravht, bij de Oude Spiegelstraat n". 335. 
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Vuurvaste W a n d e n , P l a f o n d s en vrijdragende Gewe lven 
naar het systeem RABITZ, 

levert als eenig concessionaris van den uitvinder C . R A B I T Z te Berlijn, 

TÏÏEOD. FERD. BIERHORST, te Haarlem. 
Eiken- en Beukenhout Parket hydrofuge, Massif Parket, Parket tapis van af/4 — peril2. 
N l i . Men zie de korte beschrijving en proces-verbaal van eene te Keulen gedane Voorproef in He. Opmerker K°. 31 van SJt) Augustus 18S7. 

JAN HAMER & C°. 
A M S T E R D A M . 

KANTOOR: Marnixstraat 402 b h Leidscheplein. 
Boyle's Luchtpomp-ventilators. 

G»o.»Ï4'*.«i if ;ajijK':s, 
voor slechttrekkende Schoorsteenen. 

BOYLE'S SCHOORSTEENKAPPEN, 
tegen valwinden enz. enz. 

Vorcisrhfii ect'iL tuc/ielit, hebben ei'en beweegbare 
deelen, vuurkumen terneslut: iu ilen koker, werken 
met tie meeste ^elijkmatigbeiil in iederjnnnietijile, 
hebben eene veel grootere capaciteit dan leder 
andere ventilator. 

Deze toestellen zijn op verschillende RIJKS-, 
GEMEENTE- en PARTICULIERE gebouwen hier 
te lande geplaatst 
WITTE'S LIFTEN 'our IVrsouen. Hot-dmn. Spi len rni. 

CARRÉ'S Luchtdrukwaterreservoirs. (i) 

PHOTOLIIIIOGRAPKIE, PHOTOZlXCOGBAPBIlT 
en Stéréotype-Inrichting 

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

op zjjne inrichting voor I'haialitliagraphle. 
byzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van IIII. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Pliotozlnca-
graphle voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ton dienste van HH. Uitgevers en op 
zy in/ sieren! 1 pe-inrieiiiiiiï 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 . 

Te Koop: 
10 OUDE STOOMKETELS, 

een aanzienlijke partij oud ijzer en oud 
koper, aan het Stoomtuig wien Cruqnius" 
in den Haarlemmermeerpolder nabij Heemstede. 

De goederen zjjn aan de machine tden Cru-
quius" voor gegadigden dageljjks, uitgezon
derd Zon- en Feestdagen, van 's morgens 10 
tot 's namiddags 4 uur te bezichtigen. 

Voorwaarden van verkoop met omschrjjving 
der goederen zjjn op franco aanvragen gratis 
aan de Secretarie van den polder in de 
Jansstraat te Haarlem te verkrjjgen. 

Haarlem, 5 Juni 1889. 
Dijkgraaf en Heemraden ran den 

Haar lemmer meerpolder, 
3. W. M . V A N DE P O L L , Dijkgraaf 
G. C. EVEKWI.IN L A N G E . Secretaris. 

DER POT, Scheepmakershaven N°, 3. Rotterdam, 
te eenigste Kyaniseerinrichting, waar ook des 

winters wordt doorgewerkt. 
Het kyanisocron is het eenigste afdoende middel tegen verrotting en zwam. De 

bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. Desvcrlangd bjjlevering van hout. 

Prima Engelsche Portland-cement merk „Walkend" 
vun uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prjjzen. 

Ueltdschc kluit- cn hydraulische kalk. 
Hilljjke prijzen en vrachten. 
Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Gelieve op voornaam en adres te letten. 

I J . I I O L S B O E R . - ^ 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 

niet Ziiver 1868, 1881, 1883 (Internat. Tentoonst.) 
Hoogste onderscheiding 1879. 

EQÜKRRES, M E E T K E T T I K 6 E N , BRIEF- en PAKKETBALANSEN, enz. enz. 
BAKENS. ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN. TELEGRAAF-APPARATEN. enz, enz. 

B E C K E R & BUDDINGH. - A R N H E M . 
KONINKLIJKE FABRIEK V A N 

WATERPAS-
HOEKMEET-

en andere 

INSTRUMENTEN, 
voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEEKENAARS, enz. 

Geêmailleerd-ijzeren PEILSCHALEN 
WEEGWERKTUIGEN. 

CARBOLINEUM EXCELSIOR is het BESTE Houtbederfwerend middel. 
FRED. STIELTJES & C". Amsterdam. 

ASPHALTE VAN VAL DE TRAVERS 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, 

i n groote verscheidenheden, voor : Rijwegen, Trottoirs, Lawn-Tennis-
Courts, Kelders, Winkel- en Magazijn vloeren, Gangen, Muur-, 
Brug- en Dakbedekkingen, Betonfnndeeringen enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan THE NETJCHATEL AS
PHALTE COMPANY Ld., Heltweg S, Amsterdam en voor Arnhem bjj den Heer 
H. O. K N O O P S C.Ozn. , lteekstraat F fiü te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

Gebr. VAN DER VLIET, 
IJ/.KKII V.MIKI.V VHS te AMSTERDAM. 

staar-, Plaat-, Band-, Hoek- en T-i.i/.rr enz 
Steeds voorhanden: 

BALK-IJZER in verschillende profielen en lengten. 
vijlen en Keiiotcn staal uit de fabriek 

van Gebr. HSIILKR & Co. te Weenen, alsmede 
i.l.oiit: lUefnaieln met afgewerkte pun

ten en onder garantie tegen splijten. 
Gedrukt bij 6. W. van der Wiel & O0., te Arnhem. 

V I K R - E N - T W I N T I G S T E J A A R G A N G N " . Z A T E R D A G 22 J U N I 1S89. 

Redacteur-uitgever F. \V. VAN' GENDT JGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het eekblad en advertentiën 

Bureau van De Opmerker, iJriekoningenstraat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia TAN SPRINGER 

H . G. JANSEN en A. REIJDING. 
Stukken, deze Redactie betreflende, te adresseeren aan den heer 

A. REIJDING, Stadhouderskade 4 , te Amsterdam, 
en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den 

.''«•-Secretaris, American Hotel, te Amsterdam. 

A.W.W., 
A B O N N E M E N T ƒ2.25 P e r 3 maanden of wel zes gulden per jaar, bij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor bet buitenland 
/" 7.50 en Nederlandsen-Indië/" 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 bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen. 

A F Z O N D E R L I J K E S O M M E E 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-oorrespondent J O H . G . S T E M L E R C Z N . , Boek
handelaar te Amsterdam. 

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

i e . D e tentoonstelling van ontwerpen voor het B u r 
gerweeshuis te K a m p e n is gesloten. 

2e. A a n de leden wordt in herinnering gebracht 
a l les , de redactie van het plaatwerk Dc Bouwiuccs-
ter betreffende, te zenden aan den heer \ \ ' . K r o m 
hout C z n . , Heerenmarkt I 5 , Amste rdam. 

3e. V a n af 26 Jun i zullen in het Gcnootsch.-tps-
lokaal gedurende één week g e ë x p o s e e r d zijn de ant
woorden, ingekomen op de prijsvragen, in 1888 ui tge
schreven. 

Namens het Bestuur: 
D e 1 ste-Secretaris, 

G . A . Z E E M A N . 

( A . e t A . ) P R I J S V R A G E N . 
H e t uitvoerige a r t i k e l , waarin de heer Bauer zijn 

grieven tegen het prijsvragenstelsel uiteenzet (zie De 
Opmerker van 8 J u n i ) , w i l ik kortelijk trachten te be
antwoorden. 

D e prijsvragen-quaestie is een van de weinige on
derwerpen , die in onze bouwkundige maatschappij de 
gemoederen wat in beweging kunnen brengen en daarom 
nog al eens polemiek ui t lokken. Sprui t dit soms voort 
uit een verwijderde verwantschap met het hazardspel? 
He t is tc hopen van niet , ofschoon mij de bittere toon 
van den steller, en zijne wanhopige conclusie om maar 
geen particuliere prijsvragen meer uit te schri jven, 
bijna deden denken aan een speler, die zich verbeeldt 
de dupe van valsch spel te zijn. 

Ik ben het geheel oneens met den heer B . , waar hij 
de betrokken personen aanraadt geene prijsvragen meer 
uit te schrijven alleen omdat , volgens den schri jver , 
eic ondervinding van de laatste jaren ten duidelijkste be
wezen heeft, dat de resultaten, hoewel misschien dik
wijls goed, toch niet hoogcr staan dan wanneer kundige 
en bekwame architecten, dus kunstenaars, arlistcn, wa
ren uitgenoodigd. J a , wanneer artisten waren uitge-
nood igd , doch dit is juist de quacstie. Ar t i s ten heb
ben meestal niet het geluk met „ d e diverse besturen 
of colleges" bekend , óf beter nog met de betrokken 
personen bevr iend , en liefst aan hen geparenteerd te 

De Redactie van Architectura et Amicitia steil zich alleen vrrantv) uw 

zi jn ; ook zijn zij het niet , ten wier behoeve door vr ien
den in eigen k r i n g , of door de koning in der aarde op 
ruimer schaal , reclame gemaakt pleegt te worden; zij 
zijn gewoonlijk zelfs afkeerig van dusdanige onver
diende protectie. O p wat wijze zullen nu deze artisten 
gelegenheid krijgen te toonen wat in hen zit en hoe 
moeten de prijsuitschrijvers, ook wanneer zij met de 
beste bedoelingen bezield z i jn , tot de wetenschap k o 
men , wie de kundige cn bekwame architect is, tot wien 
zij z ich ve i l ig kunnen wenden? 

D e heer 15. spreekt eenvoudig den wensch u i t : dat 
dc betrokken bouwhecren erop gewezen werden of in dc 
gelegenheid waren te weten, wie hun een goed, dat is 
ook ccn schoon gebouw kan leveren. H ie rmede zijn we 
echter nog weinig verder. Wendt zich de bouwheer 
om advies tot een of andere bouwkundige uit zijn o m 
geving , dan zal zich tien tegen een het geval voor
doen dat deze persoon, uit een zeer verklaarbaar be
grip van eigenbelang, al het mogelijke in het werk zal 
stellen om het werk voor zich te behouden. Ik geef 
den heer B . gaarne toe, dat er in dat geval verbazend 
veel verloren arbeid minder zou zijn; of er echter veel 
haat cn nijd zou worden vermeden en vooral of er min
der slechte produktcn zouden verrijzen, betwijfel ik sterk. 

D e groote hoeveelheid verloren arbeid , welke bij 
iedere prijsvraag geprovoceerd word t , is zeer zeker een 
schaduwzijde van het stelsel; vooral bij de enorme 
deelneming, die schier aan iedere prijsvraag bij ons te 
lande ten deel va l t , dringt zich telkens deze gewaar
wording sterker op. D i t mag echter geen reden zijn 
om het geheele stelsel te veroordeclen; veeleer behoort 
z ich ieder deelnemer vooraf vertrouwd te maken met 
het denkbeeld hoe gering zijn kans op succes i s , en 
doet hij vers tandig , zijn arbeid als studie te beschou
wen en er vooral geene lucratieve werkzaamheden o m 
te veronachtzamen. D e prijsuitschrijvers mogen dit 
punt evenmin uit het oog verliezen en eraan trachten 
tegemoet te komen door een zoo groot mogelijk getal 
premien uit te loven en voora l , zoo dit eenigszins moge
lijk i s , het tweeledige stelsel toe te passen. 

Iets verder lezen wij echter dat tie schrijver voor den 
staf van kundige eit bekwame mannen, waaruit door 
de prijsuitschrijvers eene keuze zou kunnen gedaap 

lelijk vimr den iiihuiiil van snikken, gewaai merkt mei Ir initialen A .e tA . 

EH 

W 
V.v̂  
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worden, het oog heeft op de bekroonden bij prijs
vragen, door vakvereenigingen uitgeschreven. Afgezien 
nog van liet feit dat deze lijst nog al uitgebreid zou 
worden en ook hier dus dc keuze voor een speciaal 
geval moeilijk is , trof mij vooral de grief van den heer 
B. dat nl. bij deze prijsvragen alle mogelijke moeilijk
heden verzonnen worden, die zich zouden kunnen voor
doen hij een 'werkelijke opdracht van een principaal.. 

Een nuchter vorstand zou allicht tot dc conclusie 
komen dat dit juist een verdienste was. Hij werkelijke 
uitvoeringen, het is eenmaal niet anders, hoeft men in 
de eerste plaats rekening te houden met de practische 
eischen. liet komst hoogst zelden voor dat een bouw
werk gesticht wordt alleen met het dool, het estheti
sche gevoel te bevredigen. De jonge bouwkunstenaars , 
die aan onze prijsvragen meewerken tot studie, behoo
ren dus, wil hun werk eenige waarde als studie ver
krijgen , evenzeer met de eischen der practijk vertrouwd 
te raken als met die der schoonheidsleer, en nu is 
mijn opvatting van de bouwkunst steeds deze geweest, 
dat hare producten hun grootste waarde ontkenen aan 
het op artistieke wijze oplossen van een vooraf bepaald 
gegeven. Dc schoonheid moot samengaan met de dui
delijk uitgedrukte bestemming van het bouwwerk, want 
hierdoor alleen verkrijgt het kunstwerk karakter als 
zoodanig. 

Een degelijk artist zal het ook niet zoo bezwarend 
achten om zich, bij zijne composition, eenige hoofd
afmetingen tot grenzen gesteld te zien ; indien hij tc 
werk gaat op de wijze, die de heer B. zoo schilder
achtig beschrijft: eerst in grove omtrekken, in massa 
bepaald, en hij zoekt, zoekt, hier 'wataf, daar 'wat bij, 
dit gedeelte wat naar voren, enz., dan zou ik zoo 
denken dat hij met dat bij- en afdoen het ook wel 
daarheen kan sturen dat de bepaalde grenzen niet 
overschreden worden. 

Michel Angelo schiep zijn Mozes uit een stuk mar
mer, dat niemand tot iets goeds bruikbaar achtte; moet 
niet, ook bij het ontwerpen van de meest ideale mo
numenten , de architect voortdurend rekening houden 
met de eischen van constructieve uitvoerbaarheid? Er 
kan in beide richtingen overdreven worden: zijn in het 
geheel geen bindende bepalingen voorgeschreven, dan 
kan men, bijv. bij de prijsvraag voor een heerenhuis, 
van sommige inzenders verwachten dat zij geïnspireerd 
worden door de Italiaansche paleizen met hunne reus
achtige afmetingen, terwijl anderen de bescheiden af
metingen der bouwterreinen in de Hollandsche steden 
voor den geest zullen zweven; wanneer nu beide inzen
ders verdienstelijk werk leveren, welke Jury zal dan 
in staat zijn ccn gemotiveerde keuze uit beiden te doen ? 

Er kan echter ook te veel gereglementeerd worden; 
een programma behoort niet tot zaken van geheel 
ondergeschikt belang af tc dalen en evenmin een Jury 
aan deze bijzaken een te groot gewicht te hechten. 
Rest slechts de vraag: wie bepaalt de betrekkelijke 
waarde van ieder artikel uit een programma van eischen ? 

De prijsvragen, door A.etA. uitgeschreven, worden 
in het bijzonder door den schrijver onderhanden geno
men. Ten eerste wat betreft de samenstelling der 
programma's. Ik zou kunnen volstaan met hieromtrent 
te vermelden, hetgeen trouwens ieder lid van A.etA. 
kan weten, dat deze programma's worden opgesteld 
door eene commissie van gewone leden en dat ze 
vervolgens door de Vergadering moeten worden goed
gekeurd; de keuze der ontwerpen geschiedt evenzeer 
door de Vergadering. Ik wil hier nog aan toevoegen 
dat bij voorkeur de verschillende onderwerpen voor 
één jaar zoodanig worden gekozen, dat zij den deel
nemers eene keuze veroorloven uit vraagstukken van 
den meest uiteenloopenden aard, waarbij enkele malen 

de wijze van behandeling der teekeningen of de verlangde 
stijl in het programma wordt opgenomen, doch zulks 
in de meeste gevallen wordt vrijgelaten. Acht dus 
de heer Bauer zijn fantasie tc zeer gebreideld door de 
bepaling dat het „deftige woonhuis" in vroeg-Renais-
sancevormen moet zijn ontworpen (van Hollandsche 
Renaissance wordt niet gesproken), welnu hij vindt 
gelegenheid, zijn zin voor grootschc composition naar 
hartelust bot te vieren bij het beantwoorden der eerste 
algemeene prijsvraag, „ecu concertgebouw", waar geen 
stijl is voorgeschreven en waar het gebouw aan alle 
zijden vrijstaande wordt verondersteld. 

Ik twijfel echter niet of menig ander inzender zal 
zich ook tot dc kleinere onderwerpen aangetrokken ge
voelen ; deze hadden steeds het meeste succes en velen 
zullen ongetwijfeld de gelegenheid aangrijpen om in 
een vooraf bepaalden stijl en dito breedte ccn woon-
huisgevel te ontwerpen, als zijnde een opgave bij uit
stek geschikt tot oefening cn studie in een bepaalde 
richting, een geval dat zich zeer dikwijls in de prac
tijk voordoet. 

De voornaamste grief des heeren Bauer schijnt ech
ter de wijze van beoordeeling en dc samenstelling der 
Jury's tc betreffen. Dit is een zeer moeilijk punt om 
over te redetwisten. Wat mij betreft, ik acht mij niet 
geroepen om in deze den arbeid der Jury te beoor
deelen en zal mij dus tot eenige algemeenheden be
palen. 

Het is waar dat meestal tot Juryleden zulke per
sonen gekozen worden, die zich vroeger een eervolle 
reputatie verwierven en zich vervolgens uit dc practijk 
min of meer teruggetrokken hebben. Dit doet den 
schrijver de vraag stellen of deze Juryleden zeel genoeg 
gevoel hebben voor de ware kunst in de eerste plaats. 
Dit gevoel voor ware kunst is zeker niet het monopolie 
van een bepaalden leeftijd, doch kan met even weinig 
recht aan een zekere categorie van personen worden 
ontzegd, alleen omdat hunne opleiding eenigen tijd 
vroeger heeft plaats gevonden dan de onze. Hiermede 
zou dan meteen zijn uitgemaakt dat de kunst een mode
artikel is, en dat alzoo de kunstbegrippen om de twin
tig of dertig jaren verouderen. Doch wat is nu veelal 
het geval: men behoeft slechts met aandacht de inge
komen antwoorden op een aantal prijsvragen van den 
laatsten tijd te beschouwen, om te zien, hoe vele in
zenders er steeds op uit zijn om hun ontwerp te plooien 
naar een gevelmotief, dat hun in een pas verschenen 
bouwkundig werk of in een belangrijk nieuw bouwwerk 
bijzonder getroffen heeft en waarvoor zij een korten tijd 
in geestdrift geraakten. Kan nu een Jurylid dit voor
bijgaande enthousiasme niet mee gevoelen, maakt hij 
aanmerking op het veronachtzamen der eischen van eene 
goede distributie, die er dikwerf het gevolg van zijn , 
dan spreekt men van afgezaagde en vervelende opmer
kingen , vergetende dat ieder, die zich met eenige kans 
op succes in de practijk wil begeven, eiken dag met 
dergelijke opmerkingen rekening zal moeten houden. 

Ik herhaal echter , ik zal in het onderhavige geval 
niet in bijzonderheden treden of de opmerkingen des 
heeren B. trachten tc weerleggen; ook mij is wel eens 
eene minder aangename ondervinding te beurt gevallen , 
doch de overtuiging, dat de Jury steeds met eene 
boven alle bedenking verheven rechtvaardigheid hare 
altijd moeilijke en dikwijls ondankbare taak opvatte 
cn deze ten einde bracht met eene nauwgezetheid en 
uitvoerigheid, die veelal in de rapporten van commis-
siën, uit jongere krachten samengesteld, te vergeefs 
gezocht werden, deed mij dan in de uitspraak berusten. 

Ondanks mijne geringe instemming met den inhoud 
van des heeren Bauer's artikel, leide men hieruit niet 
af, dat ik het feit van zijn optreden afkeur; integen

deel, het zal ons steeds aangenaam zijn — ik geloof 
hier ook uit naam van het Bestuur te mogen spreken — 
wanneer lecien of andere belangstellenden hunne wer
kelijke of vermeende grieven, hetzij in het Orgaan of 
in de vergaderingen , ter sprake brengen en aldus ge
legenheid tot opheldering geven. Indien dus de heer 
llauer nog niet tot andere gedachten is gekomen, zij 
hem herinnerd dat jaarlijks in een der vergaderingen 
dc uit te schrijven prijsvragen aan de orde komen en 
verwachten wij van hem alsdan eene nadere uiteenzet
ting zijner wenschen en zoo noodig voorstellen in dien 
geest. 

Ik meende echter den vrij scherpen aanval tegen dc 
Jury-commissie niet onbeantwoord te mogen laten en 
haar integendeel de verzekering te kunnen geven dat 
hare belanglooze bemoeiingen door het Genootschap 
zeer op prijs worden gesteld. En in de tweede plaats 
meende ik met kracht te moeten opkomen tegen de 
afbrekende critiek, waaraan de schrijver het geheele 
prijsvragenstelsel onderwerpt. Naar mijne opvatting 
behoort het uitschrijven van prijsvragen met alle macht 
te worden gesteund en aangemoedigd, niet alleen ten 
behoeve van een zeer groot aantal beoefenaars der 
bouwkunst, voor wie het dc eenige gelegenheid aan
biedt zich te onderscheiden, maar ook in het waar
achtige belang der bouwkunst zelve. Komt het soms 
voor dat, hetzij door onkunde of door moedwillig 
verzuim van uitschrijvers of beoordeelaars eener prijs
vraag , deze gevaar loopt tot geen of tot een verkeerd 
resultaat te leiden, dan is het onze plicht hiertegen 
met kracht te protesteeren en niet dadelijk het geheele 
stelsel te veroordeelen. Dc Opmerker heeft steeds op 
alles, wat deze materie betreft, de aandacht zijner lezers 
gevestigd en nimmer geschroomd om , waar dit noodig 
was, door critiek of luid protest, voor de bedreigde 
belangen der deelnemers op te komen. 

Laat ons op deze wijze voortgaan en met vertrouwen 
de toekomst van eene goede zaak tegemoet zien; zij 
moge in den beginne met moeilijkheden en tegen
werking te kampen hebben en niet immer tot even 
schitterende resultaten leiden, op den duur moet het 
prijsvragenstelsel burgerrecht verkrijgen en zal zoodoende 
de van reclame afkeerige eerlijke artist zich gaandeweg 
in een betere verhouding geplaatst zien tegenover het 
marktgeschreeuw en de kuiperijen van minder nauw
gezette concurrenten. 

H . G. J A N S E N . 

(A. et A.) D E BOUWKUNST IN ITALIË 
VÓÓR H E T TIJDPERK DER RENAISSANCE 

E N D E DOM V A N SIENNA 
DOOR 

H. G. J A N S E N . 

(Veroolg en slot van pag. 202.) 
Het zeer opgewekte politieke leven in de kleine 

staatjes, waarin Italië tijdens de Renaissance verdeeld 
was, en de onderlinge naijver der steden waren voor
namelijk oorzaken van de prachtsontwikkeling, tentoon
gespreid bij het stichten van kerkelijke en publieke 
gebouwen. De welvaart, door den handel met het 
Oosten verkregen, benevens de kunstliefde van de meeste 
der kleine vorstenhuizen, moeten ter verklaring van 
het feit mede in rekening worden gebracht. 

Dezelfde oorzaken, misschien in nog sterker mate, 
waren in het tijdperk vóór de Renaissance reeds aan
wezig. De latere strijd om den voorrang tusschen 
Genua en Venetië treffen we in de 13e eeuw reeds aan 
tusschen Florence en Sienna en werd met niet minder 
verwoedheid gestreden. Men staart met bewondering op 
den ondernemingsgeest en de grootsche ontwerpen van 
staatjes van slechts weinige duizende inwoners. Pro

jecten van geniale architecten, van welke de meeste 
niet eens begin van uitvoering verkregen, andere on
afgewerkt bleven, wijzen op de inspiratie van de gran
diose monumenten van het Romeinsche Keizerrijk. 
Het wispelturige karakter des volks was mede oorzaak, 
dat de meeste plannen onder de uitvoering veranderd, 
half afgemaakt, vernieuwd of naar nieuwe inzichten 
verder voltooid werden. 

De geschiedenis van den Dom van Sienna, die ik 
hier beknopt wensch in te lasschen, is een typisch 
voorbeeld van de wijze, waarop in dien tijd een groot 
werk tot stand kwam. 

De juiste datum der stichting van dien Dom is niet 
met zekerheid vast te stellen. Men kan zich echter 
verzekerd houden, dat zijn geschiedenis met de vroegste 
historie van de stad zelve saamgeweven is en dat het 
eerste kerkgebouw op de Domplaats de kern is ge
weest, waaromheen zich de stad langzamerhand uit
breidde. Volgens oude kronieken, zouden de Sien-
nieten, na hunne bekeering tot het Christendom, eene 
kerk gebouwd hebben , Santa Maria Assunta genaamd, 
op de plaats, waar vroeger een Romeinsche Minerva-
tempel stond. Dit gebouw had zeer bescheiden afme
tingen en bestond alleen uit een koor; verder weet 
men echter niets van deze stichting, wijl geen plans 
ervan bewaard zijn gebleven cn evenmin iets bericht 
wordt omtrent de lotgevallen van het gebouw in het 
tijdvak tusschen de IYe en de NIc eeuw. 

In 1012 vinden we het eerst, in charters, melding 
gemaakt van den Dom en in 1059 werd te Sienna een 
concilie gehouden , waarbij de tegenpaus Bcncdictus 
werd afgezet en Gerard, bisschop van Florence , den 
pauselijken stoel beklom onder den naam van Nicolaas 
II. Een marmeren inscriptieplaat, bij den ingang van 
den klokketoren, vermeldt dit feit met bijvoeging dat 
het concilie in de kathedraal vergaderde. Ofschoon men 
hieruit allicht zou opmaken dat het gebouw reeds vol
tooid was, blijkt dit niet het geval te zijn geweest, 
althans in 1087 vinden wij melding gemaakt van plan
nen tot verdere voltooiing van den Dom , doch de tijds
omstandigheden waren niet gunstig voor het onder
nemen van groote bouwwerken. 

Aan het einde der NIe eeuw toch werd de stad 
zwaar gebrandschat door keizer Barbarossa en moest 
daarna ook boeten voor hare verknochtheid aan Paus 
Alexander III. We vinden nog vermeld dat in 114S 
een klok werd aangeschaft cn de Paus expresselijk 
overkwam om haar te wijden. In 1223 werd de kerk 
verfraaid door den bisschop Thomas Balzetti, die tevens 
een kerkbewaarder aanstelde. In 1229 en 1236 ver
melden de registers den aankoop van marmer en de 
arbeidsloonen, voor de bewerking daarvan uitgegeven. 
Ook vinden we uit dien tijd voor het eerst melding 
gemaakt van de namen van werkmeesters: Maestro 
Riccio was aan den Dom werkzaam in 1229, Bencivenne 
in 1236. De overlevering zegt ook dat Nicolaas van 
Pisa, die in zijn geboorteplaats eene grooten naam had 
als architect, in 1245 eene facade begonnen is en dat 
zijn zoon hem opvolgde, doch geen enkel document 
maakt hiervan melding. 

Het gebouw had toenmaals middelmatige afmetingen 
en vertoonde Romaansche vormen, welke nog te her
kennen zijn aan den koepel en vooral ook aan den 
klokketoren. 

Nauwelijks bekomen van de schokken, die Italië door 
de worsteling tusschen het Pausdom en Keizer Frederik 
II te verduren had en na den dood van dezen vorst 
in 1250, vatte men in Sienna den Dombouw weder 
op. De oude rivaliteit tusschen Sienna en Florence 
prikkelde de Siennieten om zich niet door hun naburen 
te doen overschaduwen. 
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E r gingen uit het volk stemmen op voor grootere 
ondernemingen, de zucht naar verandering sprak er 
zelfs van een geheel nieuw gebouw te stichten ; men 
critiseerdc het bestaande, benevens hetgeen men in 
naburige plaatsen gezien had ; men hield bijeenkom
sten , stelde pet i t iën o p , tout com wc ches tious. 

D e magistraat, huiver ig om zelf te beslissen, besloot 
o m eene volksvergadering bijeen te roepen, hetgeen 
den 16 N o v e m b e r , bij k l o k g e l u i , plaats vond. D e 
vergadering werd gehouden in de San-Cris toforo, een 
k l e ine , thans nog bestaande k e r k , tegenover het pa
lcis T o l o m e ï . Geli jk te voorzien was, werd er veel 
geredekaveld doch weinig besloten, totdat zekere Pe-
lacano het voorstel deed, om door den podestat (d. i . 
de burgemeester), uit ieder derde deel der stad drie 
vertegenwoordigers te doen k iezen , die over de bouw
plannen zouden beslissen. D i t voorstel vond bijval en 
werd onmiddell i jk ui tgevoerd, zoodat reeds den 28 N o 
vember 1259. i l . i . 13 dagen na de algemeene verga
de r ing , de commissie van negen in de kapittelzaal bij
eenkwam. 

D e operajo (d. i . de chef der kerkadministratie) en 
zekere bouwmeester Rossi Bartolomeo dienden dei-
commissie van voor l icht ing. O o k hier waren echter 
de meeningen verdeeld; de grootste moeil i jkheid was 
de terrein-situatie, die aan dc koorzijde sterk afbelde, 
zoodat men bevreesd was voor de stabiliteit der be
staande gedeelten. Enke len stelden zelfs voor den vloer 
der kerk uit te graven en lager te leggen, welke mee
ning ge lukk ig niet ondersteund werd. 

D e meerderheid besloot eindeli jk, om liet plan der 
werkmeesters, ondersteund door de kanunniken , uit 
te voeren, en aan dc koorzijde een ingang met monu
mentale trap te maken , verder een r ingmuur buiten 
het koor ter voo rkoming van verzakkingen te metse
len en overigens het bestaande grondplan aan te houden. 

Terstond werd met de uitvoering begonnen, doch 
het schijnt dat de raadslieden niet het onbeperkte ver
trouwen van de burgerij bezaten, althans werd 11 Fe 
bruari 1260, door den nieuwen podestat Francesco 
Trov iz io , eene tweede volksvergadering bijeengeroepen, 
waarin opnieuw 9 vertegenwoordigers werden benoemd 
tot controle van de werken. D e n 20 Februar i verga
derde deze commissie en beval eenige veranderingen 
en versterkingen. 

D c ingang aan het k o o r , die voornamelijk het voor
werp van crit iek was , werd ook veranderd en eene 
breede trap ui tgebouwd; verder werden eenige gewel
ven gemetseld, die drie maanden later gereed waren. 
D e n 3 1 M e i vergaderden de raadsmannen opnieuw ; zij 
waren voldaan over het werk en gelastten de zes v o l 
gende gewelven onderhanden te nemen. E d o c h , deze 
mannen, geen constructeurs zijnde, hadden de zetting l 
niet opgemerkt, die door de onoordeelkundige welving 
was veroorzaakt; de kerkmeester Melano echter, die 
de opdracht moest uitvoeren, bemerkte het gevaar en 
besloot eenige deskundigen te raadplegen. Veert ien 
werkmeesters, die a l l en , op twee n a , aan het gebouw : 
gearbeid hadden, werden op 9 Juni door hem gehoord. • 
H u n oordeel was , dat de vol tooi ing der overige ge- j 
welven het beste middel was om het gevaar van instor
t ing te bezweren. 

Me lano , aldus gerustgesteld, zette hierop met groote 
energie den bouw voort. D e voorspoed, dien Sienna op 
dat t i jdstip, kort na de overwinning van Montcpcr to 
genoot , begunstigde zijne plannen, zoodat binnen twee 
jaren niet alleen alle gewelven waren v o l t o o i d , doch 
ook de groote koepel boven de kru is ing der schepen 
gereed was en in 1264, door meester Ross i , de bronzen 
bol ter bekroning van het geheel geplaatst werd. 

Ik dien hier nog even in te lasschen dat dc hoofd

beuk in plattegrond drieschepig is en door pijlers is ver
deeld , die aan alle zijden met halfzuilen zijn bezet en 
door rondbogen verbonden ; desondanks heeft het geheel 
een meer Gothisch karakter dan de D o m van Florence . 
D e totale lengte van af den hoofdingang tot aan het 
einde van het koor bedraagt 89.19 M . , de breedte in 
het kruis meet 51.20 M . , de breedte van de midden-
beuk 9.33 en van de beuken te zamen 24.48. 

D c wanden z i jn , op de gebruikeli jke wijs, in lagen 
van wit en zwart marmer ingedeeld. 

In het midden van den dwarsbeuk zijn de pijlers 
zoodanig geplaatst, dat zij een zeshoek vormen , waar
boven zich de koepe l , uit een onregelmatige twaalfhoek, 
ontwikkel t ; dit voorbeeld is merkwaardig omdat het 
de eerste maal is dat men den koepel meer middell i jn 
geeft dan de breedte van den hoofdbeuk bedraagt. H o e 
wel op oudere plannen een rijkere kooron twikke l ing 
voo rkomt , en er later zelfs aan den bouw van een ge
heel nieuw koor van rijkere on twikke l ing begonnen is , 
vertoont zich de koorafsluiting thans eenvoudig recht
hoekig . D c verhoudingen, zoowel in- als u i twendig , 
zijn zeer g e l u k k i g ; de witte en zwarte lagen geven 
echter aan het inwendige iets onrustigs. 

Z o o was dan , na veel wedervaardigheden, het ge
bouw , behalve de westfacade, gereed gekomen. N u 
ontbraken nog dc meubelen en kerksieraden, en dat 
dit geen kle inigheid bij zoodanigen bouw is zal ieder, 
die wel eens een Italiaansche kerk bezocht heeft, er
kennen. 

D e eerste behoefte was een preekstoel; men richtte 
zich naar 1'isa, dat toenmaals als een der voornaamste 
centra van plastische kunst gold . Meester Nicolaas van 
1'isa had aldaar, kor tge leden, een zeer kostbaren preek
stoel voor het baptisterium vol tooid en Melano droeg 
hem op een dergelijken voor den D o m van Sienna te 
vervaardigen. 

E r bestaat nog een contract, waarbij dc groote beeld
houwer zich voor dit werk verbond; de bepalingen, 
daarin voorkomende, zijn wel dc moeite waard: hij zou 
de stad onder geen voorwendsel mogen verlaten v ó ó r 
het kunstwerk vol tooid was; verder zijn zoon en twee 
leer l ingen, A r n o l p h e de Cambio en L a p o de D o n a t o , 
meebrengen, terwijl tevens de som (765 livres) en de 
termijnen van betaling , door de Republ iek te voldoen , 
nauwkeurig waren omschreven. Nicolaas toog aan den 
arbeid en op het einde van 1268 leverde hij zijn werk 
aan Melano af. Deze preekstoel , geheel in marmer 
ui tgevoerd, heeft een achthoekigen grondvorm en wordt 
gedragen door negen kolommen van Oostersch graniet, 
van welke vier ko lommen rusten op liggende leeuwen
figuren. Twee van deze leeuwen houden een hert en 
een paard in hun k lauwen , de twee anderen (leeuwin
nen) zogen hare jongen. V i e r ko lommen worden ge
steund door een pedestal , terwijl de laatste in liet 
middenpunt van den preekstoel geplaatst is. D e ver
schillende velden boven deze ko lommen worden geschei
den door beelden , hetzij alleen staande of zittende of 
groepen vormende, en allen van imposanten stijl. 

O p zeven velden van den achthoek (het achtste dient 
voor trapopening) zijn, in hoog relief, tafercelen uit de 
He i l i ge Schrift afgebeeld; de uitvoerige behandeling 
en de artistieke compositie dezer voorstellingen geven 
een hoog denkbeeld van de kunstvaardigheid dezer 13e-
eeuwsche artisten. V a n Nico laas zel f z i j n : de geboorte, 
de aanbidding der wijzen , de vlucht naar E g y p t e , de 
Bethlehemsche kindermoord, de kru is ig ing en het laatste 
oordeel. D e compositie dezer kunstwerken is veel rijker 
en losser, dan die aan den preekstoel te 1'isa. H e t laat 
zich denken met welk enthousiasme het prachtige mar-
merwerk ontvangen en zijn vervaardigers door het 
kunstlievende volk gehuldigd werden; de aanwerving 

van een meesterwerk was in deze middelceuwsche repu
bl ieken grooter t r iomf voor dc bevolk ing dan het v o l 
voeren van een schitterend wapenfeit. D e Republiek-
bepaalde zich dan ook niet tot het betalen van dc over
eengekomen som aan den meester, zij overlaadde hem 
met eerbewijzen, verleende hem en zijn leerlingen het 
burgerrecht en ook Melano ontving een deel van het 
huldebetoon voor zijn wijze keuze. 

D e westfacade van den D o m wijst in het beneden
gedeelte op de stichting in het einde d c r N H I e eeuw, 
en meester Jan van P i s a , zoon van N ico l aa s , wordt | 
als ontwerper ervan genoemd, hoewel overtuigende 
bewijzen hiervoor niet aanwezig zijn. He t is over het 
algemeen moeilijk de juiste grenzen tc bepalen , waai
de verschillende meesters, die aan het gebouw gewerkt 
hebben, de taak aan hunne opvolgers hebben overge
laten. D e facade behoort, met die van Orv ié to , tot het 
schoonste wat dc Italiaansche Gothiek heeft aan te 
wijzen; de hoofdindeeling is zeer g e l u k k i g en goed 
van verhoudingen ; drie evengroote rondbogige portalen, 
met wimbergen gek roond , vormen de parterre-verdie
p i n g ; daarboven zien wij in het midden het groote 
radvenster, met terzijde spitsbogigc t r i for iën; drie tuit-
gevels , door rijkbewerkte en torenvormig eindigende 
steunberen gescheiden, sluiten den gevel af. He t ge
heel is een prachtstuk van decoratieve beeldhouwkunst 
en maakt een ongemeen statigen en rijken indruk. 

In de volgende jaren werden nog verscheidene wer
ken ondernomen, tot verfraaiing van het inwendige en 
van de omgeving van den D o m . Somtijds geschiedde 
dit met geen ander d o e l , dan om naburige plaatsen te 
overtreffen of iets dat daar gemaakt was na tc volgen. 
Zoo zien wij in 1306 de stad een belangrijke restauratie 
ondernemen van de Domplaa ts , die tot begraafplaats 
gebruikt werd , nadat in Florence iets dergelijks geschied 
was. In Florence iiad Cimabue voor zekere kerk een 
madonna geschi lderd, bestemd om in de processies te 
worden rondgedragen; dadelijk zijn de Siennieten bij de 
hand om .aan hun stadgenoot D u c c i o eveneens het 
schilderen van een madonna voor het hoofdaltaar op 
te dragen. D e n 9,l(" October 1308 werd een contract 
opgemaakt tusschen genoemden meester en den adminis
trateur van den D o m , waarin D u c c i o zich verbindt 
om aan het werk al zijn talent te besteden , er voort
durend aan te werken en zich met niets anders te zul 
len bezighouden alvorens het stuk vol tooid was; hij 
zal 16 soldi 's per werkdag ontvangen , na aftrek van 
de verloren uren , en verder nog eenige bepal ingen, 
waarna de artist op het Evangel ie moet zweren tie ver
bintenis getrouwelijk te zullen nakomen. De schilderij 
is nog voorhanden; het is een aan beide zijden beschi l
derd paneel , dat midden op het altaar geplaatst werd. 

D e vol tooi ing van het stuk, in 1310, werd met een 
feest gev ie rd ; de gemeente betaalde de muzikanten , 
dc ade l , geestelijkheid en het volk begaven zich op 
den bepaalden dag in optocht naar het atelier van 
D u c c i o , en brachten het stuk in t r iomf naar de kerk. 

Intussclicn werden andere werken niet vergeten. D e 
moza ïekve lden in de facade kwamen in dien tijd tot 
stand: men meldt dat Miche l e M e m m i er ook aan 
werkzaam was en dat hij een St - M i c h e l geschilderd heeft. 

D e geestdrift voor bouwen der Siennieten was hier
mede nog lang niet bekoeld. D e geschiedenis vermeldt 
nog dat het v o l k , hoofdzakelijk weer uit naijver tegen
over Florence, aandrong op het stichten van een nieuwen 
D o m , die alles wat van dien aard bestond, zou over
treffen. Werke l i jk is een begin met den bouw gemaakt, 
totdat een vree se lij ke pestziekte in 1 3 4 S den bouw deed 
staken en men ook de ervaring opdeed dat de construc
tie geheel onvoldoende was , zoodat het reeds gebouwde 
weer gesloopt werd en de materialen voor andere doel

einden werden gebezigd. U i t dezen tijd stamt ook het pro
ject voor een nieuwen campanile, rijker van vo rm dan de 
nu bestaande in den geest van die van Florence . E e n 
plan op perkament van den toren, dat nog in de kerk 
bewaard word t , geeft een goed denkbeeld van de accu
rate en toch artistieke manier van teekenen der toen
malige meesters. D c prachtige moza ïekv loe r , een uniek 
werkstuk in dit genre, werd begonnen in 1350. E r 
werd bijna een eeuw aan gewerkt door vele artisten 
van grooten naam. Eene beschrijving te geven van 
alle tafereelen, waarin dit reusachtige marmcrwerk ver
deeld is en die alle met onnavolgbare nauwkeurigheid 
en artistiek gevoel uit kleine stukjes gekleurd marmer 
zijn saamgesteld, zou een boekdeel vul len. 

O o k dc koorbanken van den D o m hebben haarge
schiedenis. In de 14e eeuw, na veel d i s c u s s i ë n , v o l 
gens het ontwerp van Mar iano ui tgevoerd, werden zij 
twee eeuwen later door n ieuwe, meer aan den toen-
maligen smaak voldoende werkstukken vervangen. D e 
grootste meesters der Renaissance werden beurtelings 
voor de opluistering van het inwendige ontboden. V a n 
Ghir landajo , Dona te l lo , M i c h e l A n g c l o e. a , is dit 
met zekerheid vermeld. 

W i j lezen ook dat Balthazar Peruzz i , van Sienna 
geboor t ig , in 1527 door de Republ iek van Sienna tot 
staatsbouwmeester uit R o m e werd beroepen, en twee 
jaren daarna ook als dombouwmeester aangesteld werd. 

is echter moeilijk overeen tc brengen met hetgeen 
Lf lbke e. a. vermelden, dat I'. namelijk in 1520, na 
Rafael's dood , dezen als bouwmeester van de St.-I 'ieter 
opvolgde en tot 1537 aan dien bouw werkzaam bleef. 

D c geheele geschiedenis van dezen bouw , die wij in 
de wederwaardigheden van andere Italiaansche werken 
terugvinden, doet ons de vereering van het schoone, 
als de groote drijfveer kennen, die dit merkwaardige 
vo lk tot groote daden aanspoorde. E r moge dikwij ls 
jalouzie in het spel z i jn , maar vergeten wij niet , dat 
soortgelijke veeten ook in het Noorden bestonden , doch 
daar alleen bet rekking hadden op de suprematie van 
het zwaard, en al zijn er in de noordelijke landen, in 
die t i jden, eveneens groote werken tot stand gekomen , 
waarop wij met bewondering staren, zoo was daar de 
groote drijfveer het geloof en de hoop op belooning 
hiernamaals, terwijl hier alleen de kunstzin en de ver
eering van het genie de spoorslagen waren. D e kunste
naars van het Noorden zijn vergeten burgers, metselaars 
en steenhouwers. In I ta l ië wordt hun de hoogste eer 
bewezen en worden zij met vorsten gelijkgesteld. 

Wanneer wc lezen dat Jan van 1'isa, wegens zeker 
vergrijp strafschuldig zijnde , niet vervolgd werd , alleen 
o m zijn groot talent te eerbiedigen , en dat zekere Rano 
die bij verstek veroordeeld was, gratie verkreeg toen 
van hem verklaard w e r d , dat hij een uitstekend werk
man was en zijn ijver en talent later met vo lkomen 
kwij tschelding van straf en het burgerrecht beloond 
werden, dan verwondert het ons niet langer, dat de 
meesterwerken , in zoo'n gouden tijdperk gewrocht , in 
hun ideale schoonheid verre verheven zijn en zullen 
blijven boven de scheppingen van onze materialisti
sche eeuw. 

Vol ledigheidshalve zal ik nog kortelijk melding maken 
van eenige andere Gothischc bouwwerken. 

D e D o m van O r v i é t o , een andere parel der Italiaan
sche G o t h i e k , werd sedert het einde der N l I I e eeuw 
door bouwmeesters uit Sienna gebouwd H i e r is het 
middenschip niet gewelfd doch met een houten zolde
ring met zichtbare kap gedekt. D e facade is eveneens 
met de grootste kostbaarheid behandeld en geeft t o c h , 
dank zij de schoone verhoudingen en rustige l i jnen, 
een vo lkomen harmonischen indruk. V o o r a l de groote 
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mozaiekvclden, waarin bijbelsche tafereelen van de schep
p ing der wereld tot aan het jongste gericht met het 
grootste meesterschap zijn afgebeeld , dragen het hunne 
hiertoe bij. 

In Bologna ontmoeten we dezelfde geestdrift voor 
een alles overtreffend bouwwerk als te Sienna. V a n 
13 88 tot laat in de 16e eeuw werd aan het gebouw 
gewerkt. 

D e D o m van Mi laan eindeli jk, in 1386 door een 
Viscon t i begonnen, overtreft alle Gothische kerken in 
reusachtige afmetingen. D e r i jkdom aan beeldhouw
werk , alles in het schoonste marmer ui tgevoerd, is 
overstelpend. H e t inwendige geeft den meest grandiosen 
indruk , dien men zich denken kan . D e zin voor het 
monumentale , voor het breede, het grootsche, de p o ë 
zie der ruimte , die in alle Italiaansche bouwwerken 
dadelijk tot u spreekt, is hier ten top gevoerd. 

D e westfacade echter kan, ondanks de prachtige uit
voering, den toets der critiek niet doorstaan. D e ver
menging van Gothische en Renaissance-vormen doet af
breuk aan den verheven indruk van het geheele gebouw. 

D e prijsvraag voor een nieuwe facade is goed ge
slaagd , zoodat men de hoop mag koesteren eerlang den 
D o m van Mi laan naast die van Sienna en Orvic to tot 
de voleindigde scheppingen der Italiaansche middel-
eeuwsche kunst te mogen rekenen. 

He t zou een onderwerp voor een nieuwe verhande
l ing kunnen zijn een bl ik te werpen op de werken der 
civiele bouwkunst in het middeneeuwsche I ta l ië . In 
de meeste steden vindt men nog schoone overblijfselen 
van de paleizen, raadhuizen, torens en poorten der 
middeleeuwen , die in hun trotsche soberheid een zeer 
karakteristiek beeld vertooonen van de kracht ige , vrije 
en strijdhaftige burgerschap uit die dagen. O o k in dit 
opzicht biedt Sienna veel interessants. H e t oude plein 
del Campo met een k r ing van trotsche paleisfacaden 
omgeven , vertoont nog een goed beeld van vroeger 
tijd. He t karaktervolle raadhuis met zijn eleganten toren 
is eveneens een zeer merkwaardig bouwwerk. 

D e Yenetiaansche bouwwerken uit dien tijd staan 
geheel op zichzelf. D e Gothische stijlvormen vindt 
men hier vermengd met Byzanti jnschc, Arab i sche en 
klassieke motieven , alles alleen berekend op een schil
derachtig effect. 

He t Dogenpaleis uit de 14e eeuw is een goed type 
van dezen stijl. Groot effect wordt verkregen met sier
lijk opengewerkte Gothische arcaden, die meestal aan 
de paleisgevels voorkomen. E e n van de schilderach
tigste facades is het C a d 'Oro aan het groote kanaal. 

Ziedaar een beknopt overzicht van eene periode der 
kunstgeschiedenis, welke , ik houd cr mij van over tu igd , 
in onze eclectische eeuw gaandeweg meer zal worden 
bestudeerd. Indien het bovenstaande tot de bevordering 
dezer studie iets heeft bi jgedragen, zal mij dit de beste 
voldoening zijn. 

Z E E U W S C H E T E N T O O N S T E L L I N G V A N NIJVERHEID. 
In de verschillende lokalen en den tuin van het Schuttershof 

»de Edele Handboog'' te Middelburg wordt dezer dagen een 
tentoonstelling gehouden van voortbrengselen op het gebied 
van Zeeuwsche nijverheid en kunstnijverheid, terwijl tegelijker
tijd de verschillende voorwerpen ter bezichtiging zijn gesteld, 
die op een uitgeschreven wedstrijd voor werklieden zijn inge
komen. 

Wij onthouden ons van bcoordeeling of zelfs van opsomming 
van al het tentoongestelde, daar het verslag hierdoor te uit
gebreid zou worden en het ook volstrekt onnoodig en doelloos 
zou zijn. Een ieder zal begrijpen, dat op deze tentoonstelling 
evenals op alle andere, ook veel kaf onder 't koren schuilt en 
dat vele inzendingen, hoe verdienstelijk ook op zichzelf, toch 
het gewone peil var. esthetische opvatting of constructieve 
samenstelling niet overtreffen en derhalve weinig zullen bijdragen 
om de gewone of kunstnijverheid te volmaken of te veredelen. 
Wij zullen ons dus bepalen tot dc vluchtige bespreking van 
eenige der geëxposeerde voorwerpen. 

Uit hoffelijkheid jegens Zeeland beginnen we met de inzen
dingen, die bepaald een Zecuwsch cachet dragen, of betrek
king hebben op speciaal Zeeuwsche takken van bedrijf. Daar
onder rangschikken we de verschillende Zeeuwsche kleeder-
drachten. Tal van gouden en zilveren knoopen, broekkettingen, 
broekstukken, armbanden enz. enz., waarmede de Zeeuwsche 
boerenstand zich zoo eigenaardig opsiert, zijn geëtaleerd, 
terwijl poppen, geheel gekleed volgens dc onder de boerinnetjes 
heerschende gewoonte, mede zijn tentoongesteld. Verder maken 
we melding van de inzendingen betreffende de oestercultuur; 
verschillende modellen van oesterputten niet al dc daarbij be-
noodigdc werktuigen geven ons tot in dc kleinste bijzonderheden 
een duidelijk overzicht van dezen tak van bedrijf, waarmede 
in deze provincie zoovclen hun brood verdienen. Voor iemand, 
die de oesters slechts kent als de volwassen, smakelijke schelp
dieren, is de bezichtiging van deze putten met hunne miniatuur 
aarden dijken, pannen, korren enz. hoogst interessant. Om 
niet te uitgebreid te worden, sluiten wij deze rubriek met de 
vermelding van verschillende inzendingen betreffende oever
verdediging, inzendingen die op een Zeeuwsche tentoonstelling 
zeker op de rechte plaats zijn. Modellen van glooiingen van 
basalt, van Vilvoordsche en Lcssinescbe steen, zinkstukken 
voor onderzeeschc oeververdediging, preparaten en bewerkingen 
tot keering der schadelijke invloeden van den paalworm enz., 
zijn in verschillende vormen aanwezig en getuigen van den aan
houdenden strijd, dien de Zeeuwen met de zee te kampen hebben. 

In de tweede plaats zijn de inzendingen op het gebied van 
nijverheid aan de beurt, waaruit blijkt dat Zeeland, hoewel 
in hoofdzaak een landbouwende provincie, toch op nijverheids-
gebied genoemd mag worden. De maatschappij De Schelde 
te Vlissingcn exposeert eene menigte modellen van de verschil
lende schepen, die op hare werven en werkplaatsen vervaar
digd zijn en deze belangrijke inzending bewijst, dat genoemde 
industrieele onderneming eene waardige plaats onder hare 
Nederlandsche en Europeesche zusteren inneemt. De Gebr. 
Picha-Stevens, uit Sas van Gent, eenige fabrikanten in Neder
land van voorwerpen uit cement en ijzer zaaingesteld, zonden 
een verplaatsbaren regenbak (inhoud 6270 liter, wanddikte 4 c.M.J 
een duiker met vleugels, een riool, buizen, drinkbakken voor 
vee, dakpannen, pompsteencn enz. enz. Zoo op 'teerste oog 
zou men nieencn met gewone cementen voorwerpen te doen tc 
hebben, doch, bij nadere beschouwing, doen vooral de geringe 
wanddikten ons zien dat een materiaal van grootere vastheid 
ermede verbonden moet zijn. Naar ons werd meegedeeld be
staat de kern uit een maas- of netwerk van ijzerdraad, hetgeen 
door dompelingen in een bad van ceinentspccie, de verlangde 
cn vereischte dikte en het vertoonde aanzien verkrijgt. 

De inzending van de firma Alberts en Co. te Middelburg 
verdient vooral melding om hare belangrijke en uitgebreide 
tentoonstelling van Demcrara- cn Surinaamsch greenhearthout. 
Men ziet deze houtsoort ruw, geschaafd, gepolijst, tot lijsten 
verwerkt en tot het vervaardigen van verschillend kuipwerk 
toegepast. Verder het model van een sluisdeur, gedeeltelijk 
van green-hearthout vervaardigd; deze is thans in uitvoering 
tc Slykens (België). Ook v a n Pitch-pine heeft deze f i rma eenige 
toepassingen ingezonden. Hoe belangrijk n u in enkele opzichten 
dc overige talrijke inzendingen op industrieel gebied, als ijzer
gieterij , steenbakkerij enz., ook zijn mogen, zullen we alsnu 
aan eene beschouwing onderwerpen die voorwerpen, welke 
men meer onder de eigenlijke handwerksnijverheid rangschikt 
cn die voor 't meerendeel als antwoorden op den uitgeschreven 
wedstrijd zijn ingezonden. De meest verschillende ambachten 
zijn door tal van meer of minder schoone en deugdelijke werk
stukken vertegenwoordigd. Behalve tal van particuliere am
bachtslieden, hebben de Zeeuwsche ambachtsscholen ook flinke 
werkstukken ingezonden. Van dc Goesche ambachtsschool 
zagen we o. a. een bloemenstandaard van gesmeed ijzer, die 
fraai, tot op zekere hoogte zelfs origineel van ontwerp cn 
degelijk van uitvoering mag genoemd worden. Onder de voor
werpen, die de Middelburgschc ambachtsschool inzond, noemen 
we 0 . a. een grenen voordeur met gesmeed-ijzeren paneelvulling, 
benevens eenige goede constructieve teekeningen. Dc Zicrik-
seesche ambachtsschool maakt een goed figuur niet hare in 
Renaissancen geest ontworpen en uitgevoerde meubels. De tafel 
vooral (blank eikenhout) is onberispelijk afgewerkt. Onder 
de inzendingen van particuliere werklieden zagen we verschil
lende buiten- en binnendeuren, o. a. ook een buitendeurkozijn, 
waarvan het bovenlicht halfcirkelvormig terwijl de horizontale 
projectie een kwartcirkel is, een werkstuk, dat goed en zuiver 
constructief uitgevoerd, gerust als een proefstuk kan aange
merkt worden. Verder nog lichtramen, schoorsteenmantels en 
niet te vergeten de op geen enkele tentoonstelling van derge-
lijken aard ontbrekende miniatuurtrappen en wrongstukken. 
Hoewel alle eer aan de vervaardigers toebrengende, willen 
die trapjes en wrongetjes ons maar nooit bekoren. Tot op 
zekere hoogte kan het vervaardigen op kleine schaal van een 
spil- of slingertrap nog verdedigd worden, wijl anders dc kosten 
van materiaal en de in te nemen plaatsruimte te groot zouden 
worden, doch wrongstukken , bestemd voor tentoonstellingen, 
late men toch op ware of minstens de helft der ware grootte 
vervaardigen, daar materiaal en plaatsruimte daarvoor toch 

wel geen hinderpalen zullen zijn. Van ge- open brief op vleiende wijze uitgelaten 
woon- en kunstsmeedwerk waren ook ver- | over de artikelen, door den heer Van 
schcidenc zeer goede proeven tc zien, o. a. 
ccn schroef met moer om maalsteencn 
0111 tc leggen voor het scherpen, bilha-
mers, brandkasten, gesmeed-ijzeren deur-
paneclen, uithangteekens, vuurschermen 
enz. De steenhouwerij was vertegenwoor
digd door een schoorsteen van Euville 
steen, bestemd voor de restauratie van de 
Abdy tc Middelburg, cn dc schilderkunst 
door verschillende hout- en marmernaboot
singen, een wandversiering voor een eet
zaal en ccn decoratief plafond Onder de 
verdere ambachten en handwerken zouden 
wc ook tal van goedgeslaagde proeven 
kunnen opnoemen, doch om redenen reeds 
genoemd zullen we daar niet verder op 

Ten slotte moet ons nog van 'thart, 
dat we gaarne de graphischc kunsten 
ruimer vertegenwoordigd hadden gezien. 
Ongetwijfeld moeten op dergelijke tentoon
stellingen voorwerpen in natura hoofdzaak 
blijven, doch te ontkennen valt het niet, 
dat eene goede en flinke collectie bouw
kundige, werktuigkundige en decoratieve 
teekeningen daar ook uitstekend op hare 
plaats is. Wellicht dat gebrek aan wand-
ruimte de oorzaak is dat het aantal geëx
poseerde tcekeningen zoo gering en onvol
ledig moet genoemd worden. daar wc bijna 
zeker weten, dat de verschillende Zeeuw
sche inrichtingen voor teekenonderwijs 
meer en vollediger werk kunnen voort
brengen. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
' S - G R A V E N H A G E . De heer N . Th . Mi-

chaelis, Directeur voor de spoorwegen, 
die zijn voornemen had tc kennen gegeven 
om tegen het einde van dit jaar pensioen 
aan te vragen, moet, naar wij vernemen, 
op verzoek van den Minister van Water
staat daarvan zijn teruggekomen , zoodat 
deze bekwame ambtenaar althans vooreerst 
nog voor 's Rijks dienst behouden blijft. 

— Met de verbouwing van de overdekte 
markt in de Wagenstraat alhier, tot con
certgebouw, is een begin gemaakt. Het 
café en hotel met de Passage en de daaraan 
gelegen winkels, blijven bestaan, terwijl 
de »kleine markt" in eene restauratie zal 
worden veranderd. Achter deze zaal wordt 
ccne groote vestibule of trappenhuis ge
vormd, waaraan buffetten, enz. grenzen, 
en waarin eene trap toegang geeft naar 
de bovengaandcrijen. Dc hier achter ge
legen groote ruimte (thans groote markt) 
wordt geheel als schouwburgzaal ingericht 
en verkrijgt ccne hoogte van ruim 12 meter 
van vloer tot plafond. 

Deze zaal met gaanderijen kan ruim 
duizend personen bevatten. Het ruime 
tooneel met kleedkamers is bereikbaar uit 
de Haagpoort, aan welke straat tevens 
eenige uitgangen en nooddcuren uitkomen. 
De uitvoering van het werk geschiedt naar 
het ontwerp en onder leiding van den 
architect Wesstra alhier. 

De exploitatie der geheele inrichting zal 
geschieden door den heer A. G. Tengber-
gen, als Directeur van Seinpost bekend. 

Met 1 October a. s. hoopt men niet het ge 
heel gereed te zijn en net Casino alsdan 
in exploitatie te brengen. 

— Het internationaal Architecten Con
gres tc Parijs, Maandag jongstleden inde 
groote gehoorzaal van het Trocadero ver
gaderd, heeft den heer J. H . Leliman bij 
acclamatie tot Eere Vice-voorzitter be
noemd. Ook Engeland en Portugal viel 
deze onderscheiding ten deel; de architecten 
Spier , hiertelande bekend als een der be
oordeelaars van de Amsterdamsche Beun-
prijsvraag en Josua da SU va, architect 
des Konings. werden mede tot deze ver-
cerende betrekking gekozen. 

— De heer L. van Riet, consul der Ne
derlanden te Buenos-Ayres, thans met ver
lof te 's-Gravenhage, heeft zich in een 

Waalwijk geplaatst in het Nieuwsblad voor 
Nederland. Ten opzichte van onderge-

1 schikte punten blijft verschil van zienwijze 
! bestaan, maar in hoofdzaak zijn beide het 
I eens dat h i j , die een ambacht kent of zich 
op den landbouw verstaat, in Argentinië 
terecht komt en dat hij, die werken wil cn 

jkan, brood in overvloed vindt, ja meer 
dan brood: welvaart en onafhankelijkheid. 

1'I.K.v IN A LI A. 
Bij de examens B der Polytechnische 

school hebben zich aangegeven voor bet 
ie gedeelte 28 candidaten, van welke zich 
gedurende het examen 3 terugtrokken; 
voor het 2e gedeelte hebben zich aange
geven 22 en voor het geheele examen 20 
candidaten. 

Voor het ie gedeelte zijn geslaagd de 
heeren F. C. H. M. Dubbelman, 1'. J. 
Fritzlin, M. H.dejongh, E. van Konijnen
burg, I. H . Wilton, G. H . Brandt, E . 
Bruijn, E . J. Capel, W. K. van Erven; 
Dorens. U . von Faber, S. A. Gonzalves, 
R. de Kat , J. A. Mazel, L. L. van Rand-
wijck, J. C. van Reigersberg Vcrsluvs, F . 
G. J. Resink, j . J. R. de Wetstein Pfister, 
R. J. Boers, A. H. van Lessen cn A. j 
Perelaer; voor het 2e gedeelte de heeren 
A. A . van Anrooij, F. Baucke, I. I Ionian 
van der Heide. G. W. van Ileukelom. O. 
E. Rappard, A F. van Seters, J. H. van j 
Seters. W. H. M. de Gelder. Ch Rappard, 
A. Brijan, A. Elberts, D. Kok, A. J. Kort 
hals Altes, A . J. F. van Laer, D. Verhoop 
en J. Kruijtj voor het geheele examen E. 
C. Lantzius, C. J. van Dijk, R. van Rees,, 
A. G. van Steeden, E. J. de Bergsma, A. 
Brusse Jr., F. E. D. Sandberg, G. H. van 
Assendelfl de Coningh, H. J. Verhellouw 
en H. Vcrmaes. 

— Bij den waterstaat en 's lands bur
gerlijke openbare werken zijn overgeplaatst 
van de hoofdplaats Soerabaia. respect, 
naar de dessa's Ngramee cn Gambiran, 
district Modjosanlor, afd. Modjokerto (re
sidentie Soerabaia), de opzichters 3c k l . I 
E. dc Graaf en S. F. H . van Raalten; 

! van Batavia naar Soerabaia, ten einde 
als chef der IVe waterstaatsafd. op te 
treden, de hoofdingenieur 2e k l . A. D. J. 
Groenemeijer; van den algemecnen naar 

! den gewestelijken dienst in de residentie 
Batavia, de opzichter ie kl . H.J.deRooij . 

— De heeren E. Gerst en K. J. A . Ligt-
voct zijn door den minister van koloniën ge
steld ter beschikking van den Gouverneur-
generaal van Nederlandsch-Indiê, 0111 te 
worden benoemd tot adspirant-ingenieur 
bij den waterstaat en de burgerlijke open
bare werken daar tc lande. 

— De Raad der gemeente Workum heeft 
den heer J. Bogtstra, gemeente-architect 
aldaar, voor den tijd van drie jaar herbe
noemd tot Directeur-boekhouder der gas
fabriek. 

— Met 1 Juli wordt wederom een gedeelte 
van het personeel bij den aanleg van 
staatsspoorwegen eervol uit 's lands dienst 
ontslagen. Daartoe behooren de opzichters 
ie klasse A. W. Stortenbeker, J. H . Donner, 
J. C. Mak en H . Pabbruive. 

— Naar men verneemt, zal de benoemde 
opzichter van 's Rijks waterstaat 4de klasse 
I'. Schotel dienst doen bij de werken van 
het Merwede-kanaal. 

— De opzichter van 's Rijks waterstaat 
L. M . Brouwer is met ingang van 1 Juli 
a. s. overgeplaatst van Vucht naar Moerdijk. 

Een b innenlandsche Brandassuran-
tie-Maatschappij vraagt voor Au/sterdam 
cn omstreken 

Offertes met opgave van referentiën wor
den ingewacht iranco onder letters 1!. E. bjj 
den Boekhandel. JOH. C. STEMLER CzN. 
te Amsterdam, Haarlemmerstraat i. 

G E V R A A G D : 

Twee Teekenaars 
voor de dota i l leor ing van een bolangri jk 
bouwwerk . 

Aanbiedingen, onder letter N, intezenden 
aan de Administratie van DE OPMERKER, 

Zij. die onbekend zijn met hetvorm wezen 
der renaissance, komen niet in aanmerking. 

Salaris naar bekwaamheid. 

A D V E R T E N T I Ë N . 

TEEKENAAR. 
Gevraagd terstond een Bekwaam TEE-

KENAAR, goed detaillist. 
Brieven aan het Algemeen Advertentie-

kantoor Erven B. v. D. KAMP te Groningen. 

Aanbesteding 
TROTTOIRBANDEN EN KEIEN. 

BURGEMEESTER en WETII' H'DERS van 
Til, HU RH zullen 

Z a t e r d a g (> J u l i e. k . . 
SI 11 rv 11. ,e„ llnii tl huize, 

Do l eve r ing van ongeveer 1000 
Mete r Trot to i rbandon van petit 
granit en van 160000 Greske ien . 

Inlichtingen worden gegeven aan de /,'«»-
fabriek li- Tilburg, waar monsters te zien, 
zijn en BE8TEKKE Vte verkrijgen ad ffl.2.ï 
per stuk. 

M a a t s c h a p p i j t o t E x p l o i t a t i e v a n 
S t a a t s s p o o r w e g e n . 

Aanbesteding. 
(VOOR R E K E N I N G V A N D E N S T A A T ) . 
Op Dinsdag den 9 ' J u l i 1889, des namiddags 

ten i ure, aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van staatsspoorwegen 
bij de Moreelse Laan te l'lrechl, van: 

Bestek N J . 495. 
Het maken van de u i tb re id ing v a n 

hot hoofdgobouw mot daarmede 
i n vorband staando werken op 
dc Ha l t e N I J E V E E N . 

Bogroot ing / 2000.—. 
De besteding geschiedt volgens S; 55 van 

het bestek. 
Het bestek ligt van den l ' . l J " Juni ISsU ter 

lezing aan het Centraalbureau bij de Mo
reelse Laan en aan het bureau van den Heer 
Sectie-Ingenieur W. J . K L E R K DE KEES 
te Mepjiet en is op franco aanvraag (per brief) 
aan genoemd Centraalbureau (Afd. Weg en 
Werken) te bekomen, tegen betaling van 
ƒ 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken). 

Aanwijzing op het terrein zal geschieden 
den 2 d , n Juli 1SSH, na aankomst van trein i U. 

Ij'tcechl, den lSd™ Juni 18S9. 

Aanbesteding. 
Op Vrijdag 28 Juni 1889, des middags te 

:i uur, zal door de Naamlooze Vennootschap 
Verkooplokaal Frascati, in het Café De 
Roode Eeeuic op den Vijgendam te AMSTER
DAM . worden aanbesteed: 

Het maken van beweegbare af
sluitingen in de Groote Zaal met 
bijkomende werken in het ver
kooplokaal. 

Het bestek is ad ƒ0.25 te verkrjjgen bjj 
de tirma B L I K M A N & SARTORI US, Kokin 
17 te Amsterdam. 

Inlichtingen geeft de Ingenieur-Architect 
A. L . V A N GENDT. 



2 I 4 D E O P M E R K E R . 22 Juni 1889. 

CARBOLINEUM EXCELSIOR « het BESTE Houtbederfwerend middel. 
FRED. STIELTJES & C". Amsterdam. 

ZWEEDSCH GRANIET 
uit de groeven, Stoomslijporvj en Pol i j s t 
i n r i c h t i n g van de Firma 

K K S . S K J , «& K Ü H L , 
te Ber l i jn . 

Eenig Agent J . H . P . J A N S E , 
Prinsengracht 40S, 

Amsterdam. 

Aanbesteding. 
ü]> Woensdag den 3 Juli a. s., des namiddags 

ten i uur. zal door het R. K . PAROCHIAAL 
KERKBESTUUR van TEHAl'EI., Vxm.GRO. 
KISGES. in liet Koffiehuis van den Heer 
J . (I. HOGE te MUMÜTERSC/I/AELI) nabij 
TER.II'EL worden 

AANBESTEED: 
Het bouwen eener K e r k met Sa-

cristij en Traptoron aldaar met 
de lever ing der materialen. 

liestek en teekeningen liggen van ai den 
24 dezer in genoemd Koffiehuis en in het 
Koffiehuis van den Heer H. BEEKMAN te 
Terapel ter visie. 

Aanwijzing in loco dageljjks te bekomen 
door den lieer .1. G. HOGE voornoemd en 
<5én uur voor de aanbesteding door den 
Architect. 

Inlichtingen en gedrukte teekeningen en 
bestek zijn op franco aanvrage a ƒ 3 te be
komen bij den Architect G. TE RIELE Wzn. 
te Derenier. 

Te koop aangeboden. 
2 Stoomheimachines 
2 Hou t s t cckbanken 
1 C i r k e l en l intzaagmachine 
1 Rai lzaag 

50 K i p w a g o n s i n h o u d 2 M . 1 Heide 
24 „ „ 2 M A zijden 
36 „ „ l i / | M * . l kippend 
Alles !)0 c.M. spoorwijdte. 
Aanvragen aan I,. KALIS Kz. . Sliedreeht 

en \V. DE JONG, Breda. 

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

STOOMKETELS n \YEHTL-I f iE . \ . 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EZEE-EIPLOMA (hoogste onderscheiding) 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 

De ONTVANGER PKR REGISTRATIE EN 
DOMEINEN te l'ESEO zal op Donderdag 
den 4 Juli a. s., 's avonds te (i uur, ten kof-
fiehnize van den Heer P O L L E N , buiten de 
Keulsehe poort, ten overstaan van den Notaris 
.1. S. H. BROUWERS te FBNLO in het 
openbaar bij opbod verkoopen 

A. 6 kavels bouwter re in bu i ten 
de voormal ige Roermondsche 
poor t , nabij den ingang van het 
goederenterrein van den staats
spoorweg, en 

B. 13 kavels bouwter re in bu i ten 
do voormal ige Geldersche poort 
togenovor het P a r k , aan de 
Moerd i jks t raa t , den Noords in -
gel en tusschen de wegen naar 
G e l d e r n en naar Herungen . 

De kareis zijn door kielspitten en nuimneepalen 
annrjediiid. 

Aanwijzing ervan heeft plaats op den dag 
der veiling, 's middags te drie uur, te be-
ginnen bij kavel N" . 1 buiten de Roermond
sche poort 

De koopers betalen voor alle onkosten 
slechts .")"„ van den koopprijs. De koop
prijzen kunnen in II jaren worden betaald, 
telken jaren 1 „ met bjjvoeging van 4" 0 

voor rente. 
Catalogussen met kaart zijn verkrijgbaar 

ten kantore van voornoemden Ontvanger, 
alwaar ook de kaarten ter inzage liggen en 
nadere inlichtingen zjjn te bekomen. 

R o l l u i l t e n 
van Staal of Hout met Staalband doortrok
ken of met verstelbare lichtopeningen, zelf-
rollende, met drijfwerk enz. enz. 

E.en P. ROTTSIEPER, tf«*«A«rf(R}jnpruisen) 

JAIT HAMER &C :. 
AMSTERDAM. 

KANTOOR: Marnixstraat 402 b h Leidscheplein 

Wltte's Lillen 
voor Stoom-, Hand- en Waterkracht, 

voor Personen, Goederen, Spijzen enz. 
Grootste zekerheid tegen ongelukken, ge-

lakkeljjke behandeling, geringst waterver
bruik, zachten gang. 

Uitgebreide referentielijsten van, in verschil
lende Rijks-, Gemeente- en Particuliere Gebou
wen, hier te lande, geplaatste Lifts worden 
op aanvrage franco toegezonden. 

W e r k t u i g e n voor Stoomwasscherijen 
n Stoomdesinfectie-inrichtingen. (8) 

ASPHALTE V A N VAL DE TRAVERS 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, 

in groote verscheidenheden, voor : Rijwegen, Trottoirs, Lawn-Tennis-
Courts, Kelders, Winkel- en Magazijnvloeren, Gangen, Maar-, 
Brug- en Dakbedekkingen, Betonfundeeringen enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan T H E N E T J C H A T E L A S 
P H A L T E C O M P A N Y L d . , Beltweg 8, Amsterdam en voor Arnhem bii den Heer 
H . G . K N O O P S C.Ozn. , Beekstraat F 62 te Arnhem. 

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

AMERIKAANSCHE HYDRAULISCHE LIFTEN 
voor l l o t c l M , Ka ï i toor t fo l iouwvi i , Z i e k e n h u i z e n en F a h r i e k e n . 

FRED. STIELTJES & C0., Keizersgraoht 745 Amsterdam. 
PHOTOLITÜOGRAPliIE, PIIOTOZIKOGRAPUI 

en Sléréoljiie-InricliliiiJi 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 

BEI-KEK & BUHHXtiH. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK V A * 

WATERPAS-
HOEKMEET-

en andere 

INSTRUMENTEN, 
voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEEKENAARS, enz. 

Geümailleerd-ijzeren PEILSCHALEN 
WEEGWERKTUIGEN. 

De ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zjjne inrichting voor 1'lioUlli liogi «pl'le. 
bjjzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van 1111. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor riiolo/.lin». 
icraphlr voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen vmr Boekwer
ken enz. ten dienste van 1111. Uitgevers en op 
zjjne N<cr,-..iïi„-lnrl<litlM ( [ v 0 0 r 1111. Druk
kers, alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden opfrtuuo aanvrage gratis toegezonden. 

O . J . T H I K M E . 

DE LDTT & ff. 
OotUeetliJk |4g, | « Iter it a m, 

VLOER- en WANDTEGELS, 
TROTTOIR-. IME.ÏÏ- E.\ IJZERSTEÏMEfiELS. 

Groote voorraden 
Gedrukt bij G. W. van der Wie) & C \ , te Arnhem. 
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RCHITECTVRAETHIIIMICITIA 

%ycofrr(av-'PW'%M 1 
Redacteur-uitgever F. W, V A N GENDT JGz. 

Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentifin: 
Bureau van De O/merker, Driekoningenstraat 28, Arnhem. 

Bureau der Redactie van Architeclura et Amicitia JAN SPRINGER, 
H . G. JANSEN en A. REIJDING. 

Stukken, deze Redactie betreflende, te adresseeren aan den heer 
A . R E I J M N G , Stadhouderskade 4, te Amsterdam, 

en al, wat deAdministratie van liet Genootschap betreft, aan den 
I,le-Secretaris, American Hotel, te Amsterdam. 

ABONNEMENT /'2.2$ per 3 maanden ofwel zes gulden perjaar, bii 
vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
/ 7.50 en Nederlandsch-Indie' ƒ 9 . - , beiden bij vooruitbetaling. 

A I A ' E K T E N T I E N ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen. 

AFZONDERLIJKE NOMMERS, bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van De Opmerker te 
Arnhem en bij den Iloofd-correspondent JOH. G . STKMI.ER CZN\, Boek
bandelaar te Amsterdam. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T GENOOTSCHAP. 

Heeren leden der Schetsclub wordt medegedeeld, 
dat de 3e schetstocht zal plaats hebben op Zondag 7 
Juli a. s., naar Zaandam en omstreken. Vertrek per 
boot des morgens te 9.30 uur van de aanlegplaats De-
Ruijterkade, Westerhoofd, ie steiger. 

J C. D. di Gazar, 
Secretaris der Schetsclub. 

(A.etA.) H E T JUBILEUM V A N 
PROF. E . GUGEL. 

Het tijdstip, waarop Prof. E . Gugel, hoogleeraar 
in dc schoone bouwkunst aan de Polytechnische School, 
gehuldigd zal worden bij zijn 25-jarig jubileum als 
hoogleeraar te Delft, is niet ver nicer. Den I s t ' " Juli 
a. s. toch zal de jubilaris, tegelijk met andere profes
soren te Delft, die terzelfder tijd als Prof. Gugel het 
hooglecraarsambt aldaar aanvaardden , door het Delftsch 
Studentencorps gecomplimenteerd worden. 

Het dacht ons niet onbelangrijk , bij deze gelegen
heid, een korte levenschets van den Delftschen hoog
leeraar te geven, ons voorbehoudende om later mede 
te deelen op welke wijze verschillende corporatiën Prof. 
Gugel hebben gehuldigd. 

Te Bergzabern in Rijn-Beieren geboren, voltooide 
Eugen Gugel de voor staatsarchitect vercischte studiën 
aan de Polytechnische School en de Academie van 
beeldende kunsten te Mttnchen in de jaren 1850—1S56. 
Na eenigen tijd aan het Sectiebureau te Miinchen en 
vervolgens bij de Directie der staatsspoorwegen aldaar 
werkzaam geweest te zijn, werd hij van 1857 tot '59 
met de uitvoering van verschillende spoorweggebouwen 
op de lijn Rosenheim—Kufstein—Innsbruck belast. Na 
voltooiing dezer werken bij de bouwdirectie der Re
geering van Neder-Beieren te Landshut ingedeeld, bleef 
hij daar eenige jaren met het ontwerpen en uitvoeren van 
verschillende gerechtsgebouwen in deze provincie belast. 

In 1862 viel hem de eervolle opdracht ten deel, de 
leiding der uitvoering op zich te nemen van een zo
merpaleis te Feldaffing (aan het Starnberger meer), 
door Überbaurath Voit en koning Maximiliaan II zelf 
ontworpen. Nauwlijks waren de grondslagen van dit 

l»e Redactie van Arehitectura et Amicitia stelt zich alleen veraotvi ounlelijk vuur den inhoud van stukken, gewaarmerkt met de initialen A. et A 

kolossale werk voltooid, toen in het begin van 1864 de 
plotselinge dood van den vorst en de afkeer van den 
jongen koning, Lodewijk II, van de bouwonderne
mingen zijns vaders, tot eene staking der werkzaam
heden aanleiding gaven. Nu nog wijzen de half onder 
den grond bedolven, meer dan 300 meter lange terras
muren en cascaden den omvang en de heerlijke ligging 
van het daar geprojecteerde koninklijke lustslot aan. 

In dienst van koning Lodewijk overgegaan, die toen 
reeds, weinige maanden na zijne troonsbestijging, zich 
bezig hield met zijne grootsche plannen voor zijn too-
verachtige bergkasteelen, onderging onder Gugel's leiding 
het slot Berg, aan hetzelfde meer gelegen, een kleine 
uitbreiding. In hetzelfde zomerverblijf zou de onge
lukkige vorst, ongeveer 20 jaren later, zijn noodlottig 
einde vinden. 

De nauwe en vriendschappelijke betrekkingen , waarin 
Gugel steeds met zijn ouden leermeester Professor 
Ludwig Lange was gebleven , gaven inmiddels weldra 
den stoot tot onderhandelingen, die nog in hetzelfde 
jaar tot de aanvaarding van het hoogleeraarsambt te 
Delft hebben geleid. 

Naar aanleiding namelijk van de bekroning, die 
Prof. Lange bij de internationale prijsvraag voor een 
Museumgebouw te Amsterdam had behaald, was deze 
bij een bezoek aan Holland met .Minister Thorbecke 
persoonlijk in aanraking gekomen. En toen deze 
Minister, bij de oprichting der Polytechnische school 
te Delft, het verzoek aan Lange richtte, hem voorden 
op te richten leerstoel in de architectuur een geschikten 
candidaat aan te wijzen — „eine noch jugendliche Kraft, 
befiihigt in einem fremden Lande zu gewöhnen und 
sich in durchaus neue Vcrhültnisse einzuleben" — werden 
door hem Gugel en den tegenwoordigen Professor 
Geul, te Munchen, voor die betrekking voorgedragen. 
Nadat Professor Lange van zijn tijdelijk opgevat voor
nemen om, met het oog op den bouw van het Mu
seum te Amsterdam, zijn hoogleeraarsambt te Munchen 
met een professoraat te Delft te verwisselen, ook 
wegens zijn leeftijd had afgezien, volgde bij koninklijk 
besluit van 17 Augustus 1S64 Gugel's benoeming tot 
hoogleeraar te Delft, welke betrekking hij in het eind 
van September van hetzelfde jaar aanvaardde. 

% 
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Is het belangrijk de loopbaan van den jubi lar is in 
Dui t sch land na tc gaan , niet minder interessant zou het 
zijn hem in zijn werken in Neder land te volgen. Maar 
onze lezers zijn daarmee genoegzaam bekend. Onder 
dc gewichtige gebouwen , waarvan hem de bouw werd 
opgedragen, zijn algemeen bekend het „ G e b o u w van ' 
k u n s t e n e n wetenschappen" t e ' s - H a g e cn de Studenten- i 
socië te i t te Le iden . In de laatste jaren bouwde hij ; 

een sierlijke v i l l a voor den heer V a n M a r k e n in het 
Agneta-park te Delft. Bekend is ook het aandeel, dat , 
Professor G u g e l heeft gehad in talrijke restauraties van 
oude gebouwen ; eveneens zijn lidmaatschap der C o m - I 
missie van Rijksadviseurs en het door hem genomen : 

ontslag als zoodan ig , nog voor de ontbinding van dat | 
l ichaam. 

V a n groot belang voor onze Nederlandsche bouw
kunst is ten slotte de literarische arbeid van Professor 
G u g e l . Zi jn Geschiedenis der bouwstijlen, die reeds 
een tweede uitgave beleefde, hetgeen in een land als 
het onze voor een wetenschappelijk werk van dien 
omvang een buitengewoon verschijnsel i s , en zijn 
Architectonische Vormleer zijn algemeen bekend; het 
practisch nut van laatstgenoemd werk zal door weini 
gen , die het kennen, in twijfel get rokken worden. 

E R R A T U M . 
( A . et A . ) E e n onzer lezers maakt m i j , naar aan

le id ing van het ar t ikel „ p r i j s v r a g e n " in het laatste 
nommer opmerkzaam, dat niet de Mozes van M i c h e l 
A n g e l o doch diens D a v i d door den meester uit een 
b lok marmer gebeiteld w e r d , dat tot niets meer dienstig 
scheen. D e opmerk ing is juist en ik haast mij deze 
vergissing te herstellen , al doet dc naamsverwisseling 
in dit geval tot de waarde van het betoog weinig af. 

H . G . ' j . 

E X C U R S I E N A A R W I C H E N . 
Naar aanleiding van eene u i tnoodig ing , door den heer 

S tornebr ink , architect te W i c h e n , aan een d t r B e 
stuursleden van de Afdee l ing Arnhem der Maatschappij 
tot bevordering der Bouwkuns t ger icht , om dc eerst
volgende excursie naar deze plaats te m a k e n , werd 
de datum van dezen tocht op 25 Jun i bepaald. 

H e t prachtigste weder begunstigde de reis. Des 
morgens te kwart voor twaalven ve r t rokken , arriveer
den wij weldra te W i c h e n , waar de gastheer ons aan 
het station afhaalde. D e kennismaking was spoedig 
geschied, waarna het gezelschap langs de wel ig groeiende 
landerijen naar het dorp wandelde, waar wij in de wo
ning van den gastheer op de meest hartelijke wijze 
werden ontvangen Met een hartigen dronk werden wij 
w e l k o m geheeten , waarna eenige tijd onder opwekkend 
gekout gesleten werd E d o c h — voor andere dingen 
waren wij gekomen. V l a k bij het station l igt het kasteel 
van W i c h e n , vroeger dc L e l i ë e r t en later de E i n b o r c h 
genaamd, in eene schoone omgeving . H e t wordt door 
eene brcede gracht ingesloten, waarover eene ophaal
b rug l i g t , d ie , naar het ons v o o r k w a m , eene vroegere 
b rug vervangen heeft. Reeds van verre maakt het 
gebouw met zijn hoogen traptoren, midden uit de 
zadeldaken uitstekende cn de 4 uitgekraagde hoektorens 
een schilderachtig effect; gebouwd in het laatst der 
X V I ( l c eeuw in de zuivere vormen der Hol landsche 
Renaissance , geeft het in zijn vervallen toestand nog 
den indruk van de grootheid van de vorsten dier dagen. 
D e hoofdingang, met g e ï m i t e e r d e ijzeren afsluitdeuren, 
is van latere dagteekening. Daarboven zijn op zeer 
geestige wijze, op gemetselde pilastertjes met diverse 
profielen, de bekende koppelbogen gemetseld , die in 
onze Renaissance zoo kenschetsend zijn. In de v u l 
l ingen zijn acht venstertjes aangebracht en boven de 

bogen fraaie gesmeed-ijzeren ankers. A l s friesdecora-
tief heeft men de bekende afwisselende ronden en 
overhoeks geplaatste vierkanten gebru ik t , waarin sym
bolen met spreuken zijn geschilderd. 

V o l g e n s de Gcldcrschc Volksalmanak van 1840 werd 
dit kasteel gebouwd door Emanue l van P o r t u g a l , die 
gehuwd was met de zuster van Prins Maur i t s van 
Nassau. A l s curiositeit dient medegedeeld, dat het 
aantal kelders overeenkomt met het aantal maanden 
van het jaar , de ver trekken met het aantal w e k e n , de 
ramen met het aantal dagen , en de ruiten met de uren 
van dat tijdperk. 

D e in het fries aangebrachte schilderingen z i jn : 
1. Eene zon en eene zonnebloem, met het onder

schrift „ n o n inferiora secutus" (niets minder beoogendc). 
2. V i j f p i j len , door eene slang omstrengeld, met het 

onderschrift „vis nescia v ine i " (de kracht onbekend met 
de nederlaag). 

3. E e n korenve ld , met het onderschrift „ s p e s a l t e r a e 
vi tae" (de hoop op het volgend leven). 

4. E e n v o g e l , Fen iks , te midden van een brandend 
v u u r , door de zon beschenen, met het onderschrift 
„ r e n o v a t a juventus" (de steeds vernieuwende jeugd). 

5. Twee uit de wolken komende handen in e lkaar , 
met het onderschrift „d i t a t servut fidijs" (trouw ver
rijkt en beschermt). 

6. Een leeuw, met den klauw op afgeknaagde bek-
k e n e e l è n rustende, met het onderschrift „cess i t v ic tor ia 
v ic t i s " (de overwonnenen hebben den zege behaald). 

7. Eene uit een wolk komende h a n d , den b l iksem 
slingerende, met het onderschrift „ q u i s contra nos" (wie 
tegen ons). 

8. E e n gekruiste scheptcr en houweel met een doods
hoofd , met het onderschrift „ m o r s sceptra l igonibus 
aequat" (de dood maakt schepters aan spaden gelijk). 

D e trapturen op de groote binnenplaats is aangenaam 
van vorm. D e kapbedekking met hare opengewerkte 
stijlen, platform en gaanderij is schoon van lijnen en 
geeft aan het geheel een eigenaardig cachet, aan de 
kas teden uit die dagen eigen. D e verschillende nokken 
en dakvensters zijn van fraaie looden spitsen voorzien. 

A a n ons plan om het inwendige van het kasteel te 
zien , kon echter vooreerst nog geen gevolg gegeven 
worden , daar de tu inman , met de bewaking ervan be
last , niet aanwezig was. Onze gastheer stelde daarom 
voor van de inmiddels voorgekomen rijtuigen gebruik 
te maken o m naar het klooster der Franciskanen te 
r i jden, dat , met de daarbij staande kerk door hem 
gebouwd is. D i t klooster is op ± 20 minuten van 
het dorp gelegen; het is ver in den omtrek zichtbaar 
en heeft, doordat het geheel door een muur ingesloten 
i s , iets geheimzinnigs. 

V o o r den ingang van het kerkgebouw werd uitge
stapt. D c gevels zijn in bak- en verglaasde steen, in 
de vormen der Goth iek gemetseld. D e voorgevel maakt 
met zijne beide torentjes, als pylonen behandeld en 
bekroond met een beeld in witte steen, het symbool 
der X I X ' l c eeuw voorstellende, een zeer goeden indruk. 
D e kerk is in twee deelen verdeeld; het voorgedeelte 
is dr iebeukig met laag afgedekte zijbeuken en achter 
het middenschip is de kerk eenbeukig. A l l e s is met 
kruisgewelven in IJselstcen behandeld. D e schraag-
pijlers van het voorgedeeltc cn de muurpijlers zijn allen 
in zeer heldere kleuren van verglaasde steen, bewerkt 
met kapiteelen , waarvan het groen en geel der opwaarts 
strevende profielen een eigenaardig geheel vormen. D e 
muurvelden zijn v lak gepleisterd voor latere muurschi l 
deringen en de ramen zijn bezet met gebrand glas van 
eenvoudige patronen, waardoor het binnenvallende ge
temperde licht aan het inwendige een rust ig en lieflijk 
voorkomen geeft, geheel in overeenstemming met de 
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stille omgeving . K leu r r i j k cn toch aangenaam doet 
zich het kerkje aan het oog voor. O p de kru is ing 
van den hoofdbeuk verheft z ich uit de bekapping een 
rijzig klokketorentje. D e sluitgevcls van den kruisbeuk 
zijn g e l u k k i g van verhouding en de uitvoering van het 
binnenmetselwerk verdient lof. 

V a n het altaar is nog slechts het basement gereed; 
dit is vervaardigd van Fransche steen cn bevat voor 
stellingen van Abraham ' s offerande, A b e l , de hooge-
priester van het Oude Verbond enz.; de altaarsteen is van 
gepolijst hardsteen uit een s tuk , wat voor altaren een 
voorschrift i s , als zijnde deze steen de symbolische 
voorstel l ing van Christus als de grondzui l der kerk en 
daarmede één geheel uitmakende. H e t bovendeel is 
nog in bewerking en wij hadden later gelegenheid in 
het atelier van den beeldhouwer D e Leeuw , door wien 
ook het overige beeldhouwwerk is vervaard igd , de 
teekening van het altaar en ook de koorbanken te zien. 

Nadat een onzer medeleden een phothographie van 
het interieur der kerk had genomen, bezochten wij 
achtereenvolgens de bi jgebouwen, als de brouwer i j , 
z iekenzalen, stal l ing en daarna het eigenlijke k loos ter , 
waarvan de gevels flink en kracht ig zijn opget rokken; 
daarbij is eveneens gebruik gemaakt van verglaasde 
steen in de bekende vormen van den gothieken bak-
steenbouw van onze eeuw. F"linke topgevels op de 
m i d d e n t r a v e e ë n , gedekt met kruisbloemen in verglaasde 
steen, ja zelfs een kruis van dat materiaal , dekten 
den hoofdtop van het voorfront, dat uit middentravee, 
twee hoekvleugels met topgevel en tusschenvleugels 
bestaat. H e t geheel is in overeenstemming met de 
regelen der o r d e : eenvoudig. D e gootlijsten zijn ge
steund door gekraagde uitmetselingen van contrefort tot 
contrefort, die door hunne opwaartsstrevende lijnen 
aan het geheele gebouw een rijzig voorkomen geven. 

N a de verschillende gevels te hebben bezichtigd, werd 
aangeklopt en deed de broeder-portier ons open. V a n 
uit den hoofdingang treed men in een breede over
welfde gang , geheel in baksteen bewerkt en voorzien 
met terrazzo-vloeren, welke gang een binnenplaats om
s lu i t , waaruit het licht komt . N a deze gangen te 
hebben bezichtigd, werd een b l ik geslagen in de ge
welfde kelders, die onder het geheele gebouw doorloopen. 
R o n d o m de genoemde gangen zijn op de hoofdver
dieping de verschillende vertrekken gelegen. A a n drie 
zijden voeren steenen hoofdtrappen naar de i 8 l e en 
2d« v e rd i ep ing , waar een der gangmuren opgaat en 
de andere op onderslagbinten is geplaatst, zoodat men 
de verdeeling bekomt van een middengang met een 
dubbele rij ce l l en , die allen van den grootsten eenvoud 
getuigden. A a n de derde zijde grenst het klooster aan 
de kerk en is daarmede verbonden, zoodat men van 
de verdiepingen een b l ik kan slaan in het hoofdschip 
der kerk door een houten wenteltrap, die op de bor
dessen uitzicht geeft. N a afgedaald te z i jn , kwamen 
we door de sacristie weder in het kerkgebouw en 
vandaar in de koele gang van het klooster ; hier werden 
wij ui tgenoodigd een der lokalen binnen te t reden , 
waar ons op de meest gastvrije wijze het paterbier met 
milde hand werd geschonken; niemand onzer k o n de 
verzoeking weerstaan van dit heerlijke brouwsel te ge
nieten, zoodat weldra de stemming opgewekter werd 
en de Voorzi t ter in warme woorden hulde bracht aan 
den bouwmeester , die dit werk op zulk een verdienste
lijke wijze uitgevoerd en daaraan eenige jaren lang zijne 
krachten gewijd heeft. Bi j i jverig voortgezette studie 
op het gebied van kerkenbouw kan de toekomst voor 
den heer Stornebrink veel goeds beloven. 

Daarna werden de rijtuigen bestegen en het dorp 
weder opgezocht. H e t plan om te 5.35 te vertrekken 
werd door het uitzicht op een bezoek van het inwen

dige van het kasteel opgegeven en weldra zat het ge
zelschap op het ruime marktplein onder de linden van 
het dorpslogement bijeen cn werd door de goede zorgen 
van onzen gastheer de inwendige mensch versterkt. 
D e beeldhouwer D e Leeuw voegde zich bij ons en op 
weg naar het kasteel werd kennis gemaakt met den 
heer Gomarius M e s , hoofdonderwijzer; deze heer ver
schafte aan enkele leden een zeer goed geslaagde gra
vure van het kasteel cn deelde voorts menige we
tenswaardigheid omtrent dit zoo merkwaardige gebouw 
mede. H e t gezelschap, door genoemden heer Mes 
aangenaam vermeerderd, betrad nu het kasteel cn ver
spreidde zich in de verschillende vertrekken. D e hoog
gespannen verwacht ing, door den aanblik der gevels 
opgewekt , werd echter bitter teleurgesteld , daar alles 
van vroegere kunst en grootheid is verdwenen en er 
slechts naakte muren en balken tc zien zijn. He t b in
nenplein met zijn gewitte muren gaf rechts aardig ge-
smecdc gootijzers te z ien , l inks een dichtgemetselde 
galer i j , die bij onderzoek bleek onder den geheelen 
vleugel van het gebouw, aan die zijde door te loopen , 
en natuurlijk vroeger open was en een geheel heeft 
gevormd met het binnenplein. Deze galerij is eenvou
diger dan die van het Binnenhof in den H a a g , en be
staat uit toskaansche zuilen met gemetselde schach
ten en kruisgewelven. D e nog overal zichtbare eiken
houten balkzolder ing met weinig gevarieerde sleutel
stukken getuigen nog van beter tijden en in de thans 
als biljartzaal gebruikte zaal is het karakter nog in 
den tegelvloer bewaard. O p de zolders zijn de over
blijfselen van de uitgebroken schoorsteenen te vinden. 

Eenigen onzer beklommen den toren en hadden van 
daar een uitzicht op het fraaie landschap. N o g me
nige bijzonderheid werd ons door den heer Mes me
degedeeld en onder gesprek de t i jd , die ons nog restte, 
gesloten. In hartelijke bewoordingen werd de heer 
Stornebrink voor zijne gastvrijheid dankgezegd en voorts 
met den laatsten trein de terugtocht aanvaard, waar
mede eene reis e indigde, die ongetwijfeld bij alle deel
nemers de aangenaamste herinneringen zal achterlaten. 

Dat het Gemeentebestuur van W i c h e n ook al weinig 
gevoel heeft voor oudheden, blijkt daaruit . dat een zeer 
merkwaardige grafzerk als stoepsteen voor de kerk 
dient , en dat eenigen tijd geleden oude opgegraven 
Romeinsche kannetjes gebruikt werden o m een ge
meenteweg te verharden. 

A . R . FREEM. 

V E R E E N I G I N G „ A R C H I T E C T U R A " 
• S - G R A V E N H A G E . 

T E 

Met den aanvang van deze heerlijke zomermaand 
begon de Vereenig ing ook hare gebruikelijke schets
en wandeltochten. Zoo werd op Zondag 2 Juni een 
gemeenschappelijk bezoek gebracht aan de gebouwen 
der gemeente-waterleiding, in het duin nabij Scheve-
n ingen , alwaar alles met veel belangstelling werd be
zichtigd , onder geleide van den chef-machinist, den 
heer J . K r u s s . 

V o o r het volgende uitstapje werd L e i d e n als doel 
gekozen , zoodat op 16 Juni door een aantal leden het 
genoegen werd gesmaakt eenige merkwaardigheden en 
daaronder in de eerste plaats het schoone Stadhuis te 
bezicht igen; na ook een bezoek aan het M u s e u m van 
Oudheden te hebben gebracht , werd de terugtocht 
aangenomen. D o o r de welwillende zorgen van een der 
leden, meer in 't bijzonder te Le iden bekend , werd het 
aangename van dezen dag nog veel verhoogd. 

D e volgende uitgang zal zijn eene schetstocht binnen 
's-Gravenhage, terwijl het plan bestaat om later eene 
bezienswaardige plaats in het West land te bezoeken. 
Daarna is op handen de ex'.ursie in verbinding met het 
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Genootschap Architectures et Atnicitia te A m s t e r d a m en 
de Vereenig ing Bouwkunst en Vriendschap te Rot terdam. 

H i e r zij tevens v e r m e l d , dat het door de J u r y met 
den prijs bekroonde o n t w e r p v o o r e e n d i p l o m a 
voor „ A r c h i t c c t u r a " is vervaardigd door den heer H . 
W . A . Croiset van U c h e l e n ; het d ip loma zal door 
photol i thographic worden gereproduceerd. 

D e V c r e c n i g i n g is toegetreden als begunstigster van 
het M u s e u m van Kuns tn i jverhe id , a lh ie r , en verbond 
aan dat toetreden eene geldelijke bijdrage , aanvankelijk 
voor het i e jaar. 

A a n den Minis ter van Hinnenlandsche Zaken is een 
adres gezonden, waarbij instemming wordt betuigd met 
het adres van de X e d c r l . V c r e c n i g i n g voor Teeken-
onderwijs , betreffende de invoering van verplicht tee-
kenonderwijs op de lagere scholen. 

V E R E E X I G I X G V A X G A S F A 15 R I K A X T E X . 
Algcnieenc vergadering van 26 Juni 1889. 

1 >e Vereen ig ing van Gasfabrikanten in Xeder land 
hield Woensdag te Zwol le hare algemecne vergadering. 
E e n 65tal leden waren tegenwoordig. A a n de bestuurs
tafel hadden plaats genomen de heeren: Voorz i t te r A . 
Breunissen T r o o s t , van Sneek; Vice-voorzi t ter J . A . 
F ranco i s , van Dordrecht ; Secretaris C . T . Sa lomons , 
van Rot te rdam; 2e-Sccretaris D . v . d. H o r s t , van 
L e i d e n ; Penningmeester D r . J . J . X e u r d e n b e r g , van 
B r e d a : 2e-Penningmeester L . F . C h . van E r p Taalman 
K i p , van U t r e c h t , en de heer S. E . M . K r o s , uit 
D e n H a a g . 

D e Voorz i t te r heette de leden w e l k o m en hield eene 
rede, waarin hij het ver leden, het heden en de toe
komst van de gasindustrie op duidelijke wijze schetste. 
Ieder l and , ieder v o l k , iedere vereenig ing , iedere tak 
van nijverheid heeft zijn tijdperk van opkoms t , van 
b l o e i , van verval . D e gasindustrie heeft de hare. Zi j 
heeft eene kommervo l l e jeugd gehad. Daarop is een 
tijdperk van krachtige on twikke l ing gevolgd , een tijd
perk , waarin de aangewende moeite werd be loond , 
een tijdperk van groote winsten. D e gasindustrie werd 
een goudmijn. Daarop volgde echter verandering. M e n 
sliep in op tie verkregen resultaten, het licht verschool 
z ich als het ware weder in de duisternis , en men 
meende het met de verworven dividenden wel te kunnen 
stellen. Maar daar naderden de vi janden: uit den 
schoot der aarde de pe t ro leum, uit den hemel de 
electriciteit 1 ):e beide vijanden deden het gas opschrik- | 
ken uit zijne rustige rust , want het werd erdoor be
dreigd met ondergang en verderf. 

Maar dat het gas levenskracht bezit, bleek juist sedert 
dien tijd. He t scheen of dagelijks nieuwe hulpmiddelen 
werden ontdekt. M e n weet uit dezelfde hoeveelheid 
steenkolen meer gas te verkr i jgen , men behaalt rijke 
voordeden uit de bi jproducten, men verbetert dc zu i 
ver ing , de branders , k o r t o m , men weet de l ichtkracht 
te verhoogen, men weet op open wijze, door eerlijke 
middelen, den vijand te bestrijden. 

E n tiaar liet men het niet bij. Naast het licht kwam 
de warmte. M e n behield het gebied der ver l icht ing 
en men wist een nieuw veld te bemachtigen , een ve ld 
waar nog een onafzienbare weg voor de industrie open
l igt . Reeds zijn daarop reuzenschreden gedaan. De 
electriciteit zelf, de v i jand , moet het gas te hulp roepen 
voor dri jfkracht , en zoo komt juist datgene, hetwelk het 
verderf van het gas beoogde, aan de industrie ten goede. 
H e t gas is door zijn vijanden gebaat , niet geschaad. 

O f de industrie haar toppunt heeft bereikt? D i t is 
niet te zeggen en evenmin is aan te geven of zij z ich 
za l weten te handhaven. M a a r zeker zal het nog lang 
duren dat het gas zich naast of boven zijn concurren
ten zal weten te handhaven. W a a k t en werkt ! dat zij 

de leuze. X o g is er veel te doen , zoo op technisch 
als op administratief gebied. X o g zijn vele moeil i jk
heden te overwinnen, vele bezwaren uit den weg te 
r u i m e n , nog is de verhouding tusschen producent en 
consument te verbeteren. Daaraan blijve ieder zijn 
krachten wijden en tlaartoe zal ook kunnen medewer
ken de behandeling der rijke lijst van vraagpunten, 
voor deze vergadering vastgesteld. 

Lu ide toejuichingen volgden op deze woorden des 
Voorzi t ters . 

D e heer Francois bracht daarop verslag uit. Sedert 
de vorige algemeene vergadering zijn toegetreden 22 
gewone en 6 buitengewone leden , terwijl de V e r e e n i 
g ing door overlijden enz. verloor 7 gewone en 11 bu i 
tengewone leden. H e t cijfer bedraagt thans 122 ge
wone en 35 buitengewone leden. 

X a eenige mededeelingen van den Voorz i t t e r , o. a. 
dat van de Imperial-maatschappij , als blijk van belang
stell ing in de Vereeniging, eene bijdrage van ƒ 100 was 
ontvangen, dat de Exploitatie-maatschappij de eenige 
onzer spoorwegmaatschappijen was die verminder ing 
van vracht had toegestaan voor de leden, die deze ver-
gatlering wenschten te bezoeken , dat het aantal leden, 
hetwelk zich had opgegeven om gezamenlijk de Parijsche 
tentoonstelling te bezicht igen, tc ger ing was om het 
plan door te zetten, enz. en nadat de Penningmeester 
de rekening had opengelegd en deze in handen van 
eene commissie ter onderzoek was gesteld, werd tot 
de behandeling der vraagpunten overgegaan. 

O p voorstel van het Bestuur werd dc belooning van 
/100 , toegezegd voor de beste oorspronkeli jke bijdrage 
in het tijdschrift der Vereen ig ing Het Gas, onder ap
plaus der Vergader ing toegewezen aan den heer T h e u -
nissen. Eenige hartelijke woorden werden door den 
Voorz i t te r tot den bekroonde gericht. 

Onder algemeenen bijval werden voorts de heeren 
J . A . Francois en C . T . Sa lomons , wier mandaat als 
redacteuren van Het Gas op 1 Januari 1890 verstri jkt , 
weder als zoodanig benoemd. 

D o o r den heer D . van der Hor s t werd daarop rapport 
uitgebracht nopens de werkzaamheden der C o m m i s s i e , 
benoemd tot het onderzoek der lichtsterkte van intensief-
lampen, welk rapport reeds in het tijdschrift is opge
nomen. D e Commiss ie geeft een overzicht van hetgeen 
door haar is verricht — verschillende omstandigheden 
werkten vertragend op den voortgang — en vlei t zich het 
haar opgedragen onderzoek vóó r het einde van dit jaar 
tc kunnen voltooien. Onder dankzegging aan tie C o m 
missie werd het onderzoek verder aan haar aanbevo
len en het voor loopig rapport voor kennisgeving aan
genomen. 

Xada t een niet op de agenda voorkomend punt — de 
regeling van het diner op den dag van morgen — was 
afgedaan, werd het rapport uitgebracht der C o m m i s s i e , 
aan wie in de vorige , te Bretla gehouden Vergader ing , 
de vraag was opgetlragen: „ W e l k e wijze van belooning 
is voor den directeur eener gasfabriek de meest ge-
wenschte?" D e Commiss ie gaf in overweging dat door 
de Vergader ing als wenschelijk zou worden uitgesproken: 

„da t aan directeuren van gasfabrieken boven hun 
vast salaris jaarlijks een percentage worde toegekend 
van het eindcijfer der exploi ta t ie-rekening, welk per
centage in elke gemeente afzonderlijk en naargelang 
van de bijzondere omstandigheden , waarin hare gas
industrie verkeert , bepaald moet worden. O p de ex
ploitat ie-rekening moeten voorkomen alle uitgaven voor 
kolen , gebruikte cokes, zuiveringsmateriaal, onderhoud, 
traktementen , arbeidskosten, algemeene onkosten , ge
wone renten en gewone aflossing van kapi ta len, alsmede 
alle ontvangsten van verkocht gas , verkregen cokes , 
cokesgruis , teer, ammoniakwater , afgewerkte massa, 

29 Jun i 1889. D E O P M E R K E R . 219 

andere afval en de toevallige baten." O o k het vertier 
technisch en administratief beheer wenscht de Commiss ie 
in deze regeling te betrekken. 

Over dat rapport ontspon zich eene uitvoerige be
raadslaging, waaraan de heeren Sa lomons , F ranco i s , I 
V a n Poelgeest, V a n der Hor s t en de Voorzi t ter deel- | 
namen. D e slotsom van het debat was , dat de ver- | 
gadering de wenschelijkheid uitsprak „ d a t aan de d i - J 
recteuren van gasfabrieken, op eene naar plaatselijken 
toestand te regelen wijze, een percentsgewijs aandeel ; 
worde gegeven in het voordeelig saldo der fabriek, in 
zoover dit afhankelijk kan wezen van hun werkzaam
heden." 

D e heer B l o m uit A r n h e m deed daarop eenige me
dedeelingen nopens druipsteen-formatie in gemetselde 
ammoniakputtcn en toonde den leden eenige dezer 
kegels. Zij bestaan, blijkens onderzoek, uit 82 pet. 
koolzure kalk in gekristalliseerden vo rm. H i j had ze 
onder aan het metselwerk van den put gevonden. 

Daarop kwamen de vraagpunten, betrekking heb
bende op de photometrie, aan de orde Zij werden 
ingeleid door den heer Theunissen. H e t slot van het 
breede debat, hetwelk zich hierover ontspon. was de 
aanneming van het voors te l , om „ h e t bestuur te mach
tigen eenige leden uit te noodigen o m met het bestuur 
te onderzoeken hoe op de beste wijze en zonder de 
financiëelc krachten der Vereeniging te boven gaan, het 
voorgestelde doel — het verkrijgen van een normaal 
photometer — kan worden bereikt en wanneer het 
aan het bestuur wenschelijk voorkomt , eene commissie 
van uitvoering te benoemen of aan de volgende ver
gadering de beslissing over te laten." 

Zi jn de kosten voor de kas te h o o g , dan zal men 
trachten bij de gemeentebesturen geld te krijgen. 

X a eene korte pauze werden de beraadslagingen over 
de vraagpunten voortgezet. 

In de voortgezette vergadering is tot Voorzit ter ge
kozen , in de plaats van den heer A . Breunissen Troost 
(niet herkiesbaar), de heer W . A Brender a Brandis, 
te Maastr icht . To t Secretaris werd herkozen de heer 
C. T . Sa lomons , terwijl tot bestuursl id , in de plaats 
van den heer D . van der Hors t (niet herkiesbaar), werd 
gekozen de aftredentic Voorz i t t e r , tie heer Breunissen 
Troost. 

D c rekening over het afgeloopen jaar w e r d , conform 
het advies der commissie met het nazien belast, goed
gekeurd , terwijl het bestuur werd gemacht igd , het 
batig saldo te beleggen. A a n de redacteurs van Het 
Gas werd de gebruikelijke extra-toelage toegekend, 
niet als be looning , maar als waardeering voor de diensten 
aan de Vereenig ing bewezen , terwijl voor den Secretaris 
der V e r e e n i g i n g , op grond van dezelfde overwegingen , 
een bedrag van / 150 werd beschikbaar gesteld. 

S C H O U W B U R G B R A N D E N . 
In de Haarlemsche Courant wordt melding gemaakt 

van eene zeer interessante l ez ing , tloor den bekenden 
doctor Brouar t ld gehouden voor tic geneeskundige facul
teit te Parijs, over de oorzaken van tien dood bij den 
brand van schouwburgen, en meer in het bijzonder bij 
dien van de Opéra Comique, waarvan de herinnering 
nog bij iedereen levendig is , en waarop de onbebouwde 
ruimte in de onmiddell i jke nabijheid van dc groote boule
vards nog dagelijks wijst. D e geleerde stelt zich ten 
taak om aan te toonen, dat waarschijnlijk niemand levend 
verbrand i s , maar dat alle slachtoffers gestikt zijn door 
koolzuur . D i t gas ontwikkel t zich bij dc verbranding 
van hout. Neemt men nu in aanmerk ing , dat één 
k i logram hout niet minder dan duizend liter koolzuur 
oplevert , en bedenkt men daarbij , uit welke reusachtige 
hoeveelheden hout een schouwburg is samengesteld, 

dan kan men gemakkeli jk beseffen, met hoeveel m i l -
lioenen kubiekmeter koolzuur de brand van een zoo
danig gebouw de toeschouwers bedreigt. 

Opgevoerd tot een warmtegraad, die bij de punten 
van verbranding wel 2000' kan bedragen , zet dit gas 
zich aanmerkelijk u i t , en vult het eene groote zaal in 
het korte tijdsbestek van drie of vier minuten. Gewoon
lijk is die korte tijd voor het publiek voldoende om een 
schouwburg te verlaten , als deze van talrijke uitgangen 
voorzien i s , maar de angst doet bij de uitgangen , in de 
couloirs en op de trappen opcenhoopingen ontstaan, en 
daar vallen dan dc meeste slachtoffers. Ontegenzeglijk 
heeft, behalve het koolzuur , de verhitte lucht hare wer
k i n g op de slachtoffers doen gelden X u is de v raag : 
Geschiedde dat vóó r of na dc vers t ikking? M . a. w. 
wat was oorzaak van den d o o d , het koolzuur of de 
verhitte lucht? D u s , vond er vers t ikking plaats o f 
verbranding? D e spreker g ing dit op zeer opmerke
lijke en onweerlegbare wijze na. Zooals men zich 
misschien herinnert, werden er bij de ontruiming een 
aantal ongelukkigen gevonden aan den ingang van het 
buffet, bij tie rechtertrap: een-en-twintig vrouwen en 
zes mannen lagen er levenloos op en naast elkander. 
Zij vertoonden éénzelfde eigenaardig verschijnsel: geen 
enkel k lcedings tuk , hetzij van wol of van l innen , was 
verbrand of zoozeer door de hitte aangetast, dat het 
scheurde bij de pogingen, die later gedaan werden o m 
de zakken der ongelukkigen te ledigen ter constatee
r ing van de identiteit. E e n enkel teeken wees op de 
hooge temperatuur die had moeten heerschen: de 
handschoenen waren verschrompeld en gebarsten. D e 
huid daaronder was onaangetast gebleven, en ook het 
leder der schoenen was niet geschroeid. D o o r hand
schoenen aan een telkens verhoogden warmtegraad bloot 
te s tel len, heeft men ongeveer kunnen berekenen aan 
welke temperatuur deze lijken blootgesteld moeten ge
weest zijn : om ze te doen verschrompelen en barsten, 
waren ten minste 110" nood ig ; bij 150" verkoolden 
zij. E r g o moet de temperatuur in quaestie tusschen 
de 1 10" en 140' bedragen hebben. Geen kleeding-
stuk vond men gescheurd, geen knoop afgerukt, b i j 
gevolg kan er geen gedrang plaats gehad hebben en 
oorzaak geweest zijn van den dood. Waaraan is de 
dood dan toe te schrijven? D i t belangrijk vraagpunt 
wordt beantwoord met de verzeker ing: door vers t ikking. 
D e l i jkopening laat ten deze geen twijfel bestaan. Het 
bloed vertoonde zich zeer r o o d , terwijl tic kleur daar
entegen zwart is als de dood door overmatige warmte 

\ werd veroorzaakt; bovendien wijst de analyse van het 
bloed eene zeer groote hoeveelheid koolzuur aan. D e 

I roodheid van het bloed gaf aanleiding tot eene zeer 
eigenaardige waarneming. O p tie onbedekte lichaams-
deelen was de huid namelijk geheel zwart . maarzoodra 
men haar waschte, deed zij z ich rooskleurig voor , een 
gevolg van de roode k l eu r , die het koolzuur aan het 
bloed schenkt. Sommige nabestaanden tier slachtoffers 
wilden dan ook niet aan den dood gelooven en hielden 
vol , dat de ongelukkigen alleen buiten kennis waren. 
D o o r een geneesheer werd zelfs beweerd, dat een jong 
meisje in een toestand van lethargie verkeerde, en om 
hem van deze gedachte af te brengen, moest men de 
onwederlegbaarste bewijzen van vers t ikking tloor k o o l -

I zuur bijbrengen. 

W i j weten n u , dat de dood op rekening te stellen 
I is van deze ve r s t i kk ing , en dat de hitte eerst daarna 

hare werk ing heeft doen gelden. H e t doodende gas 
heeft dus aan de ongelukkigen de verschrikkeli jke fol
tering van den dood door verbranding bespaard. 
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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. Het Museum van kunstnijverheid ontving 

van den Minister van Binnenlandsche Zaken duplicaten van 
afgietsels, aanwezig in het Rijksmuseum, en van Jhr. Mr. 
Victor de Stuers een viertal groote toonkasten ten geschenke. 
Eene secretaire (style empire), door Koning Willem I in 1816 
op de tentoonstelling te Gent aangekocht en door Z. M . ge
schonken aan den staatssecretaris A . R. Falck, werd aan het 
Museum in bruikleen afgestaan door Jhr. H . Th. Hora Siccama, 
en eene collectie afgietsels van camées, door Jhr. Mr. van 
Karnekeek, oud-Minister van Buitenlandsche Zaken geschonken. 

Aan den ingang van het Museum zal een sierlijk bord worden 
geplaatst, vermeldende de namen der stichters van het Mu
seum. In de middenzaal zijn zes paneelen aangebracht, ge
schilderd door den heer C. Bosman, oud-leerling van de school 
van kunstnijverheid te Haarlem. Deze paneelen hebben eene 
hoogte van 3 en breedte van 1.15 M. en geven voorstellingen 
van den F.gyptischcn. Arabischen. Byzantijnschen, Gothischen, 
Pompejaanschcn en Franschen stijl (Louis X V ) . 

— Er is sprake de opengevallen betrekking van hoofdinge
nieur van den Waterstaat in Zuid-Holland niet te vervullen, 
doch in plaats daarvan het 10e district (Zuid-Holland) te ver
eenigen niet het 9e (Noord-Holland). onder voortdurend beheer 
van den hoofdingenieur van Noord Holland, terwijl alsdan het 
8e district (Utrecht) zou worden gevoegd bij Gelderland. Zoo
veel schijnt zeker dat de dienst voorloopig voor een jaar zal 
worden vereenigd cn dat dc hoofdingenieur R. O. van Maanen 
daarmede is belast. 

— De Nederlandsche Kunst schijnt te Parijs op waarde ge
schat te worden. In de Jury voor dc schoone kunsten ter 
internationale tentoonstelling, waarin nevens den hoer Meisson-
nier als Voorzitter, vier Onder-voorzitters zitting hebben, als 
een voor schilderen, een voor waterverf, een voor graveeren 
en een voor beeldhouwen, is een Nederlander gekozen cn wel 
de heer D, A. C. Artz te 's-Hage, voor dc eerste dezer vier 
plaatsen. De drie anderen zijn Franschen. 

AMSTERDAM. De Gemeenteraad heeft met 20 tegen 12 stem
men adhesie geschonken aan de motie van een paar zijner 
leden om de voordracht betreffende de afschaffing (Ier kanaal-
gelden niet in behandeling te nemen, maar B. en W. uit te 
noodigen op nieuw bij de bevoegde macht aan tc dringen de 
tolvrije vaart op het Noordzeekanaal te geven, zonder dat 
daarvoor van deze gemeente eene vergoeding wordt geeischt. 

Het voorstel van B. en W tot het benoemen van een amb
tenaar, belast met de regeling der verschillende zaken , betrek
king hebbende op de exploitatie, hetzij voor particulieren, hetzij 
voor gemeentelijke rekening en het houden van toezicht op 
het gebruik der petroleumhaven werd aan de orde gesteld; 
volgens de toelichting zou dien ambtenaar de behartiging van 
de belangen, rakende de gezamenlijke handelsinrichtingen in 
den meer algemeenen zin cn het secretariaat der commissiën, 
kunnen worden opgedragen. De jaarwedde voor zoodanig een 
directeur zou / 3000 minimum en / 4000 maximum gesteld 
kunnen worden. Het voorstel werd aangenomen nadat de 
benaming van directeur voor bedoelden ambtenaar in inspec
teur veranderd was. 

— Dezer dagen werd hier ter stede de algemeene vergadering 
gehouden van Rembrandt, Vereeniging tot behoud in Neder
land van kunstschatten. De Voorzitter, de heer J. Ankersmit, 
bracht verslag uit van de werkzaamheden van het bestuur en 
van de lotgevallen der Vereeniging, wier financiën reden tot 
tevredenheid gaven. Hij deelde mede, dat H . K. H . mevr. de 
Groothertogin van Saksen Weimar, geb. prinses Sophie der 
Nederlanden, een blijk van belangstelling in het streven had 
gegeven door het schenken van eene gift van f 500 en dat de 
heer W . F . Gebhard Jr. een uitgeloot aandeel van dezelfde 
waarde aan dc kas had geschonken. Daar het laatste jaar
verslag voor het eerst aan alle Burgemeesters van plaatsen 
van meer dan 10,000 zielen en aan alle vereenigingen van 
wetenschappelijken en historischen aard gezonden was, ver
trouwde hij, dat men zich voortaan meer tot het bestuur 
zou wenden om Rembrandt's belanglooze tusschenkomst in 
te roepen. Ten slotte gaf hij eenige kunstwerken op, die in 
het afgeloopen jaar door Rembraudfs bemiddeling in musea 
waren opgenomen. 

De aftredende bestuursleden werden herkozen en het bestuur 
werd gemachtigd opnieuw eenige aandeelen uit te loten. 

Na eenige besprekingen en nadat het bestuur voor zijne 
bemoeiingen was Dedankt, werd de vergadering gesloten. 

U T R E C H T . In aansluiting aan de Amsterdamsche Commissie 
worden door de heeren H . A. van Beuningen en J. W. R. 
Gcrlach alhier pogingen in het werk gesteld om eene commissie 
samen tc stellen tot het inzamelen van gelden om ook ont
wikkelde Utrechtsche ambachtslieden van verschillende vakken 
onder goed en vertrouwd geleide de tentoonstelling te Parijs 
te doen bezoeken, ten einde zich daar door aanschouwing verder 
in hun vak tc bekwamen en die bekwaamheid na hunne terug- / 
komst zooveel mogelijk aan hunne vakgenooten mede tc deelen 

DORDRECHT. Aan het uitgebrachte gewone jaarverslag van 
Dordrecht's Museum ontleenen wij het volgende. 

Het aantal gewone leden liep tengevolge van sterfgeval en 
bedanken terug van 94 tot 89. Het aantal bezoekers tegen 
entree bedroeg 3622, ten 3357 in 't vorige jaar. 

Van het gratis bezoek (zooals men zich nog wel herinnert 
stelt het Bestuur elke maand een Zondag beschikbaar voor 
werklieden om tegen een vooraf uitgereikte toegangskaart het 
Museum kosteloos te bezoeken) werd slechts door 74 personen 
gebruik gemaakt, een bedroevend klein getal, hetgeen bewijst 
dat door den Dordrechtschen werkmanstand de beschavende 
en veredelende invloed van het bezichtigen van kunstwerken 
nog weinig gewaardeerd en beseft wordt. Om te trachten 
daarin verbetering te brengen heeft het bestuur besloten voor
taan 2 Zondagen per maand beschikbaar te stellen en dan 
tevens het stelsel van vooraf af te halen toegangsbewijzen af 
te schaffen, besluiten die zeer moeten toegejuicht worden. 

De verzameling knnstwerken werd vermeerderd met: 
i ' . Een mansportret, anno 1643, door Paulus Lesire, ge

boren te Dordrecht 1611; 
2'. Een portret van onzen stadgenoot, den kunstschilder 

Frans Lebret, door Jan Veth, geboren te Dordrecht; 
3'. Een duinlandschap met schapen, door den het vorige 

jaar overleden schilder Anton Mauve; 
4'. Het portretstuk voorstellende de beeltenissen der regenten 

en regentessen van het gast-of ziekenhuis alhier, in 1671, door 
Cornells Busschop. Laatstgenoemd stuk heeft uit een historisch 
oogpunt vooral belang, daar het o. a. het portret van Mr. Cor
nells de Wit t , den president-regent van dat jaar, en van diens 
echtgenoote Maria van Berckel bevat. 

Van het kopieeren van schilderijen werd dit jaar weinig ge
bruik gemaakt. Van de gelegenheid tot tijdelijk exposeeren 
maakten verscheidene meesters en kunstkoopers gebruik. 

Voor dc geschied- en oudheidkundige afdeeling werden dit 
jaar ook weer verschillende schenkingen ontvangen, terwijl de 
Fransche Regeering wederom een vervolgdeel (Tome IX) van 
het belangrijke werk l'Invcntaire Acs richesses iVArt de la 
France schonk. 

N I J M E G E N . Donderdag werd een gedeelte van onzen stoom
tramweg geopend. Te Neerbosch was feest, het jaarfeest der 
Weesinrichting, cn hoewel de tramweg nog niet geheel klaar 
is, werden toch reeds eenige ritten gedaan om de massa vreem
delingen en stadgenooten een dubbel genot te verschaffen. 

Met het beste succes werd alles bekroond. Het ging uit
muntend. De weg ligt goed, de wagens zijn netjes en ge
makkelijk en de locomotief (slechts een is nog geleverd, dc 
overigen zijn nog niet gereed) trekt met het grootste gemak 
eenige volgeladen wagens tegen een helling van 1 op 25 M . 
naar boven. Wij wenschen den heer Cramer, ingenieur en 
mede-concessionaris van de lijn, die met zijne twee opzichters 
al het mogelijke heeft gedaan om zoo goed en gauw mogelijk 
gereed te komen, van harte geluk met dien gunstigen afloop. 

— De restauratie van de alom bekende Belvedère is afge
loopen en heeft aan de gemeente eene uitgave van ongeveer 
elfduizend gulden gekost. Het gebouw is in den oorspronke-
lijken stijl teruggebracht. 

B E R G E N - O P - Z O O M . In de Raadsvergadering van 25 dezer is 
op voorstel van een der leden besloten den heer Stang, direc
teur der Haagsche drinkwaterleiding, tegen een honorarium 
van / 3 5 0 te belasten met het onderzoek der prise-d'eau cn het 
opmaken van conditiën, waaropdoor dc gemeente nzondcr dat 
ze er inloopt" concessie verleend zou kunnen worden. Men zal 
zich herinneren dat het avantprojet voor eene drinkwaterlei
ding door de heeren Van Wijk en Hoogendijk te Rotterdam is 
opgemaakt en dat 4 firma's, tengevolge van eene oproeping, 
hunne concessie-voorwaarden hebben ingediend. 

Een paar dagen later werd opnieuw zitting van den Gemeente
raad gehouden naar aanleiding van een schrijven van den M i 
nister van Waterstaat, waarin uitzicht gegeven werd op eene 
subsidie van ƒ 2 0 0 0 , als tegemoetkoming in de kosten voor de 
verbetering van den mond der buitenhaven, onder voorwaarde 
dat de gemeente de volledige uitvoering en voltooiing van het 
werk op zich zal nemen. Er werd besloten den Minister te 
antwcorden, dat de subsidie dankbaar zou worden aanvaard 
en dat de Raad zich tot verkrijging van eene gelijke subsidie 
tot de Provinciale Staten zal wenden. 

— De aanleg van een spoorweg Sit tard- Heerlen—Hertogen-
rade heeft alle kans van slagen, nu een groote hinderpaal is 
uit den weg geruimd. Onze Duitsche naburen, die vroeger 
den aanleg tegenwerkten, omdat zij er nadeel in zagen voor 
hunne industrie, zijn thans van meening veranderd. De Verein 
für die Berg- und Hüttemltnnischen Interessen im Aachener 
Bezirk dringt er bij de Duitsche Regeering op aan, om den 
aanleg van dezen spoorweg in de hand te werken. 

De zaak is in onderzoek bij de Maatschappij tot exploitatie 
van Staatsspoorwegen. 

Met belangstelling ziet men de beslissing tegemoet van het 
gewestelijk bestuur van Limburg, voor wat betreft de gevraagde, 
subsidie; zoomede de houding van de gemeenten, door welke 
het spoor zal loopen: ook aan dezen zal om subsidies gevraagd 
worden. 
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DELFT. Aan een tweetal hoogleeraren 
van de Polytechnische School is door het 
Rijk opgedragen verslag te geven omtrent 
de vorderingen van de clectro-techniek, 
zooals die op de tentoonstelling te Darijs 
zullen zijn waar te nemen. 

— Een tiental studenten van de Poly
technische School te Delft zullen in de 
tweede helft van Juli een wetenschappe
lijk uitstapje maken naar de Parijsche ten
toonstelling, onder leiding van een der 
hooglecraren aan die instelling. 

P E R S O N A L I A . 
De navolgende studenten der Polytech

nische School zijn tot hunne practische 
vorming gedurende de zomermaanden door 
den Minister van Waterstaat Handel en 
Nijverheid als buitengewoon opzichter aan
gesteld, te weten: G. J. van Swaaij, bij de 
werken der Zuidwillemsvaart in Noord-
Brabant; T. J. H . M . Thijs, bij de werken 
der Zuidwillemsvaart in Limburg: J. W. 
Nicrstrasz, bij c!e uitbreiding der haven- en 
sluitwerken te IJmuiden; A . A. W. König, 
bij de normaliseering van de rivier de-
Waal onder Valburg; S. P. F. Lehmkuhl, 
bij het uitvoeren der werken op den Neder-
Rijn onder Dorenwerd en Driel; G. W. 
van Heukelom, bij bet maken van dwars-
kribben op de Lek onder Schalkwijk, A . 
Brusse Jr., bij de werken op bet bovendeel 
der Nieuwe-Merwede; K. Heunges bij het 
doen van peilingen op de Maas en het 
riviervak Lit-Hedikhuizenj A. Ph. K . D. 
van Malsen, bij de werken van den Rot-
terdamschen waterweg; J de Jong en H . 
Ch. M . Hermus, bij den aanleg van het 
kanaalgedeelte St.-Anthoniedijk—Nichte-
vecht; J. J. F . C. Visser en H . Thorn 
Prikker, bij de nabij den St. Anthoniedijk 
tc bouwen schutsluis; D. H . S ten Cate 
en P. C. Swemer, bij den bouw van den 
syphon nabij Zeeburg; J. J. Braam, bij 
den aanleg van bet noordelijk deel der 
rweken te Gorichem; W. F. Stoel en J. 
H . Faber, bij den aanleg van het zuidelijk 
deel der werken binnen den Merwedijk te 
Gorichem; A . A . van Anrooij cn W. F. 
Druijvesteijn, bij den aanleg van het 
kanaalgedeelte Nichtevecht—Haarrijn; F. 
Bauckc, bij het maken van den onderbouw 
der brug over de poldervaart in den spoor
weg van Rotterdam naar den Hoek-van-
Holland; J. Homan van der Heide, bij de 
werken voor de verbinding van het stations
emplacement met de haven te Delfzijl. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
G e m e e n t e - o p z i c h t e r te Henge -

loo (O.). Jaarwedde ƒ 500, met tweejaar-

BEKENDMAKING. 
BURGEMEESTER,* WETHOUDERS van 

31 KG EX c. »., zullen op Maandag den 8en 
Juli 1889. des voormiddag* 0111 tien ure, ten 
Raadhuize aldaar, bij enkele inschrijving 

aanbesteden: 
H e t ve rbouwen v n n het L o k a a l 

de r Openbare School te Maeha-
r e n , gemeente Mogen. 

Bestek cn teekening liggen ter inzage op 
de Secretarie en zjjn verkrjjgbaar tegen be
taling van ƒ 1. 

3fegeu, 27 Juni ISS'J. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

W. II. REM ME, 
M . 

Voorzitter. 
HEI.V09RT, 

Secretaris, 

Aanbesteding 
TROTTOIRBANDEN EN KEIEN, 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 
TILBURG zullen 

Zaterda»' (I Juli e. k., 
o.., ii. uren. ,e„ Haadhuize, 

l.\ HEI lii'Mlli; OTIB: 

Gemeente-Opzichter. 
Gevraagd te Hengelo (O.) op eene jaar

wedde van ƒ 6 0 0 met twvejaarljjksche op
klimming eik van ƒ 6 0 tot het maximum 
salaris van ƒ 600 bereikt is. 

De voor dien titularis geldende Instructie 
ligt ter Secretarie ter inzage. 

Adressen op zegel, en verdere stukken in 
te zenden v ó ó r of uiterlijk op 13 Juli 
1889 aan 

Hurgemeester en Wethouders van Hengelo, 
.1. HORA ADEMA. 

De Secretaris, 
B. G. GÜIKINK. 

De l ever ing van ongeveer 1000 
Motor Tro t to i rbanden van petit 
granit c n van 160000 Greske ion . 

Inlichtingen worden gegeven aan de ».'«»-
fabrlell If Tlllmrg, waar monsters te zien, 
zijnen Hi:sTi:iiKKSie verkrijgen ad /•«.».-. 
per stuk. 

lijksche opklimming f 50. Adres 
uiterlijk 13 |uli bij Burgemeester en Wet
houders. {Zie advert, in n". 26). 

A D V E R T E N T I É N . 

AA\BKSTi;iH\«. 
Op 16 Juli e. k.. des voormiddags te 12 

uren. zal door den H e r JOH. PR1NZEN te 
GEMEKT worden AANBESTEED: 

H e t bouwen van een W o o n h u i s , 
S ta l on Koe t shu i s . 

Gedrukte teekeningen en bestek liggen ter 
inzage van at' 1 Juli in het Koffiehuis »Cam-
brinus" te Gemerl en zjjn aldaar te verkrjjgen 
per stel ad ƒ 3.50. 

Aanwjjzing des voormiddags ten 11 uren, 
dag van aanbesteding. 

Inlichtingen te bekomen bjj de Bouw
kundigen 

WOUTERLGOD& B E R K E L A A R 
te Schiedam. 

Veiling van_Bouwterreinen. 
De ONTVANGER 1.1:11 REI i lSTRATIE EN 

DOMEINEN te UE.XI.0 zal op Donderdag 
don 4 Juli a. s., 's avonds te li uur , ten kof-
liehuize van den Heer P O L L E N , buiten de 
Keulsche poort, ten overstaan van den Notaris 
.1. S. H. BROUWERS te VESLO in het 
openbaar bjj opbod verkoopen: 

A. 6 kavels bouwter re in bu i ten 
de voormalige Roermondsche 
poor t , nabij don ingang v a n het 
goederontorrein van den staats
spoorweg, en 
13 kavols bouwterre in bu i ten 
do voormal ige Geldorseho poort 
togenover hot P a r k , aan de 
Moerd i jks t raa t , den N o o r d s i n -
gol en tusschen do wegen naar 
G e l d o r n en naar Herungon . 

De kareis zijn door kielspitten en mrnmerpalen 
aangeduid. 

Aanwijzing ervan heeft plaats op den dag 
der veiling, 's middags te drie uur, te be
ginnen bjj kavel N°. 1 buiten de Roermond
sche poort 

De koopers betalen voor alle onkosten 
slechts 5°,u van den koopprjjs. De koop
prijzen kunnen in (1 jaren worden betaald, 
telken jaren 1 „ met bijvoeging van 4% 
voor rente. 

Catalogussen met kaart zijn verkrijgbaar 
ten kantore van voornoemden Ontvanger, 
alwaar ook de kaarten ter inzage liggen en 
nadere inlichtingen zjjn te bekomen. 

Schroefboot-machine. 
TE h'DOP, wegens verandering en ver-

grooting, eeno S C H R O E F B O O T - M A -
C H I N E met K E T E L , in goeden staat, 
hooge druk en omstreeks 30 paan! iikracht.-ii. 

De Ketel is geschikt voor hoogen en lagen 
druk, spanning 7 atmosferen. 

De Ketel en de voornaamste maclunedeelen 
zjjn slechts 2 jaar gebruikt. 

Adres, franco brieven, den he r W. WAL
K E R , werktuigkundig Ingenieur. Rotterdam. 

ri .o l l iJ i - i lx .en 
van Staal ..1' Hout met Staalband doortrok
ken of met verstelbare lichtopeningen, zelf-
rollende, mei drijfwerk enz. enz. 

E.enP. ROTTSIEPER. Remsekeid{ Rijnpruisen) 

IRON-&TIN PLATES. 
M E T A L A G E N T wanted for the sale 

of th.se articles in Holland. 
Apply to HARRY WILLIAMS kC., 15 

Lcadclllmll.-tre.-t, Ian Ion. 
Do Amer ikaansche 

„New Paragon'' Schoolbanken 
cn A N D R E W S B A N K E N .-n S T O E L E N 
met opslaande Zittingen voor Scholen. Kerk
gebouwen en Schouwburgen, uitsluitend ver
krijgbaar bij 

F R E D . S T I E L T J E S & C". 
Keizersgracht 745, 

AMSTERDAM. 
Duizenden in gebruik in Nederland, waar 

van attesten ter inzage. 

A T H T W B K K G E N ; 
F A B R I K A N T T E 

Heiligerlee, prov. Gron. 
S P E C I A L I T E I T I N 

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

TORENUURWERKEN 

LUIDKLOKKEN, 
op binnen- en buitenlandsche T e n 

toonstellingen bekroond. 
A N T W E R P E N 1 8 8 5 . E E R E D I P L O M A . 

G o u d e n e n Z i l v e r e n M e d a i l l e s . 

Dc Hoxter'sche Portland Cementfabriek, 

S E X T A N T . 
Door toevallige omstandigheden u i t de 

hand te koop een zeer goede SEXTANT. 
Adres met franco brieven onder N°. 17862 

aan het bureau der Xieuiee Roti. Courant. 

ii 50 Vaten. 

voorheen: J. H. EICHWALD SOHNE, 
levert prima kwaliteit P O R T L A N D - C E M E N T tot de billjjkste prjjzen per Waggon 

Alleenverkoopers in alle plaatsen gevraagd. 
Adres den Hoofdagent voor Nederland: 

C. WALTER HUHN, 
M a r n i x s t r a a t 374, A m s t e r d a m 

http://ri.olliJi-ilx.en
http://th.se
http://Lcadclllmll.-tre.-t
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JAN HAMER & Co. 
AMSTERDAM. 

K a n t o o r : Gebouw Maats, tot Bevor
de r ing der Bouwkuns t . 

Marnixstraat 402 bh . Leidscheplein. 
Werktuigen voor Stoomwasscherijen en Stoom-

desinfectiednrichtingen. 
Werktuigen voor Stroohulzentabrieken. 
Witle's Liften voor Personen, Goederen, Spij

zen enz. 
Boyle's Luehtpoinpvcntihttors en Schoor

steenkappen. 
Carre's Lucht druk-waterreservoirs. 
Milde's Micro Telephonen. 
Poppe's Desinfectie-inrichtingen voor Pri

vaatstelsels, enz. enz. 
Nederlandsche referentiën worden op 

aanvrage verstrekt. (4) 

Gebr. VAN DER VLIET, 
IJ/.KKIIAXIIKI.AAK.S te AMSTERDAM. 

.«taal-, Plaat-, Band-, Hoek. en T-Ur.er enz 
Steeds voorhanden: 

BALK-IJZER in verschillende profielen en lengten. 
VUIeii en «ruoii'ii «taal uit de fabriek 

van Gebr. B0H1ER & Co. te Weenen, alsmede 
l.l.om; llorlnagel» met afgewerkte pun

ten en onder garantie tegen spljjten. 

D E L I N T & C . 
OoMtsmliJk S4M, Hnlteritam 

VLOER- en WANDTEGELS. 
T R O T T O I R - , C E M E N T - E \ I J Z E R S T E E \ T E G E L S . 

Groote voorraden 

K L O O S & m wm 
R O T T E R D A M . 

AGENTEN 
der Société Anonyme des 

Carrières de Porphyre de Qucnast" 
LN 

der „Société des Carrières de lessines." 
LEVERANCIERS van FAUCONVALKEIEN. 

Geldersche straat N". 12. 
P H O T O L I T H O G R A P K I E . ~ P H O T O Z I M : O G R A P H I E 

en Sléréotype-lnrichliiig 

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

op zijne inrichting voor 1 'IK.IUIH 1,,,̂ -r.,,,|,>, 
bjjzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Photaiinca-
graphic voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
sjjne tieri'ui.|ir-inririiiinK voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

GE. J. T H I E M B . 

U K O P M E R K E R . 2 , j „ n , m % 

A S P H A L T Ë VAN V A L D E T R A V E R S 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, 

itif/roote verscheidenheden, voor : Rijwegen, Trottoirs, Lawn-Tennis-
tourts, Kelders, Winkel- en Magazi jnvloeren, Gangen, Muur-, 
Brug- en Dakbedekkingen, Betonfuntleeringen enz. 
*Z°.°l JS^L^SffSi! Believe men zich te adresseeren aan THE NETJCHATEL AS-

Ld. Beltweg 8, Amsterdam en voor Jïïïm&to t t e 
H. G. KNOOPS C.Ozn., Beekstraat F fii te Arnhem. U 

De Directeur, W. PATON WALSH 

BECKER & BUDDINGS. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK V A * 

WATERPAS-
HOEKMEET-

en andere 

INSTRUMENTEN, 
voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEEKENAARS, enz. 

GeëmafUeerd-fjzeren PEILSCHALEN 
WEEGWERKTUIGEN. 

H.&J. SUYVER, 
PABRIKANTEN V A N 

op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 
1883 bekroond met 

EERE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding) 
Hollandsche Tuin en Zeepaard, 

Biekerstraat 
A M S T E R D A M . 

Te koop aangeboden. 
2 Stoomhoimaehinos 
2 Houtsteekbanken 
1 Cirkel en lintzaagmachine 
1 Railzaag 

50 Kipwagons inhoud 2 M'. / 
24 „ „ 2M'.1 

» ,, l'/.M». 
Alles '.10 c.M. 8poorwjjdte. 
Aanvragen aan L K A L I S Kz. , Sliedreeht 

en W. DE JONG, lireda. 

Beide 
' zjjden 
1 kippend 

De eenigste Kyaniseeriiirichting, waar ook des 
winters wordt doorgewerkt. 

Het kyaniseeren is het eenigste afdoende middel tegen verrotting en zwam. De 
bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. Dcsverlangd bjjlevering van hout. 

Prima Engelsche Portland-cement merk „Walkend" 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prjjzen. 

Belgische kluit- en hydraulische kalk. 
Billjjke prjjzen en vrachten. 
Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag Iratico toegezonden 
Geliovo op voornaam en adres te letten. 

CARBOLINEUM EXCELSIOR . het BESTE Houtbederfwerend middel. 
FRED. STIELTJES & C". Amsterdam. 

B . U< ) L S B ( ) E R - A r n h e m . 
Leverancier van Z. VI. den Koning. 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik. 
Bekroond voor Waterpas-, Hoekmeet- en andere instrumenten 

met Zilver 1868, 1881, 1883 (Internat. Tentoonst.) 
Hoogste onderscheiding 1879. 

EQCEBBE8, MEETKETTIN6BN, IIKIKF- en PAKEKTBAIABSBN, enz. enz 
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zich des avonds, na afloop van het werk bij hun pa
troon , nog wenschen te bekwamen in verschillende vak
ken, bovenal in teekenen. Voor eene vakschool toch , 
waar jongelieden tot teekenaars worden opgeleid , een 
school , waar men genoeg leert om met teekenen zijn 
brood te kunnen verdienen, hiervoor kan zij, blijkens de 
resultaten, vooralsnog niet doorgaan. Vergis ik mij niet, 
dan zal er 't volgend jaar nog een derde klasse moeten 
komen voor bouw- en werktuigkunde en het is zeer 
wel mogelijk, dat, zoo ik het werk van die klasse aan 
het eind van het aanstaand studiejaar te zien krijg, 
mijn oordeel geheel gewijzigd is. Zeker, er zijn bij 
het werk van de leerlingen in het bouwkundig en hand-
teekenen enkele teekeningen, die zeer veel goede eigen
schappen bezitten; daarentegen zijn er andere, o. a. 
met rechtlijnig arceerwerk, die ver beneden een zeer 
middelmatig peil blijven en het tentoonstellen niet 
waardig zijn. 

Bovendien trof mij nog iets bij de beschouwing van 
het bouwkundig teekenwerk. Hij enkele teekeningen 
springt een slordigheid in 'toog, die het o. i. in de 
eerste plaats zaak is , tegen te gaan. Ik geef gaarne 
toe, dat voor een deel de mindere kwaliteit van de 
instrumenten en de onhandigheid van den werkman, 
die den heelen dag grover werk verricht, daarvan 
schuld zullen zijn; verandering in dit opzicht blijft 
evenwel zeer gewenscht. Het moge eenigszins artistiek 
schijnen (in 't oog van den leerling) gerafelde dikke 
lijnen te trekken en slordig te wasschen bij ornementen 
op flinke schaal , maar voor studie komt ons de methode 
minder wenschelijk voor. 

Zoo trof mij ook het onsmakelijke letterschrift, dat 
op de teekeningen is aangebracht. Ik zou er niet voor 
zijn, dat van deze lettertjes hoofdzaak gemaakt werd, 
maar behoorlijk, gelijkmatig, naar aardige, eenvoudige 
modellen , precies get eekend, kan toch wel. Het ver
wondert mij te meer dat ik de opmerking moet maken , 
als ik in het programma der lessen lees, dat in de 
eerste klasse (handteekenen) het teekenen van letters 
wordt onderwezen. Men zal mij antwoorden, dat het 
teekenen van die letters op detailteekeningen, enz. een 
koketterie is, die men den leerlingen niet behoeft te 

Dit onderwijs is gericht op jeugdige werklieden, die onderwijzen, maar in mijn oog verkrijgt de beste tee-

Do lledaelic van Arcliiteciiira el Amicitia stelt zich alleen veiaoiu unrdelijk vuur den inhoud van stukken, gewaaraierkl mei de initialen A. et A. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T GENOOTSCHAP. 

ie. De ontwerpen, ingezonden op de door het Ge
nootschap gehouden tentoonstelling van plannen voor 
een Burgerweeshuis te Kampen, zijn aan de inzenders 
teruggezonden. 

2e. Op de prijsvraag van een Brug in een 
Park zijn ingekomen 4 antwoorden, onder de motto's: 
Marie, Ceres, X en Park. 

Namens het Bestuur: 
De 1 ste-Secretaris, 

G. A. Z E E M A N . 

3e. Heeren leden wordt medegedeeld, dat de por
tefeuilles van den leescirkel, ingevolge art. 85 der wet, 
in de eerstvolgende dagen zullen worden opgehaald en 
de circulatie gedurende acht dagen zal zijn gestaakt. 

De Bibliothecaris-archivaris a. i . , 
A. C. Boerma. 

4e. Heeren leden der Schetsclub wordt medegedeeld, 
dat de 3e schetstocht zal plaats hebben op Zondag 7 
Juli a. s., naar Zaandam en omstreken. Vertrek per 
boot des morgens te 9.30 uur van de aanlegplaats De-
Ruijterkade, VVesterhoofd, ie steiger. 

J. C. D. di Gazar, 
Secretaris der Schetsclub. 

(A.etA.) TENTOONSTELLING V A N 
T E E K E N I N G E N . 

In de zalen van het gebouw der Maatschappij tot 
bevordering der bouwkunst zijn op dit oogenblik ten
toongesteld een aantal teekeningen, vervaardigd door 
de leerlingen der Industrieschool van de Maatschappij 
voor den Werkenden Stand. Wat wij hier te zien 
krijgen, zijn de resultaten van het onderwijs in den 
afgeloopen cursus, de eerste na de reorganisatie der 
school in het vorig jaar. 

Volgens het reglement opent deze school voor jon
gelieden de gelegenheid om zich practisch en theore
tisch te bekwamen tot handtcekenaar, tot modelleur 
en tot bouwkundig of werktuigkundig teekenaar. 
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kening door slecht letterschrift een onooglijk voorkomen. 
Men late de letters weg of teekene ze goed. 

Het werk geeft overigens blijk van de systematische 
behandeling der in 't programma opgegeven stof, vol
gen scene goede methode. 

In het pleisterteekenen zijn de resultaten zeer vol
doende, al is het werk van enkelen niet geheel van slor
digheid vrij te pleiten; weinig waarnemingszin voor 
„toon" in pleister maakt dat de teekeningen voor 
't meerendeel te zwart zijn behandeld; enkele leerlingen 
hebben echter de gewenschte doorschijnendheid in den 
schaduwen-meter behouden. 

Het boetseerwerk is zeer schaars aanwezig; de be
schouwing daarvan kan m, i. niet tot een juist oordeel 
leiden over hetgeen van het onderwijs in dit vak te 
verwachten is. 

De werktuigkundige teekeningen moeten bepaald 
fijner uitgevoerd worden, willen zij aan het doel be
antwoorden. Nauwkeurigheid is hier een eerste ver-
eischte en tc dien aanzien is m. i. het werk voor veel 
verbetering vatbaar. Ook schijnt ons de schaal van 
uitvoering te klein. 

Ik heb enkele opmerkingen gemaakt over deze ten
toonstelling , die ik hoop dat mij ten goede gehouden 
zullen worden; men boschouwe ze in geen geval als 
vitterij, daar zij voortsproten uit de aanschouwing der 
resultaten van methoden, die veel goeds bezitten maar 
toch nog wel voor eenige verbetering vatbaar zijn. 

A. REIIDING. 

(A. et A.) 
P R I J S V R A G E N . 

STAL VOOR HEX OLIFANT IN DEN DIERENTUIN 
TE 's-( iRAVENH AGE. 

Het programma voor deze prijsvraag luidt als volgt: 
Het gevraagde ontwerp moet geheel volgens de af

metingen van dc hierbij behoorende gewaarmerkte plan-
teekening worden ingedeeld en zal bevatten : een lokaal 
voor bezoekers; een binnenstal voor den olifant met 
een daaraan uitgebouwd park of buitenstal. 

Verder moeten er binnen op doelmatige wijze worden 
aangebracht: een bergplaats voor den paljas; een in
richting voor de plaatsing van het verwarmingstoestel 
met de noodige kanalen voor de verwarmingspijpen en 
een aan den buitenkant uitgemetscld stookgat. Hoogte 
van den stal 5.25 M , van den vloer tot onderkant kap-
bint; hoogte van het bezoekerslokaal naar verkiezing. 
Dikte der stalmuren 2 waaksteen, bij voorkeur met 
pilasters van '/j steen voorsprong en een dito verzwaring 
bij het kozijn aan den buitenstal, verder onder de 
stalmuren, inplaats van een trasraam, een cementraam 
te maken en van af daar de stalmuren in de cement-
specie op te metselen; de vloer te maken van 3 platte 
lagen en een rollaag. Dc aanleg der fundamenten is 
volgens de boring der bouwpolitie 2.30 M. beneden 
den beganen grond cn moet geheel worden ontgraven 
en aangevuld met duinzand. Hoogte van het hekwerk-
tot afsluiting van den olifant, zoo binnen als buiten, 
2.50 M. boven den beganen grond, niet spijlen van 
minstens 51 mM. dikte; voorts in het buitenhekwerk 
een draaibaar gedeelte te maken voor geval van ver
plaatsing of anderszins, en voor het binnen-en buiten-
hekwerk balustrades tc maken met 1.60 M. tusschen-
ruimte, ter beveiliging der bezoekers. Dc keuze van den 
stijl wordt geheel vrijgelaten, en zal vooral op soliede 
samenstelling gelet worden. De volgende tcekeningen 
worden verlangd: de plattegrond op de schaal van 
1 cM. op den M , de verschillende gevels en minstens 
één doorsnede over de lengte en een doorsnede over 
de breedte op de schaal van 2 cM op den M. 

Verder een toelichting met uitvoerige begrooting, 

de somma van vijf duizend gulden ( ƒ 5000) niet 
overschrijdende; onder deze som is het verwarmings
toestel niet begrepen, 

j De toelichting moet o. a. inhouden binnen welken 
j tijd, van af den dag der gunning, de binnenstal met 

bezoekerslokaal zal worden opgeleverd. Het Bestuur 
behoudt zich voor al of niet aan een der inzenders de 
uitvoering op te dragen, zonder daarvoor eenige verant
woording schuldigtezijn. De inzender, wiens plan wordt 
gekozen , is verplicht het werk voor de door hem opge
geven som uit te voeren en verbindt zich tot 15 Augustus 
1889 zijn aanbod gestand te houden. Er zal eerst dan 
een aanvang met het werk gemaakt worden, nadat een 
door hem vervaardigd bestek door de Directie is goed
gekeurd , welk bestek dan o. a. moet bevatten : 1 °. 
dat, voor zoover daarvan in die omschrijving niet is 
afgeweken, de algemeene voorwaarden, vastgesteld bij 
beschikking van den Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid van den 12 September 1882, N°. 6, 
Afdeeling Waterstaat A, op de in dat bestek omschre
ven werken van toepassing zijn, als waren zij daarin 
letterlijk opgenomen; 2". dat de buitenstal moet worden 
opgeleverd binnen drie weken na de aanschrijving, dat 
de oude stal en buitenloop van wege de Directie zullen 
zijn afgebroken en weggeruimd; 3". dat het tijdstip, 
waarop de buitenstal gemaakt moet worden, door de 
Directie wordt bepaald, mits dit geschiede binnen 6 
maanden na de oplevering van den binnenstal; 4°. dat 
de aannemer verplicht is, zoowel den buiten- als den bin
nenstal met bezoekerslokaal, na het in gebruik nemen 
daarvan, vier maanden in onderhoud te nemen; 5°. 
dat van de aannemingssom eene korting van /'2 5 zal 
worden ingehouden voor eiken dag van te late opleve
ring voor den binnenstal en van /' 10 voor den buiten
stal ; 6". dat men verplicht is twee borgen ten genoegen 
van dc Directie tc stellen. 

De in te zenden plannen, enz. moeten worden inge
diend aan het Bestuur van het K. Z. B. Genootschap, 
adres Bouwcommissie, cn voorzien zijn van een spreuk 
of motto met een naambrief, waarop van buiten datzelfde 
motto is herhaald en vergezeld van een adres om zoo 
noodig met den inzender te kunnen correspondeeren 
zonder den naambrief te openen. 

Plannen, enz. worden ingewacht tot uiterlijk 20 Juli 
a. s., des voormiddags 12 uren. 

Naar aanleiding van deze prijsvraag ontvingen wij 
onderstaand schrijven: 

In het Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage 
komt vanwege het Kon. Zool. Bot. Genootschap eene 
advertentie voor, waarbij heeren architecten worden 
uitgenoodigd tot deelneming aan eene prijsvraag ter 
verkrijging van een nieuw verblijf voor den olifant. 

Aan ieder bezoeker van den Tuin zal het voorzeker 
genoegen doen dat aan de aardige dikhuid, met name 
Betsey, eene nieuwe woning wordt bereid, tc meer 
daar dit op tamelijk onbekrompen wijze schijnt te 
zullen plaats hebben, getuige de som van / 5000 daar
voor bestemd, het verwarmingstoestel niet medege-
rekend. 

Men blijkt ook zeer goed te weten wat men wil, 
want dc bijzondere eischen voor de behuizing in 
quaestie, zijn uitdrukkelijk verzekerd op de gewaar
merkte planteekening, terwijl ook de hoogtemaat is 
geregeld, zoodat de bewoonster gerust haar vollen 
wasdom bereiken kan, zonder gevaar dat zij zich niet 
naar welgevallen zou kunnen bewegen; dit is alles 
zeer juist. 

Ware het nu niet, dat nog tal van andere bepalingen 
en voorwaarden volgden, dan zou alleen de vraag 
rijzen , waarom het Bestuur van het Kon. Zool. Bot. 
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Genootschap nu maar niet dadelijk naar een architect 
heeft omgezien, die bij de hem gestelde gegevens 
bereid zou zijn voor het esthetische gedeelte zorg te dra
gen ; dit zou waarlijk geen bezwaar hebben opgeleverd. 
Nog onlangs immers is de door den heer J. F. L . 
Frowein ontworpen muziektempel (hoezeer ook bij de 
uitvoering besnoeid), gebleken zeer goed te voldoen 
en is daarover groote lof uitgesproken. Waarom dan 
nu niet dien heer de satisfactie gegund eene andere 
proeve van bekwaamheid te geven ? Doch 't is waar, 
de heer Frowein is Rijks-ambtenaar en heeft misschien 
uit dien hoofde geweigerd eene dergelijke particuliere 
opdracht te aanvaarden. Bij den muziektempel is 
zijn ontwerp met den l s k " prijs bekroond en daaruit 
volgde gereedelijk de uitvoering door den bekroonden 
inzender; dit was dus een ietwat ander geval. 

Laten wij dit alles echter ter zijde; wil men eene 
prijsvraag, het zij zoo. Maar dan make men s. v. p. 
een programma voor eene prijsvraag en geen klad
schema voor een bestek, waarbij de leuke opmerking 
is ingeweven dat de stijl geheel wordt vrijgelaten 
(alsof de plattegrond ook niet tot „stijl" behoort) en 
dat vooral op soliede samenstelling zal worden gelet. 

En door wien of door wie zal nu worden opge
let? — Men beginne toch met eene Jury te benoemen 
en in overleg met de Jury een programma op te maken. 
Er is nu volstrekt geen sprake van Jury, even
min als van prijs of prijzen voor eventueel bekroonden, 
wel van alle mogelijke vrijheid en geen verantwoording 
verschuldigd te zijn van eene gedane keuze Ook 
worden wel eene reeks van teekeningen gevraagd en 
eene toelichting met uitvoerige begrooting tot een 
maximum vanƒ 5000 — waarbij de inzender, nota bene, 
moet instaan dat hij 't werk voor het door hem ge
noemde bedrag zal maken. Maar wie noodigt men 
dan toch uit? — aannemers? — Neen, het heet: ar
chitecten ! maar is het dan uitgemaakt dat ieder archi
tect ook aannemer is? En moet men zijn honorarium 
bij de begrooting voegen ? het staat er niet bij, dus 
een van beiden ; men doet het er bij, en raakt later 
het werk voor minder dan gedacht is, kwijt, dan is 
dit ten nadeele van het Genootschap. Rekent men 
het honorarium niet, dan moet diezelfde uitvoerige be
grooting genoegzaam opgeschroefd worden dat er later 
wat overschiet. 

Ik stem toe dat over zulke dingen wel met het 
bestuur te praten zou zijn , maar dat gaat in dit geval 
niet, omdat l°. men onbekend dient te blijven, wanneer 
men zou medewerken en 2°. er zou geen eind komen 
aan het praten en er zou geen tijd zijn vóór den 20en 
dezer maand alles opnieuw te regelen. 

Zooals gezegd is , alle vrijheid tot de „gunning" is 
voorbehouden; laten we nu maar afwachten wien het 
werk zal worden „aanbesteed", maar ik voor mij, ik 
kan mij niet voorstellen dat ook maar één architect 
aan deze gefingeerde prijsvraag zou medewerken. Neen, 
wil men langs prijsvragen-weg zijn doel bereiken, men 
beginne met een Jury te kiezen en haar te belasten 
met het opmaken van het programma. De zaak wordt 
daarmede zeker meer gebaat en men voorkomt dat 
iets , wat anders zoo goed kan werken, kwaad kan 
doen. 

4 Juli 1889. E . 

(A. et A.) INGEZONDEN. 
„Aan de Redactie van »De Opmerker". 

De heer H . G. Jansen komt, zeer waarschijnlijk de aange
kondigde taak van de Redactie op zich nemende, op tegen 
mijn schrijven van 5 Juni 11. Het zij mij vergund opeen paar 
onjuistheden in dit antwoord te wijzen. De meening, als zou 
ik het artikel geschreven hebben in de wanhoop van een 
speler, die de dupe is van valsch spel, had de heer J. gerust 

achterwege kunnen laten. Het is treurig dat men, zich voor 
een of andere zaak interesseerende (waarbij men wel eens een 
scherpen toon aanslaat), spoedig van zooicts verdacht moet 
worden. Daar ik bijna nimmer aan prijsvragen .mededoe" 
heb ik dus ook voor mij persoonlijk niet den minsten last 
van hare resultaten. Het prijsvraagstelsel wordt door mij vol
strekt niet veroordeeld, maar ik wenschte het, in het belang 
der betrokken partijen, slechts dan toegepast tczien, wanneer 
omvang, belangrijkheid en jury vooral den prijsvraaguit-
schrijvcr waarborgen geven, dat dc wedstrijd tusschen de noo
dige bekwame krachten plaats vindt cn dus zekerheid biedt 
van goed slagen. Men kan toch niet van een particulier vergen 
dat hij een prijsvraag uitschrijve ten einde een legertje bouw
kundigen in dc gelegenheid te stellen te studeeren? 

Wat ik bedoel met «verouderde begrippen" zal de heer J. 
toch wel anders begrijpen; daaruit op te maken dat de kunst 
een modeartikel is en om de twintig of dertig jaar de begrippen 
daarover veranderen, allonsl Ik geloof dat die begrippen een 
paar eeuwen vroeger beter waren dan thans, en deze dus wel 
oud, maar niet verouderd kunnen genoemd worden. 

Voor het overige is het niet mijn plan de aanmerkingen van 
den heer J. te wederleggen. Verbazende bezwaren worden er 
verbonden aan het zoeken door den bouwheer naar een kundig 
architect, cn waar ik studieprijsvragen een der middelen noem 
om gelegenheid te vinden boven zijn collega's uit te blinken, 
en eenigszins naam te verwerven, wordt begrepen dat de bouw
heer zich een lijstje zou doen voorleggen van alle bekroonde 
leden der vereeniging; terwijl verder het door een nuchter ver-
Stand een verdienste genoemd zou worden, dat men zooveel 
mogelijk bezwaren moet verzinnen bij het uitschrijven van stu
dieprijsvragen, 

Met genoegen zal ik dus liever mijn bezwaren herhalen op 
de mij aangeboden gelegenheid en zeg de Redactie voorheden 
dank voor de verleende plaatsruimte. 

VEd. dienaar, 
W. C. B A U E R . 

Het schijnt dat de aanhef van mijn stukje anders begrepen 
wordt dan door mij bedoeld was. Ik wees daarin op den vrij 
heftigen toon, die de polemiek over dit onderwerp, vergeleken 
met die over andere vakquaesties, doorgaans kenmerkt, doch 
het was verre van mij om het optreden van den heer B. ver-

I dacht te willen maken, ook al zou dc schrijver zelf bij het 
door hem behandelde geval geïnteresseerd zijn geweest. 

Nu door hem het tegendeel verzekerd wordt, is dit natuurlijk 
een reden te meer om geen oogenblik aan zijne loyale bedoe-

I lingen te twijfelen. 
Ik hoop ten slotte dat de heer B. in het vervolg, wanneer 

prijsvragen worden uitgeschreven, eene minder gereserveerde 
houding zal aannemen en ik twijfel niet of zijn arbeid zal er 

• dan niet weinig toe bijdragen om het succes van deze kunst
wedstrijden te verzekeren. 

H. G. J A N S E N . 

HYGEIAN ROCK. (BUILDING COMPOSITION.) 
Onder bovenstaanden titel werd vóór eenige jaren 

door een Engelschman patent genomen op een mate
riaal tot gieting van muren tusschen twee rijen metsel-

1 steen of ander bouwmateriaal. Hij behaalde daarmede 
de gouden medaille op de Hygiëne-tentoonstelling te 
Londen, en een zilveren op de Internationale Tentoon-

\ stelling te Liverpool. De toepassing neemt in Enge
land in de laatste jaren aanzienlijk toe en geeft overal 
reden tot tevredenheid. Het schijnt dus niet van be
lang ontbloot, de eigenschappen dezer nieuwe uitvin
ding met eenige woorden mede te deelen. De compo
sitie voldoet aan drie der grootste eischen voor muren 
van bouwwerken; zij is geheel ondoordringbaar voor 
vocht, zij heeft groote weerstandskracht en zij is goed
koop. De aard van het materiaal is zoodanig, dat, 
wanneer het zich eens gezet heeft, het totaal ondoor
dringbaar is voor vocht, voor damp of any description, zoo
als de uitvinder zich uitdrukt. Het is feitelijk een rots zon
der scheuren en het materiaal, in gesmolten toestand in 
verbinding gebracht met brikken, steenen of mortel, vormt 
daarmede eene zoo onafscheidelijke, compacte massa, 
dat een muur, daaruit samengesteld, eene tot nog toe 
niet verkregen vastheid heeft, en bij halve dikte de
zelfde stabiliteit aan het bouwwerk geeft, die voor 
gewoon metselwerk slechts met de geheele dikte in 
voldoende mate verkregen wordt. Terwijl het, in ho
rizontale vlakken aangewend, uitstekend werkt, is het 
bijzonder voordeelig in zijne verticale toepassing. De 
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noodzakeli jkheid van zulk een middel tot samenstelling 
van ondoordringbaar muurwerk is reeds lang door de 
architecten e rkend , maar de „ H y g e i a n R o c k " is i n 
derdaad het eerste m i d d e l , dat werkelijk geheel beant
woordt aan de eischen der ondoordringbaarheid, en 
daaraan een m a x i m u m van stabiliteit paart. V o o r de 
muren van reservoirs, zwembassins, gasreservoirs, 
aanlegplaatsen aan kusten en r iv ie ren , d o k k e n , fun
deeringen , keldermuren en soortgelijke construc
t ion , waar algeheele ondoordringbaarheid, verbon
den met groote weerstandskracht, eerste vereischten 
z i jn , voldoet een muur van deze constructie, naar het 
oordeel van Engelsche architecten, uitstekend. V o o r 
woonhuizen aan de kus t , op bergen of aan rivieren, 
die daardoor weinig beschut z i jn , is deze ui tvinding 
van groote waarde. 

D e composit ie is een slecht geleider voor geluid en 
warmte; het eerste is bijzonder aangenaam in onze 
eeuw van ver l i ch t ing , waar elk wel opgevoed mensch 
in zijne prilste jeugd begint het een of ander instrument 
of zijne stem te mishandelen , niet altijd tot onbegrensd 
genot van buren. Zij is geheel reukeloos en niet aan 
bederf onderhevig. D e constructie is zeer eenvoudig 
en kan door elk metselaar met eene gebruiksaanwijzing 
dadelijk en gemakkeli jk uitgevoerd worden. 

Twee muren worden evenwijdig aan elkander in 
mortel opgetrokken met 12.5 m M . ('/., inch) of iets 
meer afstand tusschenruimte. D e compositie w o r d t i n 
gesmolten toestand, telkens na 3 a 4 lagen gemetseld 
te hebben, ertusschen gegoten , en vormt korten tijd 
na de giet ing met het metselwerk een compacte massa. 
D e meeste tegenwerking ondervond de uitvinder van 
de architecten, daar deze de zwaarte der muren niet 
op de halve dikte wilden vaststellen en daardoor de 
goedkoopte van het bouwwerk niet inzagen. 

D e ui tvinder , de heer W i l l i a m W h i t e te A b e r g a 
venny in Z u i d - W a l e s , heeft echter door den bouw van 
zijne v i l l a bewezen, dat men zijne voorschriften zonder 
gevaar kan volgen. H i j fabriceert deze compositie in 
zijne woonplaats Abergavenny in de Great Western 
W o r k s en verzendt het vandaar tegen den prijs van 
5 ii per ton. Neemt men , wat in de meeste gevallen 
voldoende zal z i j n , 12.5 m M . of '/., inch afstand tus
schen beide muren , dan kan men met honderd k i l o 
compositie ongeveer 4.5 vierkante meter muurwerk 
gieten. 

Deze compositie wordt in Engeland veel gebruikt in 
de Rijksgevangenissen, in verschillende brouweri jen, 
en tal van architecten passen haar toe voor weinig 
beschutte huizen; de constructie schijnt aan alle eischen 
te voldoen. 

U I T A M E R I K A . 
E r wordt, bij ons te lande, nog al eens aanmerking 

gemaakt op de wijze , waarop de openbare werken in 
sommige gemeenten beheerd worden. 1 Iet navolgende, 
dat wij aan The Ameiicau Architect ontleenen, zal onzen 
lezers doen z i en , dat er in A m e r i k a nog heel wat meer 
reden tot klagen is. 

„ D o o r een afzonderlijke wet is aan de stad N e w - Y o r k 
een som van vier mil l ioen dollars toegestaan, om ge
durende drie achtereenvolgende jaren voor het maken 
of herstellen van bestratingen gebezigd te worden. V e r 
scheidene dagbladen stellen zich veel voor van de 
verbeteringen, die door een zoo aanzienlijke uitgave 
verkregen zullen worden. H e t komt ons echter v o o r , 
dat zij z ich te vroeg verheugen. Niet dat er in N e w -
Y o r k niemand zou zi jn , die verstand van bestratings-
werken heeft ; maar een A m e r i k a a n die zich verbeeldt , 
dat het beschikbaarstellen van belangrijke bedragen uit 
de gemeentekas voor dergelijke werken der burgerij 

ten goede zal k o m e n , toont al heel weinig kennis van 
„p rac t i s che pol i t iek" te hebben. 

„ In andere landen is het d o e l , dat men met bestra-
tingswerken in de eerste plaats beoogt , het stof en het 
leven, dat het rijtuigverkeer oplevert , tot een min imum 
terug te brengen. Hij ons echter worden die werken 
uitgevoerd met het doe l , o m zooveel mogelijk kiezers 
gedurende een zoo lang mogelijken tijd aan het werk 
te houden. Terwi j l men dus elders aan de beste sys
temen van bestrating de voorkeur geeft, kiest men bij 
ons , ter bere ik ing van zijn doel de slechtste, daar deze 
de meeste reparatie noodig hebben. 

„ In de eerste plaats wordt dus bij ons de keuze van 
een bestratingssysteem door de politiek beheerscht, 
doch in de tweede plaats ook door de financiëele voor-
deelen, welke de patentbezitters den autoriteiten aan
bieden , en deze staan veelal in omgekeerde reden tot 
de waarde der gepatenteerde systemen. D e patent-
bezitters hemelen hunne waar zoo hoog mogelijk o p ; 
voldoet hun systeem in het gebruik niet, de autoritei
ten zullen er hen niet lastig om val len ; integendeel, 
zij zien de vernieuwingen gaarne, daar deze meestal 
nieuwe financiëele baten voor hun pr ivé-kas opleveren. 
He t publiek moet het dan maar met dc slechte bestra
t ing voor l ief nemen. 

„ H e t is nog niet zoo lang geleden, toen men , kort 
voor een ve rk iez ing , de sproeiwagens door Broadway 
niet meer rijden z a g , doch in de plaats daarvan een 
heirleger van mannen met gieters, allen kiezers, wier 
stemmen men op deze wijze poogde te verwerven. O o k 
in andere takken van den dienst der openbare werken 
wordt dit systeem gevolgd. Dat op deze wijze het 
geld der gemeentenaren vermorst w o r d t , behoeft geen 
betoog; natuurlijk kan men ook geen verbetering ver
wachten , zoolang de openbare kas dus bestolen wordt. 
Zal N e w - Y o r k te eeniger tijd zijn naam als de slechtst 
bestrate stad der wereld verl iezen, dan behooren er 
mannen aan het bewind te komen , die niet het geld 
hunner medeburgers tot eigen baat of voor hunne po l i 
tieke doeleinden gebruiken , doch goed werk vooreen 
behoorlijken prijs doen verrichten 

„ I e d e r e s tad, die proeven met bestratingssystemen 
genomen heeft, is tot de ervaring gekomen, dat as
phalt op beton de beste bestrating is. Bij ons echter 
wordt de asphaltbestrating in discredict gebracht door 
personen, die financieel bij andere bestratingssystemen 
betrokken zijn. Wanneer zij eindelijk gedwongen wor
den asphaltbestrating toe te passen, voeren zij die op 
zulk een slechte wijs u i t , dat de proeven natuurlijk 
mis lukken. 

„ D e voornaamste straten van Boston z i jn , o m de bo
vengenoemde „ p o l i t i e k e " en andere redenen, met mac
adam bestrating voorz ien , die bij het eerste regen
buitje in moddermassa's overgaat, en als de zon weer 
schijnt, ondraaglijke stofwolken doet opgaan. N e w -
Y o r k ontvangt zijn vreemdelingen, die zoo pas van 
P i c c a d i l l y , de R u e de la Pa ix of de Eriedrichsstrasse 
komen, in de modder , die Weststreet bedekt. M a k e n 
de vreemdelingen daar aanmerking op, dan wordt hun 
met het leukste gezicht ter wereld verzekerd, dat bij 
het drukke verkeer dat daar heerscht, een betere toe
stand onmogelijk i s . " 

Bij het lezen van het bovenstaande zal menig N e 
derlander zich in Abrahams schoot wanen, en er zich 
in verheugen, dat dergelijke zeden bij ons nog niet 
zijn doorgedrongen. M e n zij echter op zijn hoede, 
want het „ A m e r i c a n i s m e " maakt ook ten onzent al 
vorder ingen, en de eenige eerzucht van velen in N e 
derland is reeds a smart fellcnu te zijn. 
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D E A A R D E O P E E N M I L L I O E N S T E H A R E R 
G R O O T T E . 

Onder de vele merkwaardigheden, die thans op de 
Parijsche tentoonstelling te zien z i j n , behoort ook een 
model der aarde op één millioenste harer grootte, ont
worpen door P h . V i l l a r d en C h . Cotard . 

H e t spreekt van zelf, dat de uitvoering van een der
gelijk werk eigenaardige bezwaren met z ich bracht. 
M e n moest toch een bol maken van 12.73 M . middel 
lijn , waarop al de bijzonderheden , die de oppervlakte 
der aarde te zien geeft, geschilderd konden worden. 
Deze bol moest zoodanig worden opgesteld , dat ieder 
gedeelte van zijn oppervlakte gemakkel i jk bezichtigd 
worden kan . 

H e t geraamte bestaat uit gesmeed i jzer, met hout 
bekleed , waarop de verschillende stukken p a p i e r - m a c h é , 
die vooraf geschilderd werden, zijn vastgemaakt; deze 
stukken zijn 400 in aantal. H e t gebouw, dat den aard
bol omgeeft, is twaalf hoekig in p lan ; het wordt door 
een koepel gedekt en is geheel van ijzer en glas. M e n 
treedt het gebouw binnen, en neemt dan plaats in een 
lift , die de bezoekers brengt naar een platform ter 
hoogte van Spitsbergen; de Noordpoo l kan bezichtigd 
worden van drie ijzeren b ruggen , die over den bol ge
slagen zijn. H e t platform is niet waterpas, doch windt 
zich als een spiraal om den b o l , zoodat men, langzamer
hand dalende, eindelijk den grond bereikt. 

M e n kan dus ieder gedeelte van het aardoppervlak 
op zijn gemak bezicht igen, te meer daar de bol om 
zijn as bewogen kan worden. Deze beweging kan door 
een k ind bewerkstel l igd worden, ofschoon de bol bijna 
achttien ton weegt. 

D o o r de betrekkelijk groote schaal , waarop het ge
heel is u i tgevoerd, konden alle details zeer nauwkeu
r ig wedergegeven worden. Nie t slechts landen en pro
vincies , doch ook steden zijn duidelijk te zien. D e 
stad Parijs b. v. is bijna een centimeter lang en breed, 
zoodat zelfs de Seine en het tentoonstellingsterrein kon
den afgebeeld worden. D e steden, landen en zeeën 
konden dus hier voor de eerste maal in hunne juiste 
onderlinge verhoudingen getoond worden. Daar men 
zich een tamelijk juiste voorstel l ing kan maken van 
de stad zijner i nwon ing . krijgt men dus ook eenig 
denkbeeld van de ware verhoudingen, waarin de deelen 
der aarde onderl ing tot elkander staan. 

H e t is eigenaardig, dat men bij het beschouwen van 
deze globe een geheel anderen indruk krijgt van de 
verschillende grootten der landstreken onde r l ing , dan 
als men in een atlas bladert. In een atlas zijn de 
kaarten op allerlei verschillende schaal afgebeeld; kleine 
landen meestal groot, landen van groote afmeting veel
tijds k le in . V a n de zeeën wordt slechts zooveel weer
gegeven, als op het papier een plaats kan vinden. 
Slechts weinig menschen kunnen zich een goed begrip 
ervan vormen , hoe kle in E u r o p a in werkel i jkheid is, 
of hoe ver A u s t r a l i ë of kaap H o o r n van ons verwij
derd zijn. D e groote globe maakt dit echter aanstonds 
duidelijk. Wanneer de beschouwer ter hoogte van den 
evenaar staat, is Europa geheel onzichtbaar; ook Aus t r a 
lië ziet hij dan niet en op den Oceaan vindt hij slechts 
de strepen, die de stoomvaartlijnen voorstellen. Blijft 
hij op deze hoogte staan, en wordt de globe zoo ge
draaid , dat hij den Grooten Oceaan voor zich kr i jg t , 
dan ziet de beschouwer nergens l and ; alles is water 
en slechts hier en daar onderscheidt men eenige kleine 
eilandengroepen. V a n de stoomvaart l i jnen, over het 
blauwe water ge t rokken , ziet men noch het beg in , 
noch het einde. 

W a s de maan ook afgebeeld, zij zou een bol zijn 
van ru im 3.30 M . middel l i jn , geplaatst op ru im 475 
M . afstand. W i l d e men de zon ook voors te l len , dan 

zoude men een b o l , die een omtrek h a d , gelijk aan 
dien van H y d e p a r k te L o n d e n , op het zeestrand te 
Dieppe moeten plaatsen. D e planeet Jupiter zou de 
halve hoogte van den Eiffeltoren tot middell i jn moeten 
hebben, Saturnus zou een derde van die hoogte tot 
middell i jn verkr i jgen , terwijl Venus ongeveer dezelfde 
afmetingen als de globe zou hebben en Mercur ius slechts 
de helft van de middell i jn der aarde. 

D e bergen op de globe zijn geschaduwd, om hun 
het aanzicht van relief te geven. Werke l i jk relief kon 
men niet maken , daar de hoogste bergen zich slechts 
enkele millimeters boven de oppervlakte zouden ver
heffen. O m dezelfde reden heeft men ook de afplat
t ing der aarde over het hoofd gezien, daar die zoo 
ger ing i s , dat zij toch niet opgemerkt zou worden. 

D e zeeën zijn gekleurd al naarmate hare diepte. 
D i e , welke geen 1000 vadem bereiken, zijn l ichtblauw, 
die van minder dan 2000 iets donkerder en zoo ver
volgens , totdat eindelijk dc grootste diepten door een 
donkere k leur worden aangegeven. 

W e r d de globe met dezelfde snelheid als de aarde 
om haar as bewogen , dan zou een punt aan den eve
naar zich slechts een halve mil l imeter per sccunde 
verplaatsen. 

D e geheele globe kan uit elkander genomen wor
den , zoodat z i j , na afloop der tentoonstell ing, ergens 
anders een blijvende plaats kan vinden. 

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 O E . De Jury voor de schoone kunsten op de 

tentoonstelling tc Parijs, voor de afdeeling schilderkunst, heeft 
de eere-medaille toegekend aan Jozef Israels, en aan Mesdag en 
Jacob Maris elk dc eerste medaille. 

— De Kölnisehe Volkszeitung geeft den inhoud weer van de 
memorie van toelichting, door den Minister van waterstaat ge
voegd bij het ontwerp tot verbetering van het vaarwater der 
Waal. Met voldoening constateert het blad, dat uit deze me
morie blijkt: 

1". dat de verdieping van de Waal afhangt van hare ver
nauwing; 

2". dat het technisch onderzoek de mogelijkheid dezer ver
nauwing heeft aangetoond, en wel niet alleen om eene diepte 
te bereiken van 2.70 M. bij waterstand van 1.50 M. 4" Keulsch 
peil, maar ook voor eene diepte van drie meter. 

Na deze officicele voorstelling der zaak — zegt de l'olkszei-
tune — zal men in Nederland te eerder de rechtmatigheid en 
doelmatigheid der eischen van Duitschland erkennen, omdat 
de verwezenlijking daarvan naar het oordeel der regeering ook 
een Nederlandseh belang is. 

— Zij , die wenschen deel te nemen aan het examen voor 
opzichter bij den waterstaat en de burgerlijke openbare werken 
in N'ederlandsch-Indie, dat in September a. s. te's-Gravenhage 
zal plaats hebben en waarvan het programma is opgenomen 
in de Staatscourant van 19 en 20 Mei j l . n". 118, behooren 
zich daartoe bij gezegeld adres aan te melden bij het Departe
ment van Koloniën, vóór 1 Augustus a. s.. onder overlegging van: 

a. gezegelde en door een burgemeester «elegaliseente bewijzen 
dat zij óf den cursus voor eene ambachtsschool of andere 
inrichting tot vorming voor ondergeschikte betrekkingen, met 
de waterbouwkunde of burgerlijke bouwkunde in verband 
staande, met goed gevolg doorloopen hebben; 

óf voldoende kennis hebben verworven van het ambacht van 
timmerman, hetgeen blijken moet uit verklaringen van de 
meesters, bij wie zij gewerkt hebben; 

óf eindelijk, gedurende minstens drie jaren werkzaam geweest 
zijn bij de uitvoering van waterstaats-of bouwwerken, hetgeen 
blijken moet uit verklaringen van degenen, die de uitvoering 
van de werken hebben geleid; 

t. een bewijs van zedelijk gedrag, afgegeven na dagteckening 
dezer bekendmaking, door Burgemeester en Wethouders hunner 
woonplaats; 

e. hunne geboorte-akte; 
d. een door den Commissaris des Konings in de betrokken 

provincie afgegeven certificaat van voldoening aan de wet op 
dc nationale militie. 

In het adres moet worden vermeld of de candidaat gehuwd 
is en c q. het aantal zijner kinderen. 

Geene uitzending van personeel naar Nedcrlandsch-Indie heeft 
plaats dan nadat uit een van Regeeringswege ingesteld genees
kundig onderzoek is gebleken van een gezond lichaamsgestel 
en vrijdom van gebreken, die voor den dienst in Nederlandsch-
Indie ongeschikt maken. 



228 D E O P M E R K E R . 6 J u l i 1889. 

Zij, die ter beschikking van den Gouverneur-Generaal worden 
gesteld, verbinden zich tot teruggave van alle gelden, welke 
ten behoeve van hen zijn voldaan ter zake van overtocht en 
van gratificatie voor uitrusting, indien zij binnen den tijd van 
vijfjaren na aankomst in Nederlandsch-lndie, anders dan ten 
gevolge van wel bewezen ziels- of lichaamsgebreken, buiten 
eigen toedoen ontstaan, uit 'slands dienst worden ontslagen, 
of indien zij niet binnen den hun aangewezen tijd naar Neder-
landsch-lndië vertrekken. 

— Dc Staatscourant N°. 154 bevat het reglement van orde 
voor het examen, bedoeld in art. 11 der wet van 26 Mei 1870 
(Staatsblad n°. 78) en den daarna tc houden wedstrijd in de 
schilderkunst in de Rijksacademie in 1S89. 

Op den eersten dag van den wedstrijd, zijnde Maandag 16 
September, worden des morgens te acht uren, de drie onder
werpen voor eene schilderij, waaruit de mededingers hebben 
te kiezen, door dc jury bekendgemaakt. 

Tot het vervaardigen van het schetsontwerp, op een doekraam 
van 40 bij 32 cM. , van het gekozen onderwerp wordt de eerste 
dag van den wedstrijd besteed. 

De uitvoering der schilderijen geschiedt, krachtens besluit 
van de jury, op een doekraam van 150 bij i 2 o c M . ; de figuren 
worden ter helft van levensgrootte uitgevoerd. Als samen
stelling moet elke schilderij in hoofdzaak overeenkomen met 
haar schetsontwerp. 

De mededingers leveren hunne schilderijen, met de daarbij 
behoorenc'.e verzegelde schetsontwerpen, uiterlijk op Zaterdag 
21 December, des avonds te 8 uren, bij den directeur af. 
Nadere bijzonderheden bevat het reeds genoemde nummer der 
Staatscourant. 

A M S T E R D A M . Het gebouw, dat voor rekening der soc.-dcm. 
partij op de Rozengracht, volgens de plannen van den architect 
J. A . Nieuwenhuis, zal gebouwd worden, moet dienen voor 
volkskoffiehuis en vergaderinglokaal. Op de eerste verdieping 
komt een kofhczaal, de tweede wordt vergaderzaal cn de derde 
woning voor den concierge. Achter deze zalen komt de groote 
vergaderzaal met galerijen, het geheel over een oppervlakte 
van 200 M ' . 

R O T T E R D A M . In de vergadering van de Vereeniging voor de 
Statistiek hield de heer H A . van ljsselsteijn, ingenieur bij de 
gemeentewerken te Rotterdam, Zaterdag een redevoering over 
de toekomst van Rotterdam als zeehaven in verband met die 
van naburige havens. 

De spreker ging daarvoor eerst de waterwegen van Rotterdam 
na, en legde vooral nadruk op de verbeterde vaardiepten der 
kanalen en van den Rotterdamschen Waterweg. 

Na dc waterwegen te hebben behandeld, ging spreker over 
tot de spoorwegverbindingen. Hij zette uiteen dat, wat deze 
middelen van verkeer aangaat, de Hollandsche havens wellicht 
op een ruimer, maar in geen geval op een gunstiger standpunt 
zich geplaatst zien dan hare mededingsters. Ten bewijze daar
van beriep hij zich o. a. op den petroleumhandel. De annexatie 
van den Rijnspoorweg achtte hij voor Rotterdam een pro-
blematicken zegen. Als eene der groote voordeden van de 
Rotterdamsche haven werd vermeld, dat zij des winters altijd 
open blijft, terwijl bijv. Hamburg en Antwerpen spoedig ge
sloten zijn. 

Voor Rotterdam wordt de toegang tot zee, dc Nieuwe Water
weg, steeds beter. In verband met den Waterweg gaf spreker 
vervolgens ccne beschrijving der havenwerken te Rotterdam, 
daarbij aantoonende dat de plannen, volgens welke deze werken 
nog steeds worden voortgezet en uitgebreid, Rotterdam in staat 
stellen, de mededinging met de vreemde havens vol te houden 
zonder gevaar voor hare gemeentefinancien. 

Nagaande, welke vaste stoomvaartlijnen (dc spoorwegen ter 
zee) van Rotterdam uitgaan, lichtte spreker een graphische 
voorstelling van de scheepvaart van Rotterdam en die van 
Hamburg nader toe, daarna betoogende dat, had Rotterdam 
deze transatlantische lijnen vroeger bezeten, de ontwikkeling 
van Antwerpen hoogstwaarschijnlijk niet zulk eene vlucht zou 
hebben genomen, als het geval is geweest. Vaste stoomboot-
lijnen zijn van het allergrootste belang. 

Het laatste gedeelte zijner rede wijdde spreker aan de be
handeling van de voornaamste artikelen van aanvoer voor de 
Rotterdamsche haven. De slotsom, tot welke dc heer Van 
ljsselsteijn kwam, kan als volgt worden samengevat: de ligging 
van Rotterdam is bij uitstek gunstig voor den transitohandel, 
die de middelen van vervoer doet toenemen cn daardoor ten 
goede komt, zoowel aan den eigenlijken stapclhandcl, als aan 
den uitvoer. Deze laatste kan niet bestaan zonder eene bloeiende 
industrie. Zoowel voor den handel als voor de industrie, die 
op de wereldmarkt wil concurreeren, is éénc voorwaarde on
misbaar: vrijheid. Met den bloei van onze havens hangt die 
van de nijverheid en den landbouw ten nauwste samen: daarom 
mag worden gezegd, dat de welvaart van Rotterdam en Am
sterdam solidair is met die van ons vaderland, doch daartoe 
is het noodig, dat Nederland nog lang de zegeningen van den 
vrijen handel geniete. 

(A. etA.) D E L F T . Namens de studenten, te dezer stede, die 
voor civiel- en bouwkundig ingenieur studeeren, werd verleden 
Maandag door de heeren A. A. H. W. Konig cn J. E. v. d. Pek, 

bij monde van eerstgenoemde, aan prof. E. Gugel, een eiken
houten boekenkast aangeboden, ter herinnering aan zijn 25-ja-
rigen werkkring als hoogleeraar in de schoone bouwkunst aan 
de Polytechnische school. 

Van het genootschap A . et A . ontving de hoogleeraar een 
krans met een begeleidend schrijven, waarin den jubilaris 
geluk gewenscht werd. 

Ter herdenking van het 25-jarig bestaan der school werd op 
dienzelfden dag door de gezamenlijke leeraren, den hoogleerarcn 
Oudemans en Gugel cn den leeraren Levoir, Tetar van Elven 
cn Huet, allen sedert dc oprichting aan die instelling werkzaam, 
op Stads Doelen een diner aangeboden. 

N I J M E G E N . Dezer dagen is alhier in den ouderdom van 02 
jaar overleden de heer H . F. Fijnje van Salverda, oud-hoom-
inspectcur van den Waterstaat. 

S C H I E D A M . De commissie tot onderzoek naar de practische 
uitvoerbaarheid der oprichting voor de theoretische en prac
tische opleiding van branders, heeft door dc indiening van een 
volledig voorstel bij den Gemeenteraad aan de haar verstrekte 
opdracht gevolg gegeven. 

Het onderwijs zal in hoofdzaak omvatten: de kennis der graan
gewassen, der meelsoorten, van het mouten, het beslaan, de 
gisting en het distilleeren, van het onderzoek van de verschil
lende gistingsproducten, van de kolenverbranding. Zooveel 
mogelijk wordt alles aanschouwelijk en proefondervindelijk 
behandeld. 

De cursus duurt éc'n jaar en begint in den aanvang van 
September, gelijk met dien der hoogere burgerschool. De va-
canties vallen samen met die van deze school. 

W O E R D E N . De bond van Ned. pan- cn tegel fabriekanten zal 
een algcmeene vergadering houden op Donderdag 11 Juli , des 
morgens te 11 uren, in een der lokalen van den heer Van der Pijl. 

B E V E R W I J K . De heer De Wolf, gemeente-opzichter heeft een 
plan met exploitatierekening voor eene gemeente-gasfabriek 
ingediend, waarop het Dagelijksch Bestuur door den Gemeen
teraad is uitgenoodigd dc stukken tc onderzoeken en deze zaak 
voor te bereiden. De loopende concessie, aan de Algem. Ned. 
Verlichting- en Verwarmingmaatschappij verleend, eindigt den 
14 Mei 1S91. 

R I D D E R K E R K . Er bestaat veel kans dat de werkzaamheden 
aan dc drinkwaterleiding, waarvoor den heer De Jong te Schie
dam concessie is verleend, spoedig zullen aanvangen; een ter
rein voor de noodige gebouwen werd in den polder Donkersloot 
aangekocht en ook het kapitaal is bijna geplaatst. Er ontbreekt 
nog eene overeenkomst met de polderbesturen tot het leggen 
der buizen door dijken en wegen. Door deze concessie wordt 
voor de gemeenten Ridderkerk, Barendrecht, IJselmonde en 
Hcndrik-Ido-Ambacht het vooruitzicht geopend goed drinkwater 
te bekomen. 

OUD-BEIERLAND, De gemeenteraad besloot den heer De 
Liefde te Hrorn , voor den tijd van 15 jaren, de levering van 
dc straatverlichting door middel van gas te gunnen, tegeneen 
minimum-vergoeding van f 700 'sjaars. De fabrikant is ge
houden ook over dag gas tc leveren en mag den gasprijs be
rekenen voor huiselijk gebruik en beweegkracht tegen 6 cent 
en voor verlichting tegen 10 cent per stère. 

— Aflevering 6 van Dc Natuur (uitgave van J. G. Broese te 
Utrecht) bevat: 

Over schietkatoen, dynamiet en andere brisante springmid
delen (met fig.). — Het verzamelen en opzetten van insecten 
(met fig.). — Korte mededeelingcn. -Gasmeters met fig.). — 
De Eiffel-toren (met fig.). — De theorie van het schaatsenrij
den. — Wat een stukje krijt te zien en te denken geeft (met 
tig.). — Sterrenkundige opgaven. — Correspondentie. — Vra-
genbus. 

P E R S O N A L I A . 
— Aan de polytechnische school werd Zaterdag 1 dezer de 

uitslag der eind-examens bekend. Diploma's werden uitgereikt 
voor: 

Civiel-ingenicur aan de heeren: W. F. Druyvesteyn, K. P. 
Huenges, P. Joosting, W. H Kloppenburg, A . A . W. H . Kö-
nig, F. C. Nauta, J. W. Nicrstrasz, J. W. Th. van Oyen, W. 
S. G. T. Post, E . L. Prevoo, W . F. Stoel, G. J. van Swaay, P. C. 
Swcmer, J. P. Tcxtor, J. J. F . C. Visser. 

Scheepsbouwkundig ingenieur aan den heer: J. van der Struyf. 
Werktuigkundig ingenieur aan de heeren: M . E . H . Ch. 

Bongacrts, F . C. Diifour, W. Huygens, P. A . M. Karthaus, 
D. van Ketwich, P. J. C. Laumans, J. Muysken. 

Scheepsbouwkundig en werktuigkundig ingenieur aan den 
heer: P. N . Hoorweg. 

Mijn-ingenieur aan den heer: J. de Koning Knijff. 
Technoloog aan de heeren: F. H . van Leent, J. H . K. Doc-

ters van Leeuwen, J. C. van Marken Wz., R. j . Schcrius. 
Voorts werd het eerste gedeelte van het technologen-examen 

met goed gevolg afgelegd door de heeren: F. W. J. Boek
hout, J. Bodseken, C. W. Mocth, H . A . Rouflaer. 

— De Gemeenteraad van 's-Hertogcnbosch benoemde in zijne 
zitting van Maandag 1 Juli den heer W. M . J. L . van der Ven 
tot boekhouder en H . Sleutjes tot fabrieks-opzichter aan de 
gasfabriek der gemeente. 
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V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
A r c h i t e c t d e r g e m e e n t e W e s t -

d o n g e r a d e e l . Jaarwedde ƒ 500. Adres 
in persoon bij den burgemeester te Ter-
naard vóór 20 Juli. 

G e m e e n t e - o p z i c h t e r te Henge -
loo (O.). Jaarwedde ƒ 500, met tweejaar 
lijksche opklimming van f 50. Adres 
uiterlijk 13 Juli bij Burgemeester en Wet
houders, (/.ie advert, in n". 27). 

T w e e t e e k e n a a r s . Salaris /100per 
maand. Adres met franco brieven onder 
letter N aan het bureau dezer courant. 
(Zie advert, in «°. 27). 

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

GEVRAAGD T W E E T E E K E N A A R S 
voor de detailleering van een belangrijk 
bouwwerk 

Aanbiedingen onder lett. N franco in te 
zenden aan de Administratie van dit blad. 
Zij, die onbekend zijn met het vormwezen der 
renaissance, komen niet in aanmerking. 
Salaris / IOO per mnnnd. 

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

Aanbesteding. 
(VOOR R E K E N I N G V A N D E N S T A A T ) . 
Op Donderdag den 18'n Juli 1889, des namid

dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen bij de Moreelse Laan te Utrecht, vau: 

Bestek N J . f96. 
Het aanbrengen van beeren tegen 

de landhoofden, het buiten
waarts verlengen van den pyler 
en het versterken der schuifin-
richtingen van de groote Em-
pelsche sluis in den Staats
spoorweg van Utrecht naar 
's-Hertogenbosch. 

Begrooting ƒ 11500.—. 
De besteding geschiedt volgens $ 41 van 

het bestek. 
Het bestek ligt van den 9*" Juli 1SS9 ter 

lezing aan het Centraalbureau bij de Mo
reelse Laan en aan het bureau van den Heer 
Sectie-Ingenieur H . E. BEUNKE te Hreila 
en is op franco aanvraag (per brief) aan ge
noemd Centraalbureau (Afd. Wegen Werken) 
te bekomen, tegen betaling van / 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en dooi
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal geschieden 
den 12d'" Juli 1SS9, ten 10.15 voorin, station 
den Bosch. 

Utrecht, den 5*» Juli 1889. 

Ondergeteekendo betuigt hij dezen zjjn har-
telüken dank voor de bljjken van belang
stelling, ondervonden bjj gelegenheid zjjner 
•,;.">- j n i M j j c u m b t s v e i - v i i l l i i i i j ; . 

E. GUGEL. 

Gemeente-üpzichter. 
Gevraagd te Hengelo (0.) op eene jaar

wedde van ƒ 500 met tweejaarljjksche op
klimming elk van ƒ 6 0 tot het maximum 
salaris van ƒ 6 0 0 bereikt is. 

De voor dien titularis geldende Instructie 
ligt ter Secretarie ter inzage. 

Adressen op zegel, en verdere stukken in 
te zenden v ó ó r of uiterlijk op 13 Juli 
ÏSS'J aan 

liurgemeester en Wethouder» ran Hengelo, 
J . HORA ADEMA. 

De Secretaris, 
B. (ï. GUI KINK. 

www sTi;i>i\(i. 
Op 16 Juli e. k.. des voormiddags te 12 

uren, zal door den Heer JOH. PEINZEN te 
GEMEKT worden AANBESTEED: 

Het bouwen van een Woonhuis, 
Stal en Koetshuis. 

Gedrukte teekeningen en bestek liggen ter 
inzage van al' 1 Juli in het Kolfiehuis »Cain-
brinus" te Gemert en zijn aldaar te verkrjjgen 
per stel ad ƒ 3.50. 

Aanwijzing des voormiddags ten 11 uren, 
dag van aanbesteding. 

Inlichtingen te bekomen bjj de Bouw
kundigen 

vVOUTERLCOD & B E R K E L A A R 
te Schiedam. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 

'S-HERTOHESBOSCH. zullen op Donderdag 
18 Juli 1889. voormiddag 10 ure, ten Raad-
huize aldaar, bjj enkele inschrijving 

aaiiht'MU'iU'ii: 
Het onderhoud van den Straatweg 

van 's-Hertogenboseh naar Best, 
ingaande met den dag der goed
keuring van de aanbesteding en 
eindigende den 30 Juni 1892. 

Het bestek ligt ter inzage op het Raad
huis te 's-Hertogenliosch en is verkrijgbaar 
bjj den Gemeente-Architect J. M . N A B B E 
aldaar, tegen betaling van /"l.OO. 

Aanwjjziiig zal geschieden op Dinsdag 10 
Juli e. k. voormiddag 9 ure, te beginnen 
nabjj het fort Isabella. 

De inschnjvingsbiljetten mo -ten op den dag 
der aanbesteding vóór 10 ure des voormid
dags in de ten RaaUhuize daartoe gestelde 
bus gestoken zijn. 

's-Her/ogentiose/i, \ Juli 1889. 
burgemeester en Wethouders voornoemd, 

De Uiiraemeester, 
v. 11. DOES DE WILLEHOIS. 

De Secretaris, 
J. N'. G. SASSEN. 

Aanbesteding. 
Op Zaterdag 13 Juli 1889. des middags te 3 

uren, zal door de tinna ROELOEEZEN & 
HüBNER, in het Koffiehuis *De lloode 
Leeuw", te AMSTERDAM, worden aanbesteed: 

Het Uitbreiden en Verbouwen van 
de bestaande STOOMDRUK
KERIJ aan den N. Z. Voorburg
wal , to Amsterdam, mot de leve
rantie van alle Materialen en 
Arboidsloonon. 

Het Bestek met l Teekeningen is ad ƒ 1.50 
per stel verkrijgbaar ter Stoomdrukkerij van 
de Aanbesteder». 

Inlichtingen geeft de Ingenieur-Architect 
A. L. V A N GENDT, te Amsterdam. 

DE LETT Su C°. 
Ootlxeedifk , Hol ter riant 

V L O E R - e n W A N D T E G E L S , 

TROTTOIR-. CE1F.M- I'S IJZERSTEE\TEGELS. 
Groote voorraden 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 

Gemeente ARXHEM, zullen Vrijdag den 19 
Juli 1389, 's voormiddags 11'., uur, in het 
openbaar, ten Gemeentchuize aanbesteden: 

Bostek N". 9. 
Het onder/houd van het Rivierbad. 

Bostek H*. 28. 
Het leggen van Cementriolen met 

bijbehoorende workon in de 
Steenstraat en in den Rozendaal-
s c h e n weg. 

Begrooting / 10600. 
Inlichtingen worden alle werkdagen, totden 

dag der aanbesteding, tusschen 9 en 12 en tus
schen 2 en 4 uur, gegeven aan het Bureau Ge
meentewerken ten Geinecntehuiz.c, alwaar voor 
beide bestekken de aanwijzing op Vrijdag 
12 Juli a. s., zal worden gehouden 's voor
middags l l j j ure, en teekeningen ter inzage 
liggen; bestekken met gezegeld iusclirjjvings-
Wjet tegen betaling van f 0.50 per stel 
ter Secretarie verkrijgbaar. 

n . O l l V L Ï l S . © X i 
van Staal of Hout met Staalhand doortrok
ken of met verstelbare lichtopeningen, zelf-
rolh'iide, mei drijfwerk enz. enz. 

E.en P. ROTTSIEPER, Kemscheid (Rünpmiecnjl 

ZWEEDSCH GRANIET 
uit de groeven, Stoomslijperij en Polijst 
inrichting van de Firma 

KKSSKL & KÖ11L. 
te Berlijn. 

Eenig Agent J. H. P. JANSE, 
Prinsengracht 46S, 

Amsterdam. 

Tegen 1 Augustus te koop i 
DE COMPLEETE INVENTARIS 

DER GOUDSCHE BADINRICHTING. 
bestaande in hoofdzaak in een Stoomketel 
van 8 en eene Machine van I paarden
krachten, Pulsometer, 10 geëmaiUeerde 
Badkuipen met bijbehoorende Pijpen en 
Kranen, alsmede Heet- en Koudwater-
reservoirs. 

Te zien en te bevragen bij II. J . NEDER-
HORST, tiouda. 

AANBESTEDING. 
Op Vrijdag 12 Juli 1889 des namiddags ten 

2 ure, zal te AMSTERDAM in het Café 
l De Roode Leeuw" op den Vijgendam, worden 

A A N B E S T E E D : 
Het bouwen van oen FABRIEKS

GEBOUW, Ketelhuis, Machine
kamer, Schoorsteon, Kantoor en 
verdere beschreven werken, op 
een torrein golegon aan de Ruis-
daolkado hoek Albert Cuyp-
straat te Amsterdam, met de 
leverantiön van allo materialen 
en arbeidsloonon, voor reke
ning van don Hoer J. C. G. 
Kampfraath. 

Het bestek met teekeningen is a ƒ 2.00 
per stel te verkrijgen bij de' Boekhandelaren 
HöVEKER \- ZOON', Heerengracht 180 te 
Amsterdam. 

Inlichtingen verstrekken de Architecten 
J . W. & G. W. MEIJER te Amsterdam. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 

Gemeente.//1;.\7/A'l/, zullen Vrijdag 12 Juli 
1889, 'svoormiddags 1 1 ' , uur, in het open
baar, ten Gemeentchuize aanbesteden: 

Bestek N°. 27. 
Het vorrichton van oonige VER

BOUWINGEN on VERNIEU
WINGEN en hot maken van 
nieuwo MEUBELEN aan de 
Hoogere Burgerschool, School 
n". X en Bewaarschool n". H , 
in twee perceelen. 

Raming: porceol I / 2700; per
ceel II ƒ 3Ö00. 

Inlichtingen worden alle werkdagen , tot 
den dag der aanbesteding, tusschen 9 en 12 
en tusschen 2 en 1 uur gegeven aan het 
Bureau Gemeentewerken ten Gemeentchuize, 
alwaar de teekeningen ter inzage liggen; 
aanwijzing op Donderdag (hui ten Juli a. s. 
'8 voormiddags 10 ure, beginnende aan de 
Hoogere Burgerschool; bestek niet gezegeld 
inschrjjvingsbiljet tegen betaling van /'0.50 
ter Secretarie verkrijgbaar. 
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CARBOLINEUM EXCELSIOR is het BESTE Houtbederfwerend middel. 
FRED. STIELTJES & O". Amsterdam. 

H.&J. SUYVER, 
FABRIKANTEN V A N 

STOOMKETELS i\ WERKTUIGEN, 
cp de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EERE-LIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 

ASPHALTE V A N V A L DE T E A V E E S 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, 

in groote verscheidenheden, voor: Rijwegen. Trottoirs, Lawn-Tennis-
Courts, Kelders. Winkel- en Magazijnvloeren, Gangen, Muur-, 
Brug- en Dakbedekkingen, Betoiifumleeringen enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan THE NEUCHATEL AS
PHALTE COMPANY Ld., Heltweg : i . Amsterdam en voor Arnhem bjj den Heer 
H. G. KNOOPS C.Ozn., Beekstraat F 82 te Arnhem. 

De Directeur. W. PATON WALSH 

AMERIKAANSCHE HYDRAULISCHE LIFTEN 
voor H o t e l » , l i m i t O O I ' K ' H M H I w e n . Z i e k e n h u i z e n en F a b r i e k e n . 

FRED. STIELTJES & C°., Keizersgraoht 745 Amsterdam. 

JAN HAMER & C ° . 
A M S T E R D A M . 

KANTOOR: Marnastraal 402 bh Leidscheplein. 
Installeerden hier te lande met veel succes 

geheele Waterleidingen 
in gebouwen, volgens het systeem CARRÉ. 

M I L D É ' S 
Teleplionen, l'.lectiïsche Schellen enz. 
Voor de telephonische gemeenschap in Werk
plaatsen, Hotels, Kantoren, Villa's enz. 

Deze toestellen zjjn bjj lagen prjjs, zeer 
gevoelig, duurzaam en élégant. 
Kelley's geschilderd en gebrand Glas. 

GEPLATINEERD GLAS, VENTI-
LATIEGLAS. (1) 

Bekroond: 
Dusscldoip 1880. 

Weenen 1880. 

Bekroond: 
Frankfort a/31. 1881. 

Amsterdam 1882. 

Gouden Medaille 
A m s t e r d a m 1883. 

JOH ANN ODORICO. Frankfort a/M. 
F A B R I E K V A N 

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

Succursales. Amsterdam, Weenen, Londen, Boston. 
O p s r e i - t n h t W 3 0 . 

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

Heerenj t racl i t , bif de Oude Spiegelstraat n . »:*;>. 

L I C H T D R U K T E E K E N I N G E N 
(witte lijnen op blaauwe grond) 

worden voortdurend, spoedig en tegen concurreerende prijzen geleverd door 

Th. J. DOBBE en ZOON, 
Magazijn van Teekenbehoeften voor Bouwkundigen, 

U T R E C H r X \ 
HkT~ Calques worden dosverkiozend ten onzent vervaardigd. 

BECKER & BUDDINGH. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK V A » 

W A T E R P A S-
I0III11T-

en andere 

INSTRUMENTEN, 
voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEEKENAARS, enz. 

Geëmailleerd-ijzeren PEILSCHALEN 
WEEGWERKTUIGEN. 

Te koop aangeboden. 
2 Stoomheimachines 
2 Houtsteekbanken 
1 Cirkel en lintzaagmachine 
1 Railzaag 

50 Kip wagons inhoud 2 M ., Beide 
24 „ „ 2M-1. zjjden 
36 „ „ l'/i M 3 . * kippend 
Alles '.(O c.M. spcorwjjdte. 
Aanvragen aan L. KALIS Kz. , Stieitrerht 

en W. DE JONG, Hreda. 

PHOTOLiniOGRAPIÏlE. PHOTflZltfOGlAFHII 
en Stéréotype-Inrichting 

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

op zjjne inrichting voor Pli«t*llth*Kra|ihie. 
bgzonder geschikt voor de reproductie van 
Plant, Teekeningen enz. van 1111. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor 1'IKIHP/IIHII 
graph Ir voor de reproductie van Platen cn 
ëravuret, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne Mereoi»pe-inili-IIIIIIK voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op/r«« eo aanvragegratistoegezonden. 

Gr. J . T H I E M E . 
Gedrukt bij G. W. van der Wiel & O » . , te Arnhem. 

VIER-EN-TW1NTIGSTE J A A R G A N G N". 28. Z A T E R D A G 13 JULI 18S9. 

1 L ^ ^ = ~ ^ 

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

Redacteur-uitgever F. W. V A N GENDT Jüï. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentien 

Bureau van De Opmerker ^ Driekoningenstraat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Archiiectura et Amkitia TAN SPRINGER 

H . G. JANSEN en A. REIJDING. 
Stukken, deze Redactie betreflende, te adresseeren aan den heer 

A , REIJIHM;, Stadhouderskade 4, te Amsterdam, 
en al, wat de Administratie van liet Genootschap betreft, aan den 

l^'-Secretaris, American Hotel, te Amsterdam. 

ABONNEMENT /2.25 per 3 maanden of wel us gulden per jaar, bij 
vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. \ oor het'buitenland 
f 7.50 en Nederlandsch-Indië 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 Opmerker te 
Arnhem en bij den Iloofd-correspondent JOH. G. STEMLER CZX., Boek
handelaar te Amsterdam. ""^ 

H E T JAPANSCH COSTUUM ') 
D O O K A. R E I J D I N G . 

(Voordracht gehouden op de Tooneelschool te Amsterdam) 
De Japansche tijdrekening, hierover zijn de weten

schap en de overlevering het eens, begint ongeveer 
zes eeuwen vóór Christus; de Japansche natie bestond 
dus naast de groote antieke maatschappijen: Egypte, 
Perzië, Griekenland en Rome. De standaard van het 
rijk van de opgaande zon, een witte vlag met cirkel-
vlak van karmijn, waait thans in den Lioe-Kioe archipel, 
op de grens der tropische luchtstreek, zoowel als op 
de Korillen en Krafto , bij de grenzen van Siberië, dat 
wil zeggen op 3850 eilanden, die de wateren des Grooten 
Oceaans beheerschen tot 2 a 3 dagen varens van het 
Aziatisch vasteland verwijderd. Daar zetelt een bevolking 
van 32 a 34 millioen zielen, en toch was die wereld 
in de oudheid geheel onbekend; het toeval deed eerst 
in de i6 c eeuw het land ontdekken door 1'ortugeezen, 
die bij een schipbreuk op dc kusten aanlandden. 

De Europeanen vonden in Japan een volledige be
schaving en volken die aan een reeds lang bestaande 
grondwet gehoorzaamden. Toch heeft men zich voor 
de studie van land en volk moeten bepalen tot het 
gadeslaan van enkele steden op Nippon, de eenige 
die sinds enkele jaren voor den Europceschen handel 
toegankelijk zijn gesteld. In het binnenland heeft men 
tot nog toe niet kunnen doordringen. 

De Japanners zijn veroveraars; hun regeering is in
gericht volgens het leenstelsel. Men houdt voor de 
eerste bewoners van Japan, de Aïno's, een volk dat 
thans nog op Yezzo en enkele andere eilanden voor
komt en zeer is achteruitgegaan. Naar hunne ge
woonten , hun gelaat en hun tongval te oordeelen , 
schijnen zij van de een of andere Aziatische familie af 
te stammen; nochtans gelijken zij op hun naburen, de 
Guilaken, Tongoezen en Mandsjoe's. Sinds de 14' 
eeuw verkeeren ze in een staat van lijfeigenschap, en 
dagelijks dalen zij lager en lager in het graf der ver
wonnen rassen. Het costuum der Aïno's verschilt 
weinig van dat der lagere klassen in Japan. De man-

') Bronnen: hoofdzakelijk A. Kacinet, /.<• Costnmc ktitorifUt, 
J. Brinckman, Kunst una Ifand-oerk in Japan. 

en I>r. 

nen dragen nauwe broeken en een wijd kleedingstuk , 
door een gordel vastgehouden. De vrouwen kleedcn 
zich in één of meer lange rokken, al naar het jaarge
tijde. Deze kleedingstukkcn zijn op de eenvoudigste 
wijze vervaardigd; enkele ervan zijn van stroo en zee
gras gevlochten. De vrouwen, die door de natuur 
weinig bevoorrecht zijn, verergeren haar aangeboren 
plompheid door zich tien omtrek van den mond — van 
den neus tot het kuiltje van de onderlip — blauw te 
schilderen. 

De Mongoolsche karaktertrekken zijn bij de Japanners 
veel minder sprekend dan bij de Chineezcn , cn , hoewel 
men niet kan ontkennen dat er Chineesch bloed in 
hen is, verschillen zij er toch op vele punten mee. 
Hun beschaving is, ondanks hun van de Chineezen 
overgenomen godsdienst (Boeddhisme en leer van Con
fucius), niet dezelfde. De Japansche taal, die langen 
tijd beschouwd werd als een dialect van het Chineesch, 
is thans, na grondige studie en vergelijking, gebleken 
niet denzelfden oorsprong te hebben. 

De Japanner is van middelbare grootte: dik hoofd, 
breede borst. lange romp, vleezige heupen, magere 
en korte beenen, kleine voeten en fijne, soms opmer
kelijk schoone handen. Het haar is zacht-lenig, dik 
en ivoorzwart. De huidkleur, die bij de verschillende 
kasten verschillend is, varieert tusschen de koperkleur 
of verweerde tint van de Javanen en het mat-wit of 
zonnigblank der bewoners van Zuid-Europa. De heer-
schende nuance is olijfbruin, nooit dc gele tint der 
Chineezen. In tegenstelling niet de Europeanen, zijn 
gelaat en handen der Japanners gewoonlijk minder 
gekleurd dan het lichaam. De jonge meisjes hebben 
somtijds een lichten blos op de wangen , dien men bij 
Chineesche vrouwen — zelfs bij de blankste — nooit 
waarneemt. 

Japan, dat zóó langen tijd tic vreemdelingen weerde, 
neemt tegenwoordig, en met een verbazingwekkende 
snelheid, enkele onzer gebruiken over. Vandaar dat 
een groot aantal der Japansche soldaten met groote 
behendigheid onze ver dragende geweren hanteeren, 
waarbij zij tot zelfs onze uniformen hebben overgenomen. 
De gewone soldaten dragen er, behalve 't geweej 
uniformen van blauw katoen, een nauwe broek eiv Ga 

Ue Itedactie van Architectlira et Amicitia stelt zich alleen verantwoordelijk voor den inhoud van stukken, gewaarmerkt met de initialen A. et A 
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r ibakl i h e m d , witkatoenen sokken en leeren sandalen. 
D e patroontasch hangt , met dc bajonet, op de rechter 
heup, terwijl aan den l inkerkant gedragen wordt het 
eenige nationale wapen , dat in deze uitrusting is blijven 
bestaan: de groote sabel in verlakte schede. H e t 
hoofddeksel , dat deze soldaten alleen dragen om de 
wacht te betrekken of te gaan exerceeren, heeft ook 
dit karakter behouden; het is de punthoed van verlakt 
carton , die aan de kanten kan neergeslagen worden. 

Maar al heeft de scherpzinnigheid der Japanners 
hen spoedig de superioriteit van de vuurwapens boven 
ieder ander wapen doen begri jpen, toch konden zij 
z ich niet op é é n m a a l losmaken van de zware strijd-
benoodigdheden van 't leenstelsel. D e h e l m , de ma
l i ë n k o l d e r , de hel lebaard, het s lagzwaard, zijn in 
gebruik gebleven bij wapenschouwingen en groote 
manoeuvres; korpsen boogschutters, geheel ouderwets 
toegerust, staan er naast de colonnes der op E u r o -
peesche wijze uitgeruste infanterie; r idders , wier voor
komen den tijd der kruistochten waardig is , verschijnen 
er in 't stof van de artillerie-treinen. 

D e oude Japansche wapenrustingen , die in de laatste 
jaren in grooten getale in Europa zijn g e ï m p o r t e e r d , 
zijn dus interessant o m te bestudeeren, aangezien zij 
nog steeds in gebruik zijn. A l s men ze in onderdeden 
beschouwt, vindt men de verschillende deelen t e rug , 
die de verdedigingswapens der middeleeuwen uitmaakten: 
ijzeren bors tkuras , soms uit een s tuk , een andermaal 
uit verschillende platen samengesteld, in den geest der 
schobbejakken of Romeinsche ringpantsers; schouder
platen , somtijds van kleine versterkingen voorzien , die 
beweegbaar z i jn , ten einde den degen van den antago
nist te beletten den hals te treffen. D e armen worden 
beschermd door middel van mal iën . D e buik en de 
heupen zijn eveneens door platen gedekt. Been- en 
voetstukken beschermen dc onderste extremiteiten. 
D e h e l m , voorzien van k i n - en halsplaat, en van een 
neks tuk , bestaat bovendien uit een koperen of ijzeren 
masker , te vergelijken met het vizier van den gesloten 
Europeeschen helm in middeleeuwen en Renaissance
tijd. To t den wapenhandschoen toe, die den rug van 
de hand beschermt, schijnen alle principes van dit 
stelsel van verdediging aan de Europeanen ontleend. 

Ondanks deze overeenkomst aarzelt men toch het 
te bevestigen; men weet nog niet of de Japansche 
wapenrusting een oorspronkeli jke schepping van het 
land i s , dan wel een navolging van de dracht der 
eerste zeevaarders, die Japan hebben bezocht. 

Zooveel is zeker , dat het Japansche volk , verstandig 
en uaaperig als het is, z ich voor de samenstelling van 
de wapenrust ing, zoo deze al bij navolging is geschied, 
van middelen heeft bediend , ten eenenmale verschil lend 
van die der voorbeelden. He t heeft z ich een wapen
rusting weten te verschaffen , oneindig lichter dan die 
onzer r idders , aangezien een aantal harer deelen ge
maakt worden van gelakt carton van groot weerstands
vermogen , terwijl mal iën en platen in qualiteit van 
materiaal oneindig hooger staan dan het meeste wat 
gedurende de middeleeuwen in Kuropa werd geleverd. 
D e koorden en zijden vlechtwerken , die een zoo groote 
ro l spelen bij de beweegbare deelen van den h e l m , 
de samenstelling zelf, en de verbindingen van het 
harnas, dragen tot deze l ichtheid veel bij . Eindel i jk 
hebben de Japanners ongetwijfeld de hoogste volmaakt
heid bereikt in het smeden van staal. D e Japansche 
wapens danken dikwijls hun buitengewone schoonheid 
aan het effect van hun samengesteld metaal , het syakfdo, 
het metaal van sawa, een alliage van g o u d , k o p e r e n 
andere metalen, dat men voora l voor de ornementen 
op k l ingen gebruikt . 

E e n zeer eigenaardig Japansch wapen , dat zoowel 

tot de offensieve als de defensieve uitrusting behoort , 
is de kri jgswaaier , een waaier van groote afmeting, 
waarvan het blad uit papier bestaat; de spaken zijn van 
ijzer O n t p l o o i d , met de eene hand vastgehouden, 
terwijl de andere met de sabel is gewapend , dient de 
waaier vo l schitterende kleuren om den tegenstander 
in de war te brengen, om zijn aandacht af te le iden, 
teneinde hem zekerder tc kunnen treffen. Deze waaier, 
die evenmin als het mes wordt vastgehecht aan het 
cos tuum, wordt geworpen, volgens dezelfde methode 
die men in I tal ië gebruikt voor het stylet. D e exer
citie met den waaier behoort bij het schermen. Yash i t -
z o n é , een van de helden uit den ouden t i jd , maar een 
k le in mannetje , dat h e l m , schi ld noch hellebaard d roeg , 
vreesde niet de meest geduchte ridders tot tweegevecht 
uit te dagen , dank zij zijne behendigheid in het spel 
met den krijgswaaier. D i t deel van de wapenrusting is 
eindelijk het uiterste wapen van den kr i jgsman, die 
door een gevecht , waarin hij handgemeen is geweest, 
vermoeid is. A l s hij zich een oogenbl ik neerzet o m 
rust te nemen en zich opnieuw ziet aangeval len, dan 
bedient hij z ich van zijn waaier om zijn vijand er mee 
tusschen de oogen te treffen. Bij de p lech t ighe id , die 
met onzen doop overeenkomt, ontvangt ieder jongge
borene verschillende geschenken: potjes pomade voor 
de meisjes; voor de jongens twee waaiers, die de 
voorloopers zijn van de sabels, welke het k ind reeds 
op den ouderdom van 7 jaren zal beginnen te dragen , 
als zijn kaste het hem veroorlooft. 

D e mili taire stand is in hoog aanzien. D e gronden 
welke dc mili tairen bezitten, krijgen ze in pacht van 
hunne leenheeren als belooning voor hunne mili taire 
diensten. D e Yakoun inen ( Yakou — ambt; nine — man) 
dragen twee sabels in de ceintuur aan den l inkerkant ; 
de groote heeft een gevest voor twee handen; de kleine 
is voor een gevecht van man tot man bestemd, en de 
Japansche prenten stellen dikwijls gevechten v o o r , 
waarin beurtelings de groote en de kleine sabel gebe
z igd werden , zooals in vroeger tijden bij ons het zwaard 
en de dolk . 

D e Japansche k l ingen bestaan uit twee ijzerlagen 
ter weerszijden van een laag staal, die breeder is en de 
snede vormt. M e n krijgt zoodoende een wapen, waarvan 
de schuine zijde een soort van golven vertoont, die 
men wolken noemt; deze regelmatig langs de k l i n g 
te vormen is de groote kunst van den wapensmid. 
D e slagen van die zwaarden zijn vreeselijk; met een 
beetje oefening kan er in één houw een hoofd mee 
worden afgeslagen. D e gevesten zijn meestal met 
chagrijnleder over t rokken , en de kwast is met een 
zijden k o o r d eraan bevestigd. D e scheden zijn van 
leer of van hout , over t rokken met fijn lakwerk. D e 
Japanners stellen hoogen prijs op hun wapens, voor
namelijk op hun sabels, de onderscheidingsteekenen 
hunner geboorte. E e n g e r u ï n e e r d edelman zal eerder 
alles verkoopen dan zijn beide sabels. Z o o bewaart 
men in de voorname huizen de wapenen, die gedurende 
verschillende geslachten van vader op zoon dienst ge
daan hebben; men verhaalt met trots hunne bloedige 
geschiedenis, en wanneer men een vriend een hooge 
eer w i l bewijzen , vergunt men hem ze aan te raken ; 
wie daarvan het voorwerp i s , k n i e l t , buigt d i ep , en 
brengt eerbiedig , alvorens het te beschouwen, het 
wapen aan zijn voorhoofd. D e kleine sabel heeft d ik
wijls op zijn schede twee accessoires; allereerst een 
k le in mes , dat niet meer is dan een papiermes, hetwelk 
den geletterden Japanner dient; aan de andere zijde 
een naa ld , die een bepaald merk of initiaal draagt. 
A l s gedurende het gevecht de kri jgsman een vijand 
van hoogen rang doodt , pr ikt hij hem die naald in 
het hoofd, om na den slag zijn slachtoffer te herkennen. 
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M e n weet dat de Japansche edelen zich met één 
van hun sabels den buik opensnijden, als ze ter dood 
zijn veroordeeld of eenvoudig daartoe bewogen worden 
door zekere beginselen van eer. D e korte sabel wordt 
dan gebruikt o m zich op den bu ik een insnijding te 
maken in den v o r m van een k r u i s , doordringende tot 
dc ingewanden, maar ook niet verder , uit vrees dat 
deze er uit zullen k o m e n , hetgeen een groote misslag 
zou wezen. A l s de patient zoover is gevorderd , slaat 
een zijner vrienden hem met één slag het hoofd af. 
D e operatie op den bu ik geschiedt met elegantie, 
plechtig en vooral zeer handig. D e aristocratische 
jongelui ontvangen er speciaal onderwijs in door daartoe 
aangewezen leeraars. D e beide sabels hebben geli jk
vormige versiering. In het schermen oefenen zich alle 
edelen sints hun vroegste jeugd dagelijks; zij dragen 
daarbij een afzonderlijk schermcostuum en bedienen 
zich van onschadelijke wapens. 

O o k de Japansche dames oefenen zich in 't schermen. 
Onder de oefeningen, bij haar in gebruik , behoort een 
schermmethode, waarbij het wapen is een omgebogen 
ijzeren lans in den geest van die der Poolsche maaiers ; 
zij dragen die met de punt naar den grond gekeerd 
en hantecren haar in een reeks van houdingen , standen, 
gecadenccerde bewegingen, d i e , volgens den heer A . 
H u m b e r t ' ) , fraaie balletmotieven zouden opleveren. 

O o k hantecren ze nog met groote vlugheid een soort 
van s i k k e l , die aan een lang koord om haar pols be
vestigd is. 

Zooals reeds met een enkel woord werd aange
d u i d , verschillen de Japanners vooral hierin van de 
Chineezen , dat de bevolk ing in kasten verdeeld i s , 
evenals bij vele Indische volken. China is een land 
van gel i jkheid; iedereen, behalve dc zonen van tanka 
dera's, kan er , dank zij de examens, mandarijn worden 
en de hoogste onderscheidingen genieten. In Japan 
echter kan men , behoudens enkele ui tzonderingen, 
nooit in een andere kaste komen dan waarin men ge
boren is. A a n deze inr icht ing en aan het gemis aan 
eerzucht, dat daarvan het gevolg i s , schrijft men de 
kalmte en zelfgenoegzaamheid, j a , zelfs dc mededeel
zame vrooli jkheid toe, die den Japanner eigen zijn. 

E r zijn 9 kasten. D e vorsten , de a d e l , de priesters 
en de krijgslieden vormen de eerste vier. Zij hebben 
het recht twee sabels te dragen. In de kaste der letteren, 
waaronder de doctoren in de medicijnen behooren, 
beperkt z ich dit tot één zwaard. D e kooplieden , van 
welken aard o o k , de werk l i eden , de boeren, en de 
koelie 's en matrozen, die de laatste kasten vo rmen , 
mogen in geen geval wapens dragen. Bui ten de kasten 
staan de bedelaars e. a . , onder meer de christans, 
afstammelingen der oude Chris tenen, die in bepaalde 
wijken moeten wonen en ongeveer behandeld worden 
als de Joden in Europa tijdens de Middeleeuwen. 

Vandaar nu twee maatschappijen ; de een gewapend 
en bevoorrecht , dc andere ontwapend; bovendien drukt 
een ijzeren juk het l and ; de regeering is op mili tairen 
voet geschoeid en feodaal. Hoewe l nu deze ouder-
wetsche regeling van zaken , in onze dagen neiging 
heeft o m zich te wijz igen, en de tijd voorbij schijnt 
dat de afpersingen cn wil lekeurige handelingen van de 
mannen met twee zwaarden ongestraft bleven , niette
genstaande een moderne hervorming den edelen toestaat, 
j a , zelfs uitnoodigt om hun wapenen niet te dragen , 
schijnt toch het dragen van de sabel , en van een 
tweetal v o o r a l , als men er 't recht toe heeft, nog wel 
eenigen tijd te zullen duren. 

(Wordt vervolgd?) 

Aimé Humbert, Li Japon iltustrè. 

E E N K U N S T E N A A R S L E V E N ' . 
Onder de vele honderden beeldhouwwerken , die in 

1877 voor den Parijschen salon werden aangeboden, 
was ook een eenvoudig pleisterbeeld, met een papier 
erbi j , waarop vermeld s tond: „ A u g u s t e R o d i n , ge
boren te Pari js , leerl ing van de heeren l i a n e en Car -
rier-Belleuse, R u e Brctonvi l le 3. Het Bronstijdperk 
pleisterbeeld". 

D e wijze, waarop dit beeld gemodelleerd was, ver
schilde geheel van d i e , welke door de meeste beeld
houwers van den tcgenwoordigen tijd gevolgd wordt , 
en gaf zoo geheel de natuur weer , dat sommige leden 
der J u r y van toelating geloofden, met een afgietsel 
naar het leven te doen te hebben. Andere leden meen
den , dat wanneer dit beeld werkel i jk gemodelleerd was, 
men hier te doen had met werk van een kunstenaar, 
die hooger stond dan de meesten zijner tijdgenooten. 
He t beeld werd slechts onder protest aangenomen en 
in een hoekje geplaatst, waar werken van twijfelachtige 
waarde bijeenstonden. 

D e vervaardiger van het beeld , een zeer gevoelig 
m a n , die als een slaaf in de grootste onbekendheid 
gewerkt h a d , die z ich twint ig jaren lang de pijnlijkste 
ontberingen getroost had , om zich aan de kunst zijner 
keuze te kunnen wijden, was tot in het diepst zijner 
ziel gegriefd, toen hij zag , hoe men zijn werk geplaatst 
had en hoe zijn vakgenootcn het elkander met een 
sportenden lach als een mystificatie aanwezen. Slechts 
één beeldhouwer, A d r i e n Gaudez , zag de waarde van 
het kunstwerk i n ; door zijne bemoeiingen kreeg het 
althans een eenigszins betere plaats. Daar zag de heer 
Turquet het, die deel uitmaakte van de commiss ie , 
belast met het doen van aankoopen voor den F ran -
schen Staat. H i j bewonderde het beeld zeer, doch tot 
den aankoop werd niet besloten, daar het niet zeker 
was , of het niet een afgietsel naar de natuur was. 
Meer en meer trok het kunstwerk echter de aandacht, 
vooral der jongere kunstenaars. W i e is toch die R o 
din? vroegen zij. Niemand kende hem. 

Augus te R o d i n was geboren in 1840; zijne ouders 
verkeerden in vrij bekrompen omstandigheden. N o g 
j o n g , werd hij naar de kostschool van een zijner ooms 
tc Beauvais gezonden. D i t onderwijs beviel hem echter 
slecht en daar zijne ouders het ook niet goed bekos
tigen konden , kwam hij op veertienjarigen leeftijd weder 
in het vaderlijk huis terug. H i j wilde kunstenaar 
worden , en bezocht daarom de teekenschool, die als 
„la Petite E c o l e " bekend staat en in de Rue de 1'Ecole 
de M é d e c i n e gevestigd is. H i e r bleef hij drie jaren 
en teekende of boetseerde daar 's ochtends en 's avonds, 
terwijl hij zijne middagen al schetsende in het L o u v r e 
doorbracht. 

Toen Augus te zeventien jaar was , wilden zijne ouders 
dat hij in zijn eigen onderhoud zou voorzien , en hij vond 
een plaats als modelleur in een fabriek van p a p i e r - m a c h é . 
H i j kon nu wel leven , doch had slechts weinig tijd 
voor eigen studie. H i j trachtte echter met zijn tijd 
te woekeren, en stond vroeg o p , om, voor hij naar dc 
fabriek g i n g , zooveel mogelijk te kunnen studecren. 
O o k zijne Zondagen bracht hij voor zichzelf werken
de door. 

H i j wilde nu trachten, op dc Eco le des Beau x A r t s 
geplaatst te worden , doch tweemaal deed hij het toe
latingsexamen met ongunstigen uitslag. D i t was een 
diepe vernedering voor h e m , doch later kwam hij tot 
de over tu ig ing , dat het beter voor hem geweest is 
het onderwijs aan de ofiiciëele kunstschool niet geno
ten te hebben, daar hij nu zijn oorspronkeli jkheid 
behield. 

H e t werk, dat Rod in in zijn fabriek moest verrichten, 
was alles behalve aangenaam. Slechts zelden kon hij 
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modc l l cc r en , doch deed overigens liet werk van den 
eersten den besten ouvrier, voor een loon van twee 
francs per dag. Dat hem dit tegen de borst stuit te, 
behoeven wij niet te zeggen. T o c h hield hij het zes 
jaren uit. Zi jn eenige afwisseling bestond in het be
zoeken der teckenlesscn in de ..Manufacture des Go
bel ins" en in het volgen der lessen van B a r y e , die 
echter niet bijzonder in zijn smaak vielen. 

Eindel i jk gelukte het hem. in de Rue de la Reine 
Blanche, een stal te huren, die hij, zoo goed het g ing, 
tot atelier inrichtte en waar hij een buste begon te 
maken, die later onder den naam van „ d e gebroken 
neus' ' beroemd werd. H e t model was een arm oud 
man, die een gebroken neusbeen had. Daarna begon 
hij een „ B a c c h a n t e " , die hem zeer goed voldeed, doch 
ieder, die het beeld zag, keurde het af. Daar hij geen 
middelen h a d , o m dit in gips over te brengen, viel 
het eindelijk uit elkander, en g ing dus voor goed ver
loren. D r i e jaren was de kunstenaar ermede bezig 
geweest. 

Onder Rod in ' s kennissen was een priester, die zijn 
buste gemaakt wilde hebben. D c jonge beeldhouwer 
begon met ernst aan zijn taak, blijde dat hij wat kon 
verdienen; toen de buste echter gereed was, wi lde de 
besteller haar niet aannemen, daar hij meende, dat 
R o d i n zijn haar te veel op twee horens had doen ge
li jken cn hem dus iets duivelachtigs had gegeven. 
Hoezeer R o d i n ook het geld noodig had, hij bleef 
weigeren iets aan zijn werk te veranderen. 

In 1862 en 1863 k w a m onze kunstenaar in dienst 
bij een ornementist, Bies gcheeten, die echter slechts 
weinig met hem tevreden was, zoodat hij hem zijn 
ontslag gaf. R o d i n moest toen voor een goudsmid 
modellen in was maken, voor een man van zijn talent 
zeker een ware marteling. 

E r bestond, in 1863, te Parijs een kunstenaarsclub, 
waarvan Mart inet voorzitter was en die Ingres, Dela
cro ix , B a u d r y , Carpeaux en andere mannen van naam 
onder zijn leden telde. R o d i n werd l i d van dit gezel
schap, en zond op een der tentoonstellingen, die het 
hield, zijn buste van den priester in , die, tot zijn groote 
vreugde, zeer bewonderd werd. K o r t daarna werd echter 
de club ontbonden, zoodat het den beeldhouwer aan 
gelegenheid ontbrak, ook andere werken tentoon te 
stellen. Daar R o d i n een groot bewonderaar was van 
Carpeaux, verzocht hij dezen, toen hij hem op een ver
gadering ontmoette , zijn atelier te mogen bezoeken ; 
toen hij echter bij den beroemden meester kwam, viel 
hem zulk een slecht onthaal te beurt, dat hij zijn 
bezoek nimmer hervatte. 

N a eenigen tijd te Marsei l le werkzaam te zijn ge
weest, trad R o d i n in dienst bij een marchand de 
bons dicnx te Straatsburg, iemand, die er een fabriek 
van kerkbeelden op na hield. H i j bleef hier echter 
slechts drie maanden, doch vond gelegenheid , in zijn 
vrijen t i jd , een zijner beste werken tc m a k e n , eene 
vrouwenbuste , die als „ la petite Alsac ienne" bekend 
staat. 

D o o r bemiddel ing van een zijner kennissen werd 
R o d i n nu opgenomen in het atelier van Car r ie r -Be l -
leuse , een van die beeldhouwers te Parijs , welke figuren 
voor den handel leveren. H i e r bleef hij van 1863 
totdat de Fransch-Dui tsche oor log uitbrak. Onze jonge 
vriend verdiende nu wel meer geld dan vroeger , doch 
zijne beproevingen waren nog geenszins ten einde. 
Rel leuse , wiens klanten slechts elegante, zoctgemo-
delleerde beelden konden gebru iken , stond R o d i n niet 
toe , zijn eigen manier van boetseeren te vo lgen ; deze-
was dus verp l ich t , z ich dienzelfden stijl zonder karakter 
eigen te maken. In zijn vrijen tijd stelde hij z ich 
echter schadeloos, en werd meer zichzelf. 

In 1864 bood hij „ d e gebroken neus" voor den Salon 
a a n , doch zijn werk werd geweigerd , wat een ver
schrikkel i jke slag voor hem was. H i j bleef dus gedoemd 
werkman te z i jn , hoewel hij z ich kunstenaar voelde. 
N iemand stelde belang in h e m , als alleen de jonge 
v r o u w , met wie hij kort te voren zijn lot verbonden 
had en die hem voor wanhoop behoedde. H i j begon 
weer met nieuwen moed te werken , cn poogde steeds 
iets beters tc maken. 

D e Fransch-Dui tsche oor log brak ui t ; R o d i n kwam 
bij de nationale garde , cn werd tot korporaal aange
steld , zoodat hij zijn bet rekking bij Relleuse moest 
opgeven. Deze ontvlood het oorlogsgevaar en vestigde 
zich te Brussel , R o d i n zocht hem na den oor log weer 
o p , en k w a m weer in zijn dienst , tegen een belooning 
van vijf-en-zeventig cents per uur. Belleuse organi 
seerde een tentoonstelling van werken , op zijn atelier 
vervaardigd; R o d i n plaatste voor een winkelraam in de 
nabijheid eenige zijner eigen werken. H ie rove r was 
Relleuse zoo ver toornd, dat hij R o d i n op staanden voet 
wegjoeg. 

Daar stond hij dus , in een vreemd l and , onze kunste
naar , met vijf-en-twintig gulden als zijn geheele bezit
t ing. Belleuse verkocht veel van hetgeen hij tentoon
gesteld g a d , en R o d i n z a g , welke enorme prijzen deze 
beeldhouwer-koopman maakte voor het w e r k , dat den 
eigenlijken vervaardiger zoo slecht betaald was gewor
den. N a drie weken waren Rodin ' s hulpmiddelen uit
geput ; hij ontmoette toen echter een zekeren V a n R o s -
b u r g h , een beeldhouwer , die vroeger te Parijs ook 
voor Belleuse gewerkt h a d , en die hem voorstelde, 
gemeenschappelijk een atelier op te richten. V a n R o s -
burg had namelijk de opdracht gekregen , twee groepen 
en twee karyatiden voor de nieuwe Beurs en andere 
belangrijke decoratieve beeldhouwwerken uit tc voeren , 
die eerst aan Belleuse beloofd waren , doch die men 
hem niet gaf, daar hij Franschman was. R o d i n moest 
het meeste van het werk doen , doch ontving slechts 
een karige belooning. 

In 1874 kregen de vennooten de opdracht , een ge
denkteeken te ontwerpen voor Burgemeester L o o s te 
A n t w e r p e n , hetwelk aan iemand was besteld, die van 
beeldhouwen slechts weinig verstand had. R o d i n deed 
zijn uiterste best, doch zijn werk beviel niet , zoodat 
er allerlei veranderingen in gemaakt werden. D o c h 
ook zelfs zooals het uitgevoerd w e r d , baarde het werk 
opz ien ; de naam van R o d i n , de werkelijke vervaardi
ger , werd echter zorgvuld ig geheim gehouden. D e 
vennootschap werd echter ontbonden en R o d i n keerde 
naar Brussel t e rug , waar hij in de R u e S a n s - S o u c i I I I 
een atelier be t rok, en zijn „ B r o n s t i j d p e r k " b e g o n , Een 
soldaat, H e y t gcheeten, diende hem hierbij tot model . 

Onze beeldhouwer begreep echter, dat het noodza
keli jk voor hem was , I ta l ië te bezoeken; hij getroostte 
zich de grootste ontberingen om geld voor de reis te 
kunnen verzamelen , en vertrok eindelijk naar het be
loofde land. D e graven der M e d i c i te Florence maakten 
veel indruk op h e m ; toch achtte hij de wijze van 
modc l l cc ren , door M i c h e l A n g e l o gevo lgd , verre be
neden die der antieken te staan. Het k w a m hem 
v o o r , dat M i c h e l A n g e l o meer uit het hoofd, dan naar 
model gewerkt heeft. Donatc l lo daarentegen trok hem 
bijzonder aan. 

T e Brussel teruggekeerd, werkte hij weer aan zijn 
beeld voor t . dat in het laatst van 1S76 gereed k w a m , 
en in 1877 in de Cerc lc A r t i s t i q u c tentoongesteld werd. 
H e t viel daar niet zeer in den smaak, en toen reeds 
werd ver te ld , dat het een afgietsel naar de natuur was. 
Slechts één cr i t icus , die van IJEclio du Parlement, 
erkende de groote verdiensten van het kunstwerk. 

K o r t daarop vertrok R o d i n naar Pari js , en wij zagen 
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reeds, welk een ongunstige ontvangst zijn kunstwerk 
daar wachtte. O o k te Parijs moest hij weer , om te 
kunnen leven , als werkman dienst nemen, en vreemd 
genoeg, het was wederom Belleuse , die hem k w a m 
opzoeken en hem werk verschafte. In 1878 werd „ d e 
gebroken neus" voor den Salon aangenomen, en trok 
de aandacht van velen door de eigenaardige wijze van 
modelleeren, die Donate l lo in herinnering bracht. Eenige 
der bewonderaars gingen den kunstenaar in zijn atelier 
in de R u e des Fourneaux opzoeken, en waren zeer 
verbaasd, den man, die zooveel k o n , met het model
leeren van onbeduidende beeldjes voor Belleuse bezig 
te zien. H i j vertoonde hen echter twee andere beelden, 
die hij voor zichzelf onderhanden had „ U g o l i n o " en 
„ J o h a n n e s de Dooper" , cn die de bezoekers ten hoogste 
bewonderden. D e buste van het laatste beeld werd in 
1879 met een „ m e n t i o n honorable" bekroond. 

In ditzelfde jaar werd de heer Turquet , die, zooals 
wij zagen, tot de grootste bewonderaars van Rodin ' s 
talent behoorde, Onder-secretaris van Schoone kunsten. 
H i j kocht „ h e t Bronsti jdperk" voor den Staat aan , en 
bezorgde zijn beschermeling een bet rekking aan de 
fabriek tc Sèv re s . H e t eerste werk, dat hij daar maakte, 
was echter zoo weinig naar den smaak van den admi
nistrateur dier inr icht ing, dat deze het weigerde. E e n 
tweede vaas, door R o d i n versierd, werd in porselein 
ui tgevoerd, en niettegenstaande de administrateur ook 
dat werk afkeurde, aangekocht om in het M u s e u m te 
Sèv res geplaatst te worden. 

Inmiddels was in 1880 ook het beeld van Johannes 
den Dooper gereed g e k o m e n , cn ook dit werd door 
den Staat aangekocht , nadat het bij veel afkeuring, 
ook hier en daar bijval had verworven. R o d i n kreeg 
nu, weder door de bemiddel ing van Turquet , zijn eerste 
groote bestelling, het boetseeren van een deur , voor 
het M u s e u m van decoratieve kunst ; de reliefs moesten 
tafereelen uit Dante's Inferno voorstellen. H i j begon 
met ijver aan deze taak, cn zijn werk werd zoozeer 
bewonderd, dat velen hem als den grootsten beeld
houwer van den tcgenwoordigen tijd beschouwen. Sedert 
ontbrak het hem niet aan waardeering; hij ontving 
onderscheidene medailles, cn werd zelfs als Ju ry - l i d 
van dc laatste tentoonstelling gekozen. M e n koestert 
de stoutste verwacht ing van zijn talent cn de bewon
dering voor wat hij schiep, stijgt nog, indien men weet, 
met welke tegenspoeden cn ontberingen ccn zoo be
gaafd man te kampen heeft gehad. 

V A N D E P A R I J S C H E T E N T O O N S T E L L I N G . 
E e n der grootste aantrekkelijkheden van dc tentoon

stelling is het Panorama, dat door de Compagnie G é 
néra le Transatlantique is opgericht , en dat dienen moet , 
om het publ ick bekend te maken met de reusachtige 
vervoermiddelen, waarover deze Maatschappij beschikt. 

H e t gebouw heeft, van bui ten , niets dat het van 
gewone panoramagebouwen onderscheid. Gaat men 
echter b innen , en betreed m e n , na de gebruikelijke 
donkere gangen gepasseerd tc zijn , het platform , dan 
ziet men niet den slag bij dit of dat, den brand van deze 
of gene s tad, doch men bevindt zich op de komman-
dobrug eener groote transatlantische s toomboot , de 
Touraine. D e boot ligt in den mond der Seine cn in 
dc verte ziet men Havre . W i j staan aan den voet van 
den voorsten mast, nabij het stuurhuis, en hebben geheel 
de illusie alsof wij werkelijk passagier op een groote 
stoomboot z i jn ; matrozen , medereizigers, hofmeesters , 
die al ien, in bont gewoel dooreen , brengen een laatsten 
groet aan Frankr i jk . O m ons schip zien wij de ge
heele vloot der Compagnie Transatlantique l iggen. V o o r 
ons ligt het wandeldek, gevuld met personen in de 
meest verschillende houdingen, sommige plastisch uit

gevoerd , andere geschi lderd, doch allen zeer natuurl i jk; 
verscheidene mannen van naam zijn duidelijk te onder
scheiden. 

Wanneer wij de brug verlaten, dalen wij af in een 
ru imte , die zoo getrouw mogelijk het salon van een 
groote stoomboot in alle bijzonderheden weergeeft. 
N o g lager zijn diorama's , waar wij verschillende ge
zichten , met de stoomvaart in bet rekking staande, te 
aanschouwen kr i jgen , als een rooksalon en een eet
salon in een stoomboot, de fabriek der Maatschappij , 
een stoomboot, die de haven van A l g i e r s verlaat, een 
leeszaal in een stoomboot, een schip dat de haven van 
N e w - Y o r k b innenkomt , landverhuizers op het dek , de 
stokers aan boord van een boot , enz. 

I Iet panorama is door Poilpot geschi lderd , wiens 
naam reeds aan zoo menig werk van dien aard ver
bonden is H o e is hij hierbij te werk gegaan ? M e n 
moet zich niet verbeelden, dat men een dergelijk werk 
maar op goed geluk kan beginnen, cn zich op zijn 
goed oog kan verlaten. A l l e s moet , met behulp der 
beschrijvende meetkunde, zoo juist mogelijk geconstru
eerd worden , wat zeer veel moeite en tijd kost. O p 
een zeekaart van den mond der Seine heeft de schilder 
eerst de verschillende schepen in hunne juiste verhou
dingen en posities geplaatst, en toen een c i rke l ge
trokken , met dc brug der Touraine als middenpunt , 
die het te beschilderen doek verbeeldde. N u werden 
de doorsnijdingen van het cy l indervormig tafereelsvlak 
met de gezichtslijnen geconstrueerd, en zoo ontstond 
het tafereel op kleine schaal in zijne hoofdlijnen met 
mathematische juistheid D o o r de bekende wijze der 
vierkanten werd deze kleine schets nu op het groote 
doek overgebracht. N u begon de schilder op het doek 
te werken , telkens het effect van de plaats, voor het 
publiek bestemd, beoordeelendc. 

Toen de schilderij gereed was , kwam het cr op aan , 
de werkelijke voorwerpen zoo te plaatsen , dat het pu
bliek niets zien kan van datgene, wat , ter bereiking 
der i l lus ie , verborgen moet blijven. N o c h het boven- , 
noch het benedeneinde van het doek m a g in het oog 
vallen. O m het boveneinde te verbergen, werd over 
de brug een zonnetent gespannen , waardoor tevens be
reikt w e r d , dat de beschouwer den mast slechts voor 
een gedeelte ziet. Moeil i jker was het, om het bene
dendeel van het doek te verbergen, daar de zee zich 
naar alle zijden van den horizont uitstrekken moet. 
A a n de stuurboordzijde heeft men een hek geplaatst, 
waardoor dc beschouwer belet word t , al te zeer de 
verschansing te naderen, en daardoor is de moeili jk
heid opgelost. A a n de bakboordzijde kan het publiek 
echter over de verschansing z i en , cn daar zijn dus 
schuine schermen geplaatst die water verbeelden. D e 
plaats waar de toeschouwers staan, i s , zooals wij zagen , 
niet midden op het sch ip , maar meer naar dc bakboord
zijde. D i t heeft verschillende voordcelen , daar men 
nu belet wordt b.v. de beide schoorsteenen der stoom
boot , die op het doek geschilderd z i jn , van een ander 
punt te beschouwen, dan waarop bij het construceren 
der perspectief gerekend is. 

D e zee leent zich uitstekend, om in een panorama 
nagebootst te worden; a l de voorwerpen , op het dek 
geplaatst, het touwwerk enz. zijn echt, doch het voor-
en achterschip zijn zoo bedrieglijk geschi lderd, dat 
men niet onderscheiden k a n , waar het echte dek in 
het nagebootste overgaat. A f en toe wordt het dek 
met heusche teer bestreken, en deze eigenaardige lucht 
verhoogd dc illusie z o o , dat personen, die spoedig 
zeeziek worden , zich bijna onpasselijk gaan gevoelen. 
Slechts de deining ontbreekt natuurlijk. 

Des avonds wordt het gebouw door gas verlicht en 
dan is het effect even groot als bij dag. Hoezeer dit 



236 D E O P M E R K E R . 13 J u l i 1889. 

nieuwe panorama in den smaak val t , bli jkt wel het 
beste daaruit, dat het gedurende de eerste twint ig dagen, 
dat het geopend was , door niet minder dan zestigdui
zend personen bezocht werd. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'S-GRAVENHAGE. Door wijlen Mr. A . W . Jacobson is onder 

anderen een legaat van /5000 vermaakt aan het Schilderge
nootschap Pulckri Studio. 

A M S T E R D A M . Door het Bestuur der Maatschappij A r t i et 
A m i c i t i a e is, ter voldoening aan de beschikking van wijlen 
den heer Willem Ferdinand Will ink vanCollen, een wedstrijd 
uitgeschreven, waaraan alle Nederlandsche kunstenaars, die 
den leeftijd van 30 jaar nog niet bereikt hebben, kunnen deel
nemen. Het onderwerp is eene figuurschilderij en het program
ma is aan het bureau der Maatschappij verkrijgbaar. 

(A. et A.) Vrijdag j l . herdacht de Vice-president van ons Ge
nootschap, de heer A. C. Bleys, het tijdstip, waarop hij 25 jaar 
geleden zijn loopbaan als bouwmeester begon. Dat het hem, 
den stichter van zoovele belangrijke gebouwen , op dien dag 
niet aan blijken van belangstelling ontbrak, behoeft nauwelijks 
vermelding. Ken deputatie uit het Bestuur van A . et A . bracht 
den jubilaris hulde namens het Genootschap. 

(A. ct A.) Onlangs ontvingen de twee groote bouwkundige 
lichamen in den lande, de Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst en het GenootschapArchitectura et Amici t ia . van 
den Gemeenteraad van Zutfen de uitnoodiging om in overleg 
met den gemeente-architect van die stad het programma te 
ontwerpen voor een prijsvraag met het oog op den bouw van 
een nieuw Raadhuis. 

Thans vernemen wij dat de eerste conferentie tusschen den 
heer F. H. van Etteger, gemeente-architect van Zutfen en de 
heeren W . Muysken en Jan Springer qq., reeds deze week heeft 
plaatsgehad, zoodat wij binnen korten tijd het programma der 
prijsvraag kunnen tegemoet zien. 

De bovengenoemde heeren zullen ook als Jury bij de beoor
deeling der in te zenden plannen fungeeren. 

U T R E C H T . De vereeniging «Het Utrechtsen Museum van 
Kunstnijverheid" stelt zich de verheffing van het kunsthand
werk en de veredeling van den kunstzin ten doel en geeft, tot 
bevordering daarvan, in hare lokalen, naast de doorloopende 
tentoonstelling van kunstvoorwerpen, cursussen in kunst-indus
trieel teeken-onderwijs voor mannelijke en vrouwelijke leer
lingen. De cursussen voor vrouwelijke leerlingen beoogen vooral 
het kunstnaaldwerk. 

De tentoonstelling van het werk der leerlingen wordt thans 
gehouden en werd zonder eenige plechtigheid geopend. 

MAASTRICHT. In de vergadering van Provinciale Staten is 
overeenkomstig het voorstel van Gedeputeerde Staten besloten 
tot het toekennen eener subsidie van f 10,000 aan het K. K. 
kerkbestuur te Susteren, in de restauratiekosten der monumen
tale kerk aldaar. 

— De heer A. J. Brevet, hoofdingenieur van den Waterstaat 
is Dinsdag na eene korte ongesteldheid overleden. Het stof
felijk overschot is Donderdag naar Den Haag overgebracht en 
des namiddags van dien dag op Kik en Duinen begraven. Vele 
ambtgenooten waren daar aanwezig. De hoofdinspecteur van 
den waterstaat, de heer Caland, huldigde de verdiensten van 
den overledene, die door ijver tot een der hoogste rangen van 
het ingenieurs korps was opgeklommen. 

De overledene \oerde de havenwerken te Harlingen uit, en 
na voltooiing daarvan, viel hem de onderscheiding te beurt 
om benoemd te worden tot ridder der orde van den Neder-
landschen Leeuw. 

Met ingang van I Apr i l 18S1 werd de heer Brevet tot hoofd
ingenieur van '5 Rijks waterstaat in Zeeland benoemd en met 
ingang van 1 November 1887 naar Maastricht verplaatst. 

LEIDEN. De u : ' " algemeene vergadering van de Nederland

sche Maatschappij tot Bevordering van Nijverheid werd Dinsdag 
in de groote zaal der Stadsgehoorzaal geopend. Onder de ver
schillende vraagstukken, daar ter tafel gebracht, vestigen wij 
de aandacht op de proeve van een ontwerp-octrooiwet, door 
den heer G. A . A . Middelburg van Amsterdam toegelicht; dit 
ontwerp, door de Vereeniging van voorstanders eener Neder
landsche octrooiwet uitgewerkt, berust op de volgende grond
slagen : 

1°. Octrooien gelden voor Nederland, zijne koloniën en be
zittingen en kunnen door Nederlanders en vreemdelingen ver
kregen worden. 

2°. Octrooien worden verleend voor nieuwe nijverheidspro
ducten, bereidingswijzen en verbeteringen van reeds bestaande 
nijverheidsproducten of bereidingswijzen. 

Geene octrooien worden verleend voor uitvindingen van 
eetwaren, dranken, geneesmiddelen en langs scheikundigen 
weg voortgebrachte stoffen. 

Ken uitvinder kan aanvullings-octrooien op zijne eigene uit
vinding verkrijgen. 

3°. Een onderzoek door de Regeering naar de nieuwheid 
van het onderwerp van het octrooi heeft niet plaats. 

4°. Het octrooi wordt slechts verleend voor producten, die 
in het land zelf vervaardigd worden, 

50. De kosten tot verkrijging van het octrooi moeten zijn 
opklimmend en minstens de uitgaven dekken, die door den 
Staat in zake de octrooiwetgeving gedaan worden. 

Omtrent deze aangelegenheid werd door de vergadering geene 
conclusie genomen. 

Tot Directeuren zijn gekozen de heeren J. F . W. Conrad, 
J. F. Crcmcr en Jhr. F. Backer; tot President is herbenoemd 
dc hetr Dr. de Haan. De volgende vergadering zal tc Leeuwar
den of te Haarlem gehouden worden. 

Z U T F E N . Bij de verloting van schilderijen, op 11 dezer door 
de kunstvereeniging Pictura gehouden, zijn de prijzen gevallen 
op de volgende nummers: 312, Huizcr vrouwtje, van A. Fock, 
303, Bij Xichtevecht, van W. Oppcnoorth; 320, Beckhuizer-
bosch, van H . W. van de Worp; 290, Winterlandschap, van 
C J. van Selm. 

B R E D A . In de nabijheid van de cellulaire gevangenis zullen 
een nieuw rechtsgebouw, een huis van arrest en eene mare
chaussee-kazerne worden gebouwd, waarvoor de opmetingen 
reeds hebben plaats gehad. 

— Ons land, zegt de Asser Courant, wordt met een bezoek 
vereerd van eene commissie uit het Bestuur der Deensche 
heidemaatschappij; nl. de heeren E. M. Dalgas, Directeur, 
F. Mourier-Pcterscn, Bestuurslid, en S. Bronsted, ingenieur 
dier Maatschappij. Dinsdag brachten zij een bezoek aan de 
Gelderscbe dennenbosschen, onder begeleiding van Mr. C. J. 
Sickesz, te I.ochem, Voorzitter der Nederlandsche heidemaat
schappij. Gisteren werden door hen de ontginningen op afgc-
vcende gronden onder Drijber, van den heer 'sJakob, te 
Utrecht, en de boschcultuur in het Hullandschevcld in oogen-
schouw genomen, onder geleide van de heeren M. Rahdcr en 
Mr. Menno O. Gratama. te Hoogeveen. Deze ontginningen 
werden door de Deenschcn zeer geroemd. 

Heden brengen genoemde heeren een bezoek aan de Groninger 
veenkoloniën; daarna zal Dedemsvaart en Frcderiksoord nog 
door hen bezocht worden. 

— Volgens De Ingenieur zijn dc proeven van den heer Kctjen 
met de bereiding van zwavelzure ammoniak uit de te Amsterdam 
met het Liernurstelsel opgezamelde fecalc stoffen volkomen ge
slaagd. De toestellen leverden zeer zuivere cn helderwitte 
zwavelzure ammoniak en het overschietende vocht was geheel 
reukeloos en slechts een weinig bruin gekleurd, zoodat het 
zonder vrees voor vervuiling van het grachtwater in dc grachten 
kan afvloeien. Aangezien in 1S8S reeds op 2847 perccclen met 
50,240 personen het Liernurstelsel te Amsterdam is toegepast 
en de hoeveelheid pneumatisch verzamelde stof in dat jaar 
80,000 M : ' bedroeg, vestigt De Ingenieur de aandacht op het 
grocte belang dezer uitkomsten voor Amsterdam. 

Ook voor de gemeente Utrecht, waar de toepassing van dit 
stelsel in overweging is , zijn die uitkomsten van groote be-
teekenis. 

P K K S O N A L I A . 
In Nederlandsch-IndiO is 'de ingenieur 

ie klasse S. I. van Overveldt toegevoegd 
aan den chef der 2e waterst.-afd. ten einde 
werkzaam te worden gesteld bij de werken 
ter verbetering van de bevloeiing in Zuid 
Bagelen en is overgeplaatst van Bantam 
naar Bagelen, ten einde als eerstaanw. 
waterst.amb. op te treden, de architect 2e 
klasse F. van der Tas. 

Bij den dienst der Staatsspoorwegen op 
Java is bij de exploitatie der oosterlijnen 
geplaatst de bouwkundige ambtenaar ie 
klasse J. P. J. H. Alsdorf. 

— De heer C. Venneijs, sedert 15 October 
1S60 architect-directeur der gemeentewer
ken te Utrecht, heeft, wegens voortdu
rende ongesteldheid, eervol ontslag uit die 
betrekking gevraagd. 

V A C A N T E B K T R E K K I N G E N . 
— A r c h i t e c t der g e m e e n t e W e s t -

do n g e r a d e e 1. Jaarwedde ƒ 500. Adres 
in persoon bij den Burgemeester te Tor
naard, vóór 20 Juli. 

— L e e r a a r in het h a n d t e e k e n e n 
te U t r e c h t , aan de burgeravondschool. 
Jaarwedde / 5 0 0 tot f 700. Adres vóór 4 A u 

gustus aan Burgemeester cn Wethouders. 
T w e e t e e k e n a a r s . Salaris / i c o p e r 

maand. Adres met franco brieven onder 
letter N aan het bureau dezer courant. 
{/.ie advert in n". 27). 

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

van Staal of Hout met Staalband doortrok
ken of met verstelbare lichtopeningen, zelf-
rollende, met drjjtwerk enz. enz. 

E.en P. ROTTSIEPER, Ilemschcid (R\)nprmaen). 
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O P E N B A R E 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER™ WETHOUDERS VAN 

ROTTERDAM zjjn voornemens op Vrijdag 
den 19 Juli 1889, des namiddags te 1 uur, 
ten Haadhuizc aldaar aan te besteden: 

Het STICHTEN van DRIE GE
BOUWEN en EENE LOODS en 
het verrichten van eenige an
dere werken, op het terrein van 
het Openbaar Slachthuis te Rot
terdam. 

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 ver
krijgbaar bjj Wed. P. V A N WAESBERGE 
cn ZOON, Boekdrukkers Houttuin n°. 73, 
tegen betaling van ƒ2.—. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen aan 
gemeld Timmerhuis. 

Aanbesteding. 
Op Maandag 22 Juli 1889, des namiddags 

ten drie ure, zal door den Architect R. DE 
VRIES, namens den Heer Til . JANSEN te 
Vagenini/en, in het Hotel „DE W K K E L D " te 
Wageninqen, worden aanbesteed: 

Het bouwen van ZES WOONHUI
ZEN aan de Lawicksche AUéé 
Q 1 du til' 

Teekeningen en bestek liggen van af' Maan
dag 15 Juli in voornoemd Hotel ter inzage, 
terwjjl de aanwjjzing in loco zal geschieden 
op den dag der besteding des voormiddags 
ten 11 ure. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen bij 
R. DE VRIES, Architect te ll'ageuingen. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 

Gemeente ABSIIXI/, zullen Vrijdag den 19 
Juli 1889, 's voormiddags II 1;, uur. in het 
openbaar, ten Gemeentehuize aanbesteden: 

Bestek N°. 9. 
Het onderhoud van het Rivierbad. 

Bestek N°. 28. 
Het leggen van Cementriolen met 

brjbehoorende werken in de 
Steenstraat en in denRozendaal-
schen weg. 

Begrooting ./ 10500. 
Inlichtingen worden alle werkdagen, tot den 

dag der aanbesteding, tusschen '.) en 12 en tiis-
schen -2 en 4 uur, gegeven aan het Bureau Ge
meentewerken ten Geineentehuiz.e, alwaar voor 
beide bestekken de aanwjjzing op Vrijdag 
12 Juli a. s., zal worden gehouden 's voor
middags \\% ure, en teekeningen ter inzage 
liggen; bestekken met gezegeld inschrjjvings-
biljet tegen betaling van ƒ 0.50 per stel 
ter Secretarie verkrjjgbaar. 

Ministerie van Justitie, j Aanbesteding. 

Op Dinsdag 30 Juli 1889, de» namiddags ten 
2 ure, zal in een der lokalen van het De
partement van Justitie te 's-Gravenhage, in 
het openbaar, bjj enkele inschrijving worden 

AANBESTEED: 
Het leveren van 8 stuks Verwar

mingsketels ten behoeve van de 
Strafgevangenis te Leeuwarden. 

Het bestek met 1 teekening ligt ter in
zage in de Stralgevangenis bovengenoemd 
en op het bureau van den Ingenieur-Archi
tect voor de Gevangenissen en Rechtsgebou-
wen te 's-Gracenhage, alwaar tevens inlich
tingen zjjn te bekomen. terwjjl het op franco 
aanvrage tegen betaling van /0.2.S te be
komen is bjj de GEBPiOEDEHS VAN C L E E F , 
Boekhandelaars, Hofspui N°. 2**» te 's-Gra
venhage. 

's-Gravenhage, 11 Juli 1889. 
/Je Minister van Justitie. 

Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal: 

A. W. CARRIÈRE h. S. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 
\S-// Eli TOG ES li (ISCII. zullen op Donderdag 
18 Juli 1889. voormiddag 10 ure', ten Raad-
huize aldaar, bjj enkele inschrijving 

a a n b e s t e d e n ! 
Het onderhoud van den Straatweg 

van 's-Hertogenbosch naar Best, 
ingaande met den dag der goed
keuring van de aanbesteding en 
eindigende den 30 Juni 1892. 

Het bestek ligt ter inzag'/ op het Raad-
I huis te 's-Herlogenhosch en is verkrijgbaar 
tbjj den Gemeente-Architect-J. M . N A B B E 
; aldaar, tegen betaling van ƒ1.00. 

Aanwjjzing zal geschieden op Dinsdag 16 
! Juli e. k. voormiddag '.) ure, te beginnen 
nabij h<:t fort Isabella. 

De insclirjjvingsbiljettt-n moeten op den dag 
der aanbesteding vóór 10 ure des voormid
dags in de ten Raadhuize daartoe gestelde 

i bus gestoken zijn. 
VHertogenbosch, 4 Juli ISS'J. 

liurgemeester en Wethouders voornoemd. 
De BufffémeetUr. 

v. 1.. DOES DE WILLEBOIS. 
De Secretaris, 

J . N . G. SASSEN. 

B E C K K R & BUDDINGH. - A R N H E M . 
KONINKLIJKE FABRIEK V A * 

WATERPAS-
HOEKMEET-

en andere 

INSTRUMENTEN, 
v o o r I N G E N I E U R S . A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S , enz. 

Geëmailleerd-ijzeren PEILSCHALEN 
WEEGWERKTUIGEN. 

ZWEEDSCH GRANIET Te koop aangeboden. 
t de groeven, Stoomslijperij en Polijst „ _. . "T 

DB LIFT & C'. 
Ootixeetli/k 2*H, Haltrrdam 

V L O E R - en W A N D T E G E L S , 
TROTTOIR-, l,HE\T- EN UZERSTEEMKtiËLS. 

Groote voorraden 

uit de groeven, Stoomsüjperij en Polijst 
inrichting van de Pinna 

KKSSKL & KÖHL. 
te Berlijn. 

Eenig Agent J. H. F. JANSE, 
Prinsengracht Kis. 

Amsterdam. 

W. WEIMER, 
56 Warmocsslra.it, Amsterdam. 
ATELIER tot het vervaardigen van in 

lood gezet glas voor kerkramen en apparte-
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. 

A. H . V A N BURGEN, 
E A B R I K A X Ï T E 

Heiligcrlce. prov. (iron. 
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 
LUIDKLOKKEN, 

op binnen- cn b u i t e n l a n d s c h e T e n 
toonstellingen bekroond. 

A N T W E R P E N 1 8 8 5 . E E R E D I P L O M A . 
G o u d e n e n Z i l v e r e n M e d a i l l e s . 

2 Stoomheimachines 
2 Houtsteokbankon 
1 Cirkel en lintzaagmachine 
1 Railzaag 

50 Kipwagons inhoud 2 M*. 1 Heide 
24 „ „ 2M 3 . zjjden 
36 „ „ 1' • M 3 . * kippend 
Alles 90 c.M. spoorwjjdte. 
Aanvragen aan L. KALIS Kz. , Sliedrecht 

en W. DE JONG, Hreda. 

PHOTOLIMPIHE. lMlllln/IM ui.»\l'HIE 
en Stéréolype-1nrielitin«: 

van G. J. TH IE ME. te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichting voor Phoi*litli««rni>hie, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans. Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor PhatMtaM-
graphie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor lioekwer-
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne ster > |.< -ii.i i. Kling voor HH. Druk
kers, alleB tot de minste prjjzen. 

Prospectussen niet proeven van bewerking, 
worden op franco aanvragegratistoegezonden. 

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

file:///oerde
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L I C H T D R U K T E E K E N I N G E N 
(witte li jnen op blaauwe grond) 

worden voortdurend, spoedig en tegen concurreerende prijzen geleverd door 

Th. J . DOBBE en ZOON, 
Magazijn van Teekenbehoeften voor Bouwkundigen, 

T J T R Ë C H T . 
Ü0 Calques worden desverkiezend ten onzent vervaardigd. 

Gebr. VAN DER VLIET, 
IJ/.IRIU.MIHAARS te AMSTERDAM. 

Maal-. 1'laai-, Band-, Hoek- en T - i enz 
Steeds voorhanden: 

BALK-IJZER in verschillende profielen en lengten. 
VU'»" en gegeten Maal uit ile fabriek 

van Gebr. ISOni KR & Co. te Weenen, alsmede 
l.l O lil: iioclnaiiels mot afgewerkte pun

ten en onder garantie tegen splijten. 

JAN VAN DER POT, Katendrecht bij Rotterdam, 
Kyaniseerinrichting. 

De eenigste. waar ook des winters kan worden gekyaniseerd. 
Het kyaniseeren is het eenigste afdoende middel tegen verrotting en zwam. De 

bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. Desverlangd bjjlevering van hout. 4 

Prima Engelsche Portland-cement merk „Walkend" 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prijzen. 

Belgische k lu i t - en hydraulische kalk. 
Billjjke prjjzen en vrachten. 
Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Gelieve op voornaam en adres te letten. 

H . & J . SUYVER, 
F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS E N M M T I M , 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EEHE-2IPL0MA (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 
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H . & J . SUYVER, 
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op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
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Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 

ASPHALTE VAN V A L DE TRAVERS 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, 

in groote verscheidenheden, voor: Rijwegen, Trottoirs, Lawn-Tennis-
Courts, Kelders, Winkel- en Magazijnvloeren, Gangen, Muur-, 
Brug- en Dakbedekkingen, Betonfundeeringen enz. 

J^J^ËSSS! 8 * M e T e m u n z i c h t« adresseeren aan THE NETJCHATEL AS-
^ L ^ r ? ^ 2 ? H Y L d " , i M t W % 3> sterdam en voor X ^ T o j j den Heer 
H. G. KNOOPS C.Ozn., lieekstra*t F 63 te Arnhem. 8 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

JAN HAMER & C°. 
AMSTERDAM. 

KANTOOR: Marnixstraat 402 b h Leidscheplein. 
Boyle's Luchtpomp-ventilators. 

H o j l o ' s lt . 'i | i |M>n. 
voor slechttrekkende Schoorsteenen. 

BOYLE'S SCHOORSTEENKAPPEN, 
tegen valwinden enz. enz. 

Vereiichcu geen toezicht, helilien «reen iiewecjrliare 
deelen, voorkomen teruir-liiï in den koker, werken 
met de meeste gelijkmatigheid in iederjaargetude, 
hebben eene veel grootere capaciteit dan ieder 
andere ventilator. 

Deze toestellen zjjn op verschillend.' RIJKS-, 
GEMEENTE- en PARTICULIERE gehouwen hier 
te lande geplaatst. 
WITTE S LIFTEN mi h m m , llonhmi. Sp;in m. 

CARRÉ'S Luchtdrukwaterreservoirs. (2) 
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ofPlyf B " W O L S : B O E I * - - A r n h e m . 
Z |r*$£Pf lK 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. 
KQUKKKES, MEETK'ETTIXGEN, BRIEF- en PAKKETHALANSEN, enz. enz 

BAKENS. ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN. TELEGRAAF-APPARATEN, enz. em. 

CARBOLINEUM EXCELSIOR is het BESTE Houtbederfwerend middel. 
. FRED. STIELTJES & C". Amsterdam. 

Zelfdragend 

en 

vlak gegolfd ijzer, 

gewoon 

en gebombeerd 

worden in 

vele verschillende 

profielen 

en 

afmetingen vervaar

digd. 

Actiën Gesellschaft fiir Verzinkerei 
L'XII 

Eisen construction 
VOUMALS 

./ i i OH MIIMJGEUS, 

Rheinbrohl. 
Galvaniseerinrichting 

EN 
Fabriek van gegalvaniseerde 

Bouwconstructiën. 
G <ï] Justeerde Pospecti 

Referentiën en Begrootingen 
steeds verkrjjgbaar. 

Vertegenwoordiger voor Nederland en 
Koloniën 

F I ; I « I > . I \ * s l . 
AMSTERDAM, 

Heerengracht 335. 

HJXGERS' 

DAKPANNEN 
E N 

D A K R A M E N 
VAN 

uitmuntende 
constructie, 

geschikt 
voor alle soorten van 

DAKBEDEKKING, 

ook voor 

D A K E N 
met zeer geringe 

helling. 

K L Ü O S & T A K L I I I B l i H G I I 
R O T T E R D A M . 

A G E N T E N 
der Société Anonyme des 

Carrières de Porphyre de Quenast" 
KN 

der „Socie'te' de» Carrières de Lessines." 

LEVERANCIERS van FAUCONVALKEIEN. 

Geldersche straat N". 12. 
De Amerikaansche 

„New Paragon'' Schoolbanken 
en A N D R E W S BANKEN en STOELEN 
met opslaande Zittingen voor Scholen, Kerk
gebouwen en Schouwburgen, uitsluitend ver
krijgbaar bij 

FRED. STIELTJES & C°. 
Keizersgracht 745, 

AMSTERDAM. 
Duizenden in gebruik in Nederland, waar 

van attesten ter inzage. 

Gedrukt bij 6. W. van der Wie) & C"., te Arnhem. 
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RCHITECTVRAETIHIMICIT IA 

? ^ c * W a ^ v o r ^ c ol^ b e • 5Utt>ft̂  c>> cht>ifcT) g^^et cpfĉ irxy 

Redacteur-uitgever F. \V. V A N G K N D T JGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentieii: 

Bureau van De Opmerker, Driekoningenstraat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architecture! et Amicitia TAN S l ' R I N G K K , 

II . G . J A N S E N en A . R E I J D I N G . 
Stukken, deze Redactie betreffende, tc adresseeren aan den heer 

A . R E I J D I N O , Stadhouderskade 4, te Amsterdam, 
en al , wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den 

l-'"-Secrctaris, American Hotel, te Amsterdam. 

aUMMLi 
ABONNEMENT/*2^5 per 3 maanden ofwel zes gulden per jaar, bii 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
/ 7.50 en Nederlandseh-Indië f 9 . - , beiden bij vooruitbetaling. 

AJJVKRTF.NTJKN 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 Bureau van De Opmerker te 
Arnhem en bij den Hoofd-corresjxmdent J O H . G . S T E M I . K R C / N . , Boek* 
handelaar te Amsterdam. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T GENOOTSCHAP. 

De excursie naar Gor ichem is uitgesteld 
tot Zondag 4 Augustus. 

Heeren deelnemers gelieven zich te vereenigen aan 
het Centraal-station, om vandaar per 1 lollandsche spoor, 
des morgens om 8 uur 20 minuten, te vertrekken naar 
Rotterdam en verder per stoomboot naar Gorichem 
en Loevestein. 

De terugreis geschiedt op dezelfde wijze. 
Aan heeren leden, die zich nog niet tot dezen tocht 

hebben verbonden en hieraan wenschen deel te nemen , 
wordt dringend verzocht hiervan vóór of op den len 
Augustus a. s. kennis te geven aan den ie Secreta
ris , American Hotel, alhier. 

De kosten, aan de excursie verbonden, zullen ver
moedelijk met inbegrip van de biljetten voor spoor en 
stoomboot (waarvoor door het Bestuur zal worden zorg
gedragen) en het diner, bedragen /'7. 

Bij deze excursie zullen zich aansluiten de verceni-
gingen Bouwkunst en Vriendschap, te Rotterdam en 
Architecture te 's-Gravenhage. 

Namens het Bestuur: 
De iste-Secretaris, 

G. A. Z E E M A X . 

(A.etA.) E E N 25-JARIG 
HOUWMEESTERSCHAP. 

Werd, nu ongeveer drie weken geleden, het 25-jarig 
jubileum herdacht van den heer Gugel, als professor 
aan de Delftsche Polytechnische School, thans zien we 
terug op den dag, waarop onze geachte Vice-voorzitter, 
een week geleden, zijn 25-jarig bouwmeesterschap vierde 
te midden zijner verwanten en vrienden. 

De heer Rleys is ons voornamelijk bekend geworden 
toen hij, nu een achttal jaren geleden, zijn geboortestad 
Hoorn voor Amsterdam verwisselde en sedert hier 
menig schoon bouwwerk uitvoerde. 

Reeds met practische kennis gewapend, toog hij, ruim 
28 jaar geleden, naar Antwerpen's Academie, de meest 
a la mode in dien tijd. Na er met succes zijne studiën 
voltooid te hebben, vestigde hij zich — gerugsteund 
door de Antwerpensche gouden medaille 

om zich aanvankelijk te wijden aan gebouwen van bur
gerlijken aard. nu en dan afgewisseld door den bouw 
van een kerk. 

Langzamerhand zien wij hem afwisselend als civiel-
en als religieus architect optreden, en het is hoofdzakelijk 
op dit laatste gebied, dat we gewoon zijn geraakt zijn 
naam vermeld te zien. 

De werken, die hij in de laatsten tijd maakte en die 
ons nog versch in het geheugen zijn gebleven, zijn de 
kerken te Hoorn, Amsterdam, Assendelft en Ketel, 
het Begijnenhof en het thans in aanbouw zijnde St.-Eli-
zabethsgesticht. liuitendien bouwde hij een menigte 
scholen voor diverse corporation en verschillende woon-
en winkelhuizen, zoowel te Hoorn als te Amsterdam, 
waaronder het geestige sigarenpaleisje op den hoek van 
de Leidschestraat en Keizersgracht voornamelijk be
kendheid geniet. 

Wat vooral voor de jongeren zijn kunst aantrek
kelijk maakt, is het zoeken naar nieuwe oplossingen 
van oude gegevens en het streven naar oorspronke
lijkheid , waarvan zijn werken blijk geven. Deze twee 
tendenzen leiden tot onverwachte scheppingen, en het 
is aan dit streven, dat wij de verrassende oplossingen 
te danken hebben der meeste aan zijn smaak onder
worpen vraagstukken. 

Het kan den bouwkunstbeoefenaars niet onbekend 
zijn, dat Bleys de eerste geweest is , die stoutweg voor 
Katholieke kerken Renaissance-vonnen gekozen heeft 
en deze zooveel mogelijk daar, waar op geen te sterke 
oppositie gestuit werd, consequent bleef toepassen. 

De kerk te Hoorn geeft eene eerste proeve hiervan; 
die van den Heiligen Nikolaas op de Prins-Hendrikkade 
brengt ons reeds een aanmerkelijke» stap verder op 
den weg, dien hij zichzelf voorschreef. 

Wij moeten cr ons in verheugen, dat er in den lande 
ook architecten zijn, die, tegenover den gewonen kerken
bouw , ook uitingen van een andere richting durven 
stellen; men mocht eens meenen dat de godsdienst 
alleen in Gothische vormen haar hoogste uitdrukking 
vindt. 

Wij wenschen den heer Hleys nog menig succes als 
uitvoerend bouwkunstbeoefenaar toe en hebben het volle 
vertrouwen, dat de krachtige leeftijd, dien hij thans bete Hoorn, 

De Redactie van Architectiira et Amicitia stelt zich alleen verantwoordelijk vuur den inhoud van stukken, gewaarmerkt met de initialen A. et A. 
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reikt heeft, hem in .staat stellen zal nog menig schoon 
product , getuigend van een in banen geleide ontwik
kel ingsgang, tc voegen aan dc reeks uitgevoerde bouw
werken. 

M o g e tevens „ A r c h i t e c t u r a et A m i c i t i a " nog lange 
jaren het voorrecht genieten zijn Vicc-voorzi t tcrszetel 
door hem ingenomen te zien ; dit komt het Genootschap 
ten goede en de heer B lcys verricht een goede taak, 
wijl hij jongere asp i ra t iën gelegenheid schenkt zich bij 
de zijne aan te sluiten. K K . 

( A . e t A . ) H E T J A P A N S C H C O S T U U M , 
D O O K A . R E I J D I . N O . 

(Vervolg en slot van pag. 233.) 
E r is in den geest van 't Japansche volk iets dat 

naar eenvoud schijnt te streven. D e scheiding der 
klassen, die overigens niet op essent iëe le rasverschillen 
berust, belet niet dat zoowel Yakouninen als werklieden 
en landbouwers dezelfde gewoonten, dezelfde leefwijze 
volgen. D e geheele bevolk ing bedient z ich van het
zelfde klecdingstuk, de kirimon of kimono, dc open 
jas , voor de vrouwen een beetje langer dan de mannen, 
op de borst over elkaar geslagen en vastgehouden door 
een zijden sjerp als ceintuur , smal bij de mannen, zeer 
breed en met een vreemdsoortigen knoop op den r u g , 
voor de vrouwen. De overjassen , de pantalon van de 
mannen, de wambuizen , het linnen schoeisel, naast de 
groote teen verdeeld om den riem van de sandaal of 
van den houten k l o m p door te halen, dat is alles om 
zoo te zeggen van hetzelfde mode l , van dezelfde snit. 
D e zijde, die vroeger alleen bij de edelen in gebruik 
was voor kleeren, is minder algemeen geworden sinds 
de nauwere betrekking met dc Europeanen. 

I Iet costuum van de mannen is samengesteld uit 
een pantalon, nauw aan de kuiten en uit een of meer 
jassen: dit alles van grof katoen bij het v o l k , en dik
wijls van een grijsblauwe zijden stof bij de edellieden. 
D e werklieden hebben op hun kleederen verschillende 
herkenningsteekellen, die aanduiden welk vak zij uit
oefenen. De broek is bij de edellieden zeer w i j d , op
zicht ig van kleur en ko r t , zoodat de kuit gedeeltelijk 
zichtbaar wordt. Bij plechtige gelegenheden blijven 
het benedenbeen cn de voet altijd geheel naakt. In 
het slechte jaargetijde draagt men kousen van katoenen 
stof, altijd naast den grooten teen verdeeld voor het door
laten van den sandaalriem. D c Japanners houden veel 
van sombere kleedingstukken. D e onvermijdelijke ki
rimon of kimono, de jas met lange mouwen , wordt 
gedrapeerd , opgerold , opgeschort , teruggevouwen , al 
naar gelang van de noodzakelijkheid van het werk of 
de eischen der weersgesteldheid. D e Japanners dragen 
geen linnen ondergoed, maar zij baden zich dagelijks. 
O m den anderen dag scheren zij zich. L ieden van dc 
burgerklasse gaan nooit uit zonder vest cn zonder pan
talon. De edelen kleeden zich alleen rijk om naar het 
hof te gaan of officiëele bezoeken af te leggen. 

A l l e Japansche kleedingstukken , zoo van mannen 
als vrouwen, worden niet zijden koorden vastgemaakt; 
knoopen kennen ze niet. 's Winters draagt men één 
of meer gewatteerde mantels. Behalve aan 't hof en 
bij feestelijke gelegenheden, kent de Japanner werkelijk 
geen andere regel betreffende de k leed ing , dan zich 
naar welgevallen te kleeden of tc ontkleeden, aan zijn 
naaste de vrijheid latende op precies dezelfde wijze te 
handelen. 

Bij de wijde broek der edell ieden, die geheel cn al 
rokvormig is , wordt dikwijls ccn soort van vest gedra
gen , dat op dc schouders wijd en breed uitstaat en den 
rug geheel bedekt. O p de borst komen van dit klec
dingstuk slechts een paar smalle recpen te z ien , die 
door middel van waaiervormige plooien aan het rugge

deelte sluiten. D i t klecdingstuk is van dezelfde klem-
als de pantalon en sluit met een ceintuur om 't l ichaam. 

D e kapsels der Japansche mannen vertooncn nog al 
eenige verscheidenheid. Bi j het meerendeel ziet men 
het voorhoofd verlengd tot aan dc k r u i n , dus geheel 
k a a l , terwijl het haar aan de slapen een vertikale i n -
plantingslijn vertoont. A a n het achterhoofd laat men 
het haar lang groeien , o m het achter dc kruin tot een 
staart te draaien, die, naar voren gebracht , boven op 
het hoofd komt tc liggen en ongeveer 10 c M . lang is. 
Soms wordt ook midden boven het hoofd een enkele 
lok gespaard, die dan naar achteren gebracht, en met de 
beide haarmassa's vereenigd wordt tot een klein haar
bosje. Ande re voorbeelden weer vertooncn geen enkel 
kaalgeschoren gedeelte. H e t haar wordt daarbij van 
het voorhoofd af naar achteren gekamd; overigens blijft 
de wijze van kappen dezelfde. 

O m zich tegen dc zon te beschermen, worden op het 
hoofd grootere of kleinere mandjes gedragen , meestal 
in den vo rm van platte schalen, die door een samen 
stel van banden vast om 't hoofd worden bevestigd. 

In plaats van de zeer eenvoudige sandalen, worden 
dikwijls een soort k lompen of kothurncn gedragen, 
zoowel door mannen als vrouwen. D c wijze van be
vestiging van dit schoeisel komt geheel met die der 
sandalen overeen. Dat bij de vrouwen het dragen van 
deze kothurnen zijn oorzaak vindt in haar kleine ge
stalte, schijnt zeer aannemelijk, wanneer men bedenkt 
dat de gemiddelde lengte der mannen 1.36 M . bedraagt 
en de vrouwen nog kleiner zijn. A a n dit schoeisel 
moet ook tie belemmerde wijze van gaan bij de v r o u 
wen toegeschreven worden , en niet aan de nauwe klee-
ding cn brcede ceintuurs, die veeleer elegantie, ook in 
dit opzicht, in de hand werken. 

In huis draagt men nooit k lompen of sandalen. 
Met den parasol hebben zij bij tien ingang der wonin
gen hunne vaste plaats. 

Over het geheel, genomen verkeert de Japansche 
vrouw in een zeer gunstigen toestand. Minde r misdeeld 
dan hare overige Aziat ische zusters, is zij niet gehou
den aan een voortdurend verblijf in hare ver t rekken , 
maar is het haar geoorloofd zich geheel vrij tc bewe
gen , ongesluierd op straat te wandelen cn bij feesten , 
geheel als in E u r o p a , daaraan onder dezelfde voor
waarden als de mannen deel te nemen. O o k aan hare 
opvoeding wordt veel zorg besteed. L e z e n , schrijven 
en teekencn kennen zelfs dc minst bedeelden , cn onder 
de lagere klassen zijn zij zeer zeker veel beschaafder 
cn ontwikkelder dan bij de Europeanen. Bovendien 
bezitten ze van nature een neiging tot elegantie en 
gratie, die zich nimmer verloochent, noch in haar be
wegingen , noch in haar kleeding. 

Waar wij in het voorkomen der jonge meisjes een 
streven waarnemen naar koketter ie , missen wij dit bij 
de gehuwde dames ten eenenmale. D e zorg voor het 
toilet wordt door haar geheel op den achtergrond ge
schoven. Zij verkiezen somber gekleurde kleederen, 
maken de tanden zwart cn scheren hare wenkbrauwen 
af; dit laatste evenwel dikwijls met het doel o m die 
door geschilderde, hooger en fijner geplaatste trekken 
te kunnen vervangen. 

H e t costuum der Japansche dames stemt in vele 
opzichten met dat der mannen overeen. H e t voor
naamste klecdingstuk is alweer de kirimon of kimono, 
met brecde voorpanden, evenals een moderne heeren
kamerjapon over elkaar geslagen , cn door middel van 
een zeer brcede zijden ceintuur, nauw om het l ichaam 
gesloten. D e fijne kwaliteit der stoffen maakt het mo
gelijk deze kleedingstukken bijna als tricot o m het 
lichaam te doen sluiten cn zoodoende de weinig spre
kende doch fijne modeleering van het l ichaam tot haar 
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recht te doen komen. Geen zeldzaamheid is het echter 
dat de dames drie of meer kimono's over elkaar dragen ; 
in dat geval zorgen zij er voor de randen van ieder 
dezer k leedingstukken aan de halsopening zichtbaar te 
laten. Evenmin als de mannen dragen de v rouwen , 
wat wij onderkleeren noemen, maar ook het schoone 
geslacht compenseert dit gemis door groote zindeli jkheid 
en menigvuldige baden. 

Bij het wandelen komt het vaak voor, dat de Japansche 
dames haar bovenste kimono opschorten onder de obi, 
de breedc ceintuur , die, met dc mouwen, de bergplaats 
is voor allerlei kleinigheden , welke men steeds bij zich 
heeft. D e obi is een zijden l ap , van 60 c M . breed 
ongeveer, die, slechts flauw geplooid, tweemaal om het 
midde l , dicht onder dc borst wordt geknoopt. D e 
plaats van den enormen knoop is bij de jonge dames op 
den r u g , bij gehuwde dames wi l lekeur ig . 

E e n dergelijke kleeding — waarbij in sommige ge
vallen (bij plechtigheden , slecht weer , enz.) de mantel 
behoort , die ook niet van het gelijknamige klecdingstuk 
bij de mannen verschilt — een dergelijke kleeding is 
eigen aan de vrouwen van alle klassen. H e t verschi l 
in stand wijst alleen de kwaliteit der stof aan , en de 
bij de adellijke dames op sleep en mouwen gebor
duurde geslachtswapens. 

V r o u w e n van minderen stand dragen bij haar werk 
een schor t , dat geheel denzelfden vorm heeft als het 
Europeesche, maar dikwij ls uit gebloemde stof bestaat. 

In den winter draagt men het hoofd geheel in een 
capuchon gehuld , alleen de oogen blijven daarbij vri j . 
M e n draagt dan overigens d ikke gewatteerde kleederen, 
bont komt echter zelden of nooit voor. 's Zomers loopen 
dc dames blootshoofds en beschermen zich door parasols 
tegen de zonnestralen; enkele malen door groote platte 
strooien hoeden , die aan de zijden naar beneden ge
bogen zijn. 

D e snit van den kimono is hoogst eigenaardig, voora l 
wat de mouwen betreft. Hoofdzakeli jk bestaat de ki
mono, behalve de mouwen , uit 3 s tukken , in snit vrij 
veel overeenkomende met het onderkleed der T u r k e n . 
D e verwijding naar beneden is iets geringer of geheel 
afwezig, en de overslagen zijn breeder. D e mouwen 
staan , wat snit aangaat, in de costuumgeschiedenis ge
heel op zichzelf. M e n zou kunnen zeggen dat zij dit 
hoofdverschil vertooncn met het gewoon m o d e l , dat 
zij dicht zijn waar de andere hun openingen hebben , 
en open waar de andere gesloten zijn. H e t patroon 
bestaat overigens uit twee rechthoeken die gedeeltelijk 
aan e lkaar , gedeeltelijk aan den romp bevestigd zijn. 

D e z a k k e n , die in de mouwen ontstaan (tantoto), 
dienen tot berging van allerlei zaken, a ls : gebruikte 
snuitpapiertjes, lekkerni jen, enz. in papier g e w i k k e l d , 
die men van een diner meeneemt — hetgeen tot den 
bon ton behoort — en vele andere zaken. W i e het 
leven moe i s , en een graf in de rivier w i l zoeken , 
vult de zakken zijner mouwen met steenen. 

In de mimische kunst en de koketterie der Japan
sche dames spelen de mouwen van de okaidori (eigenlijke 
benaming van den kimono der vrouwen) een gewichtige 
rol . Ziet men dat een jonge dame ze met schalksche 
u i tdrukking voor mond of oogen houdt , dan zal men 
niet te vergeefs in haar nabijheid naar een oorzaak 
zoeken , die haar schaamtegevoel kon opwekken. Nie t 
minder behooren zij tot de requisieten der vertooningen 
van ouderwetsch-Japansche d ichtwerken , daar zij dienen 
tot het drogen van tranen. 

D e kapsels der Japansche dames behooren tot die 
deelen van den t o o i , welke de meeste zorg vereischen. 
Evenals de coiffures onder Lodewi jk X V I , bestaan zij 
uit een ingewikkeld samenstel, dat door sommige vrou
wen slechts tweemaal in de week kan worden herbouwd, 

tengevolge van den tijd , dien dit werk kost. D e kus
sens, waarop men slaapt, zijn dan ook zoodanig inge
richt dat men het kapsel niet in wanorde brengt als 
men er z ich op neervlijt. Zij bestaan uit zeer smalle 
kastjes, waarop rolkussentjes zijn aangebracht. In ieder 
van deze kastjes zijn laadjcs voor allerlei toilctbenoo-
digdheden en soorten van blanketsel. 

E e n elegante Japansche brengt doorgaans eens groot 
deel van den dag voor haar toiletspiegel door. O p de 

I kn i eën gehurkt en de borst voor een groot deel ont-
I b loot , beschouwt zij zich in haar sp iegel , die gemecn-
I l ijk, als herinnering aan de zonneschijf, een c i rkelvormige 
I gedaante heeft. He t kunst ig haargebouw, dat door 

hare kameniers is gesticht, wordt door haar herz ien , 
en met b loemen, linten of spelden van allerlei k l e u r , 
vo rm en grondstof verfraaid. Juweelen worden echter 
noch daar ter plaatse , noch ergens anders aangebracht, 
een feit dat zijn oorsprong waarschijnlijk vindt in wet
ten o]) weelde, die in Japan bestaan. 

Slordigheid op haar kapsel stelt dc Japansche v rouw 
evenwel aan algemeene minachting bloot. D e betceke
nis van een vollen en goed onderhouden haardos hangt 
ook hiermee samen , dat de ordening van het haar op 
verschillende leeftijden en naar gelang van de maat
schappelijke positie verschillend is. H e t haar wordt 
niet in staarten gevlochten, maar alleen g e k a m d , met 
vetten of oliën bestreken en met koorden van gedraaid 
papier opgebonden. Vervolgens wordt het gerangschikt 
zooals het naar ouderdom en rang past , en met k a m 
men van hout , ivoor of schi ldpad, met metalen haar
naalden en een vierkanten stokje, dc kogai bevestigd. 
D i t laatste wordt loodrecht door de hoofdwrong ge
stoken ; de einden ervan versiert men met stukjes r o o d , 

: blauw of l i lak leur ig kr ip . Bij de meeste kapsels wordt het 
j haar geheel uit het gelaat naar achteren en naar boven 
: gestreken , de ooren aan dc kanten vleugelvormig be-
! dekkend ; een kleinere touffe haar stijgt van het voor-
j hootd naar de hoofdwrong. In plaats van den staart 
' bij dc mannen, komt dikwijls een groote w r o n g , even-
! zoo naar achteren en naar boven omgelegd. Gekroesd 
j of in vlechten gerangschikt haar kent de Japansche 

niet; als schoonste tooi van voorname dames gold onder 
de heerschappij der hofmodes van het oude keizerr i jk , 
het vrij over den rug en de sleepende kleedcren g o l 
vende dunne haar. 

Bijzonder rijke haar tooi , rijker dan wij zooeven be
schreven , en waarin natuurlijke of kunstbloemen de 

i groote ro l spelen, vinden wij slechts in de oude dracht 
i der hofdames van dienst, en bij de Geisha's, de Y o r o ' s 

en hare genooten, wier kleeding menigen trek van 
hoofsche pronk bewaard heeft. In de prentenboeken 
en op de lakschilderingen herkent men de elegante 

I bewoonsters van de vrouwenhuizen der Yosbnvara, 
de mode-schoonheden, die als Oirau bekend staan, 

1 met hare steeds als zijzelf gekleede kameniers , de kau-
j nero, dadelijk aan den stralenkrans van blonde sch i ld -
• padnaalden, die haar hoofd omgeeft. 

In de kunst van blanketten behoeven de Japansche 
1 dames voor hare Europeesche zusters niet onder te doen. 

Behalve „b l anc l iqu ide" , gebruiken zij in plaats van 
„ p o u d r c de r i z" , een wit uit het mel ig zaad der jalappe 
bereid poeder voor het bestrooien van hals en gelaat. 
In den nek worden drie streepen aanlcgd met poeder, 
zoodat daartusschen twee andere, op de nekspieren, in de 
natuurlijke vleeschtoon uitgespaard blijven. M e n „ d o e t " 
natuurlijk ook „ r o o d op" en daarvoor dient het fijne 
carthamijnrood, een plantaardige, onschadeli jke, doch 
prachtige kleurstof, die ook hier voor de bereiding der 
dure soorten van „ r o u g e " d ient ; soms ook verft men 
de lippen met een stof, die er een gouden tint aan 
geeft. Enke le dezer kleursels veranderen van groengoud 
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in rood , en nog hedentcndage is dit vergulden van 
de l ippen, vooral voor kinderen in zwang. Dat dc 
Japanschen talrijke zwarte en blauwe schminken kennen, 
l igt voor de hand. 

D e dames zijn gewoon een geparfumeerd sachet bij 
z ich te dragen, zij noemen dit nuribukooroe. V l o e i 
bare reukwerken gebruiken ze weinig of niet. 

D e originaliteit van het Japansche leven teekent zich 
voornamelijk in dc inrichting van de woning. D e vloe
ren van alle woningen zijn met matten bedekt, waarop 
men gehurkt of geknield z i t , om den tijd te verdrij
ven , te rooken , te praten of te spelen; zoowel om te 
werken als om te eten. Sofa's, divans of bedden treft 
men er niet aan. M e n strekt zich op de matten uit 
om te slapen en dit maakt, op weinig n a , alle meubels 
onnoodig. He t neerhurken is algemeen gebruikel i jk , 
nationaal. He t is zoowel de plechtigste, als de meest 
gewone houding. Sommige der goden worden gehurkt 
voorgesteld, zooals de grooten van het Ri jk op officiëele 
recepties zitten, en zooals twee Japanners doen die 
elkaar 's morgens bezoeken. Bij het binnenkomen, 
beginnen gastheer en bezoeker met op hun hielen te 
hu rken , groeten elkaar dan door de handen plat op 
den bodem tc slaan en afwisselend het hoofd naar be
neden te buigen , cn wel zoover mogelijk naar de knieën 
toe. D a n worden de complimenten gewisseld. H e t 
gesprek begint eerst geregeld als de microscopische 
pijpen zijn opgestoken en de bouilloirc met de thee is 
gebracht. Bovendien schrijft de etiquette voor , en dit 
is een regel , die zeer algemeen op de strengste wijze 
wordt inachtgenomen, dat men dc voeten onder de 
kleeren moet verborgen houden. 

D e gewoonte van het voortdurend gehurkt of geknield 
zijn , maakt het den Japanners zeer moeilijk tc begrij
pen dat de Europeanen z i c h , bij 't eten bijvoorbeeld, 
niet op hun stoelen neerhurken, in plaats van er op 
te gaan zitten. Behendig en lenig als zij z i jn , doen 
zij alles, waarbij dit eenigszins mogelijk i s , op den vloer. 

Bij het eten, wordt het servet van gevlochten stroo 
op de matten van den grond gespreid; de groote schaal 
van verlakt hout , waarin de rijst l i g t , dc basis van de 
voeding bij alle klassen, wordt in 't midden geplaatst, 
en ieder van de aanzittende!), die er omheen gehurkt 
z i j n , schept cr zijn porseleinen k o m uit v o l . 

A l l e s staat op den grond en de weinige meubelstuk
k e n , evenals dc kamerschermen , waarmee men omringd 
i s , moeten gemakkeli jk gehanteerd kunnen worden ; 
zij zijn zoo laag dat zij gemakkeli jk voor kinderspeel
goed kunnen doorgaan. 

D e matten zijn alle op dezelfde maat gemaakt; zij 
zijn 6 voet 3 duim lang, en 3 voet 2 duim breed; de 
dikte bedraagt 4 du im. Zij bestaan uit zeer fijn vlecht
werk van rijststroo. D e maat dezer matten dient als 
grondslag voor alle constructies en gebouwen, van 
welken aard ook. H e t is een schaal die ook gewoon
lijk wordt gebezigd om dc afmetingen van een vertrek 
te bepalen; de kamer b.v., waar het Hol landsche ge
zantschap in 1826 werd ontvangen, draagt den naam 
van Zaal der honderd matten; een andere weer, zooals 
het vertrek, waar op tafel de cadcau's voor den Ke ize r 
waren tentoongesteld , noemde men de Zaal der duizend 
matten. 

D e gebouwen zijn ook meestal zeer regelmatig; de 
buitenwanden, die uit l icht metselwerk bestaan, zijn 
de eenige vaste afscheidingen; de verdeelingen binnens
huis in verschillende vertrekken worden tot stand ge
bracht door beweegbare schotten, die op de een of 
andere wijs van een voet voorzien zijn of aan den vloer 
worden vastgeschroefd. Daar het voor de zindeli jkheid 
nood ig is de matten dikwijls op te nemen, profiteert 

men van deze gelegenheid steeds om 't huis weer anders 
in te deelen. 

In de luxe-voertuigen, wier vo rm het midden houdt 
tusschen de Indische palankijnen en de Chineeschc 
draagstoelen, is dc houding van het l ichaam ook weer 
ongeveer dezelfde als op de matten, gehurkt namelijk. 

D e groote uorimon's, die de afmetingen hebben van 
een klein draagbaar vertrek, zijn groot genoeg o m er 
in te l i ggen ; maar in de kago's, meer gewone voer
tuigen , is de grootte van den stoel geregeld naar den 
rang van de personen, en daarin kan men slechts op 
de hielen gaan zitten. 

E e n ander soort rolwagen, die eerst van den nieuweren 
tijd is en door koelie's wordt getrokken , is de Jinri-
kiska , een wagentje op twee wie len , waarin men gemak
kelijk plaats kan nemen. Misschien een navolging der 
tapissières van de vorige Parijsche tentoonstell ing! 

He t costuum van de koelies is uiterst primitief. 
Een korimon van grove stof cn zeer k o r t , benevens 
een kle in schort vormen meestal de eenige kleeding. 
Bovendien hebben deze knechts de gewoonte bij warm 
weer, onderweg, ook den korimon uit te doen, zoodat 
hun naakt l ichaam zichtbaar wordt. Zeer d i k w i j l s , 
maar vooral in vroegeren tijd was dit meer algemeen, 
is het geheele l ichaam met tatoueeringen overdekt , 
menigmaal zeer fraai van kleur en teekening. B l a u w , 
zwart , vleeschkleur en r o o d , dit laatste verkregen door 
't afrukken van de hu id , zijn de hoofdkleuren, en een 
aldus getatoueerde koelie wekt volstrekt geen gedachten 
aan naaktheid op. 

D e Yako/tniucu, politieofficieren van de middelste klasse 
van den adel , dienen den reizigers als gidsen en ver
vullen overigens de rol van officieren van de ri jksveld-
wacht. Zij hebben emblematische versieringen op hoofd
deksel , mantel en k i m o n o , dragen twee zwaarden en 
de wijde rokvormige broek. D e broek met sleepende 
pi jpen, die alleen als hofdracht gebruikelijk is en den 
dragers, zelfs als zij gewoon loopen , knielende doet 
schijnen , wordt alleen door den hoogsten adel gedragen. 

D e bonzen, bedienaars der verschillende godsdienstige 
monumenten, die vroeger in de architectuur en de 
kunst groote beteekenis hadden, hebben langzamerhand 
veel van hun aanzien verloren , niettegenstaande zij tot 
een kaste behooren, die tusschen edellieden en burgers 
in staat. H u n luiheid en verwildering is hiervan de 
oorzaak geweest. D e voornaamste bezigheden t o c h , 
die zij te verrichten hebben, bestaan in k l o k k e n l u iden , 
formulieren opzeggen, bedelen en t rom slaan. H u n 
kleeren zijn zeer wi jd , van onderen regelmatig geplooid 
cn niet te lang, zoodat de onderkleeren zichtbaar wor
den. Over rug en schouders dragen ze verschillende 
godsdienstige kleedingstukken. 

D e Japanners rouwen in 't wit . 
In de muziek hebben ze het tamelijk ver gebracht 

trots hunne volledige onbekendheid met de harmonie
leer. D o o r hun juist en fijn gehoor zijn zij in staat 
uitstekend in koor te zingen en het gezang te accom-
pagneeren, zelfs bij de moeilijkste me lod ieën . 

H e t meest populaire instrument is de soman, eene 
soort gitaar Verder wordt algemeen in de dames
orkesten de kakiou of hiwa bespeeld, een soort van 
violoncel met of zonder strijkstok , cn dc getto, een 
groote harp of lu i t , dia op den grond l igt . D e drie 
eerste vingers van de rechterhand worden dan van 
nagels van been of metaal voorz ien , o m er de snaren 
mee te grijpen. 

Zooals op alle voorwerpen van kunstnijverheid, hebben 
de Japanners ook op het costuum hun oorspronkelijke 
vrije versieringswijze toegepast. In den laatsten tijd 
zijn wel-is-waar meer effen stoffen in gebru ik , maar 
bij feestelijke gelegenheden en aan het ho f komen de 

fraai versierde kimono's nog wel te voorschijn. Nie t 
altijd zijn de versieringsmoticven regelmatig op de 
klcedcren verspreid, en dc mooiste Japansche kleeding
stukken zijn juist d i e , waar de schilder , die de decoratie-
in kleuren op het gewaad aanbracht, of de borduur
werker , die het een of ander fraai ontwerp vo lgde , 
geheel onafhankelijk zijn geweest van eenige patroon-
verdeeling. 

Bekoorl i jk is het denkbeeld , vermeld in een werk 
over Japan , dat de bloemen , waarmee een stel kimono's 
voor verschillende jaargetijden versierd waren , overeen
stemming hielden met hetgeen de natuur afwisselend 
voortbrengt. 

( A . et A . ) T E N T O O N S T E L L I N G 
I N D E Q U E L L I N U S S C H O O L . 

Evenals vorige jaren, zijn ditmaal in de lokalen der 
Quel l inusschool een aantal teekeningen cn werkstukken 
tentoongesteld, door de leerlingen in den loop van het 
jaar vervaardigd, benevens het zg. concourswerk, dat 
zonder behulp van den raad des leeraars wordt v o l 
tooid. Over het geheel genomen, maakt de tentoon
stel l ing weer een gunstigen ind ruk , niettegenstaande 
de inricht ing van het onderwijs — en dus ook de ten
toonstelling — enkele wijzigingen vertoont, in verge
l i jk ing van wat wij vroeger jaren tc zien kregen. 

Zeer interessant is bv. het houtsnijwerk en beeld
houwwerk , dat in de boetseerklassc is tentoongesteld. 
H i e r ziet men het houtsnijwerk van leerlingen der 
laagste klasse, die nog met groote onhandigheid te 
werk gaan, vooral te kampen hebben met de r icht ing 
van den draad van het hout , en wier voortvarendheid 
hun belet den fond op de gewenschte hoogte tc hou
den ; daarnaast het werk van verdergevorderden cn 
eindelijk dat van de leerlingen der hoogste klassen, die 
met zeer veel succes paneeltjes van Oudenaerde na-
snijden, met een vo lkomen juist begrip van de waarden 
der massa's , de verhouding van de verschillende reliëf-
partijen ten opzichte van elkaar en met zuiver v lakke 
bewerking van den fond. Enkele leerlingen hadden 
zich gewaagd aan friezen onder deurbekroningen. D e 
versiering met zaagwerkmoticven levert hier den jonge
lieden een uitstekend veld van studie naar zuiver en 
geli jkmatig werk. Een ander leerling had een salon
tafel gemaakt , vrij sierlijk van vorm , solide van con
structie en degelijk afgewerkt. 

V a n het teekenonderwijs in de laagste afdeeling zien 
wij thans weder goede resultaten. Enke le penteeke-
ningen naar de natuur en s tud iën naar plaat, benevens 
perspectief-teekeningen leggen een gunstig getuigenis af 
voor de l e id ing , die de toch nog zeer jeugdige leer
l ingen daar genieten. 

W a t het pleisterteekenen betreft, van de hoogste 
klassen kan ons oordeel onmogelijk gunst ig luiden. 
Wanneer men zich de resultaten van het onderwijs 
herinnert, zooals het vroeger gegeven w e r d , en die 
vergelijkt bij wat ons deze tentoonstelling leert , dan 
springt onmiddell i jk in het oog dat het onderwijs in 
dit vak thans minder systematisch gegeven wordt , dat 
het beginsel van „ k l e u r juist z i en" minder op den voor
grond treedt, en eindelijk dat in slechts zeer weinig 
teekeningen sporen van een breede opvatting aanwezig 
zijn. D i t zijn redenen, die het ons onmogelijk maakten 
onze opmerkingen te weerhouden, waar het een tak 
van ' tonderwijs ge ld t , die vroeger de schitterendste 
resultaten opleverde cn waarin de Quel l inusschool op 
groote tentoonstellingen zich op de gunstigste wijze 
onderscheidde. 

D e meest gewone wijze van pleisterteekenen, die 
tevens dc verderflijkste i s , wordt thans toegepast. D e 
leerling toch zet in dezelfde teekening naast het witste 

w i t , dat hem het krijt of het papier geeft, het zwartste 
zwar t , dat con té of doezelkrijt kunnen te voorschijn 
roepen. H ie rdoor wordt een zeker valsch effect ver
kregen , dat nooit op correcte waarneming kan berusten. 
Sterk spreekt dit gebrek in het concourswerk van een 
der klassen: een st i l leven, waaronder pleister voorkomt , 
alleen met zwart krijt weergegeven. In dat geval heeft 
men onmiddell i jk naast het pleister allerlei k leuren 
kunnen waarnemen, veel massiever en donkerder dan 
de pleister-schaduw; toch geeft op de meeste dezer 
tcekeningen — een enkele uitgezonderd — de voor
stell ing niet den indruk van pleister. 

In de klasse van rechtlijnig tcckenen, die gedeelte
lijk door alle leerlingen wordt bi jgewoond, is sinds 
het vor ig jaar verbetering in het werk te bespeuren. 

N o g al te sterk is het ook nu merkbaar , dat de 
leerlingen over 't algemeen niet in staat zijn met een 
trekpen een goede lijn te halen. M e n ziet enkele vrij 
samengestelde voorbeelden, geteekend door leer l ingen, 
die veel moeite zouden hebben met de eenvoudigste 
arecering. E n daar het dan toch het doel is dezer 
s c h o o l , niet artisten tc vormen , maar vooral goede, 
handige werklieden in de kunstnijverheid , diende m e n , 
dunkt m i j , allereerst de grondbeginselen op de meest 
nauwgezette wijs te doen bestudeeren. Z o o ook verdient 
het aanbeveling de leerlingen zuidelijker te leeren wer
ken en ze te beletten hun werk te ontsieren met let
terschrift, zooals dat wel eens op de uithangborden 
der water-en-vuurkelders voorkomt. Enke le details van 
gebouwen, door meer gevorderden (bouwkundigen) 
geteekend, vertoonen een zorgvuldiger ui tvoering. 
Bovenal komt het mij wenschelijk voor, dat men een
voudiger voorbeelden k ieze , en bij vergrootingen enz. 
aan de zuiverheid der omtrekken , meer nog dan nu 
reeds gedaan word t , de aandacht wijde. 

H e t decoratie-schilderwerk heeft zeer voldoende resul
taten opgeleverd. D e studies van bloemen naar de 
natuur, schijnt ons buitengewoon vruchtbaar te zullen 
worden voor toekomstige decorateurs. 

D e meer eenvoudige, bij het decoratie-schilderen ge
bruikelijke technieken: het werken met schabionen, 
enz., ook daarvan zagen we enkele voorbeelden. E v e n 
eens studies van letters in olieverf — met alle echter 
even fraai. D c stillevens van enkelen vertoonen goede 
quali tei ten, maar ook hier was de aanwezigheid van 
een pleisterkop in het stilleven voor allen een s t rui
kelblok. E e n ander lachend pleisterkopje tegen een 
rood fond was in kleur en toon beter geslaagd. 

A R . 

R E D E G E V E N D E B O U W K U N S T . 
D e voorstanders van de „ r e d e g e v e n d e kunstleer" 

hier-te-lande hebben, sedert de benoeming van den 
tcgenwoordigen referendaris voor Kuns ten en Weten
schappen aan het Ministerie van Binnenlandsche Zaken 
den strijd gewonnen; talrijke groote landsgebouwen 
hebben zij als zoovele zegeteekenen opgericht. 

In F rank r i j k , het vaderland van Vio l l e t - I e -Duc , die 
het eerst de redegevende kunstleer on twikke lde , scheen 
het langen t i jd , alsof zij in het geheel geen wortel kon 
schieten. V io l l e t - l e -Duc had er geen school kunnen 
vormen. Toen hij in 1863 door Napoleon I I I , wiens 
bijzondere gunsteling hij was , bij decreet van 13 N o 
vember tot professor aan de E c o l e des Beaux A r t s 
benoemd was, en zijn eerste les zou geven, werd hij 
door zijne leerlingen zoo slecht ontvangen, dat hij ge
noodzaakt was zijn onderwijs te s taken, en in 1S64 
een ander zijn leerstoel innam. E e n school vermocht 
hij niet te v o r m e n , en het had alle schi jn , alsof het 
met de r icht ing, die hij voors tond , in Frankr i jk voor
goed gedaan was. In de laatste jaren hebben zijne 
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t heo r i eën echter een talentvol verdediger gevonden, in 
A . de Baudo t , die o. a. op het onlangs gehouden 
Internationaal Architecten-congres te Parijs de redege
vende kunstleer met vuur verdedigde en die het on
derwijs , zooals dit thans op de E c o l e des Beaux A r t s 
gegeven w o r d t , ten sterkste afkeurde. 

Deze verdediging heeft de bestrijders van de rede
gevende kunstleer opgewekt tot het schrijven van talrijke 
art ikelen. A a n een daarvan, door den architect Boi leau, 
ontleenen wij het volgende: 

„ W a s het niet Y i o l l e t - l e - D u c , die met overtuiging 
het afbreken van vele oude bouwwerken aanbeval ? 
V o n d niet a l , wat sedert het begin der Renaissance 
gemaakt was , in hem een verwoed tegenstander? 
Heeft hij niet zijn leven en zijn talent besteed, o m te 
pogen , het oordeel , dat het hedendaagsche publiek 
over kunstwerken velt , tc wijzigen in den geest van 
het oordeel der geslachten, welke achter ons l iggen? 

„ D e n meesterstukken van het verleden heeft dit niet ge
schaad. H e t publiek heeft zijne oude goden , de klassie
ken, behouden, doch heeft tevens de nieuwe middeleeuw-
sche aangenomen. W a s dit wel logisch ? V a n het stand
punt des meesters beschouwd, zeker niet, doch voor 
wie z ich op een onpartijdig standpunt plaatst, ongetwijfeld. 

„ H e t is echter eigenaardig op te m e r k e n , op welke 
wijze het publiek de leer des meesters in toepassing 
gebracht heeft. K e r k e n in quasi-dertiende- of veertiende-
eeuwsche Gothiek zijn allerwege op den Franschen 
bodem verrezen; de mecsten daarvan zijn echter niet 
zeer geslaagd. D e meester had het recept zoo dui 
delijk gegeven, dat dc eerste de beste meende het te 
kunnen klaarmaken. D e dorpspastoors hebben een 
nieuwen tak van nijverheid in het leven geroepen , welke 
men thans „ g l a s s c h i l d e r k u n s t " pleegt te noemen. Zij 
is echter dien naam onwaard , want haar voortbrengselen 
zijn zoo fabriekmatig mogelijk vervaardigd. Toen heeft 
men fraaie Renaissance glazen uit dc kerken verwijderd, 
om er hard gekleurde vensters a zooveel per vierkante 
meter voor in dc plaats te stellen. 

„ H e t vervaardigen van gepolychromeerde kerkbeelden 
is eveneens een industr ie , die door de nieuwe leer tot 
grooter bloei gebracht is. 

„ D o c h niet slechts dc geestelijkheid, ook de high-
life van Parijs brengt op haar manier dc leer in toe
pass ing , door ameublementen „s ty le L o u i s X I I " bij 
de kastenmakers in de Faubourg St. A n t o i n e te be
stellen. D e oude stijl wordt echter naar de moderne 
behoeften gewijz igd, zelfs pendules en groote spiegel
ruiten ontbreken niet. N u neemt men behangsels en 
gordijnen met fleurs-de-lis of heraldische leeuwen, cn 
het geheel is klaar cn verplaatst den ge lukkigen 
eigenaar in de middeleeuwen. 

„ M e n ziet het dus , een groot hervormer zegt groote 
waarheden. Zijn stem wordt gehoord , hij vormt een 
school. He t publiek is verheugd , te bemerken, dat 
de bouwkunst zulk een eenvoudige zaak i s , die slechs 
op eenige grondbeginselen berust. H e t neemt de 
nieuwe leer met enthousiasme aan , maakt er een mode
artikel van — en bestelt werken van een meer dan 
twijfelachtige waarde. D a n keert het z i c h , daar de 
meester er niet meer i s , tot zijne discipelen, toont hun 
de „ h o r r e u r s " , die het heeft besteld en zegt: „ I k dank 
u w e l , dat gij mij zoo goed ingelicht hebt. Z ie maar 
eens hoe ik uwe lessen ter harte heb genomen; is het 
niet mooi z o o ? " 

„ W e l k een les l igt hierin niet opgesloten! 
„ N i e t t e g e n s t a a n d e al de pogingen , door de N i e u w -

Gothikers aangewend, is de negentiende eeuw geble
ven , zooals zij was — de eeuw van den stoom , van 
de electriciteit , van de proefondervindelijke wetenschap. 
D e moderne logica is niet door de middeleeuwsche 

theologie vervangen. W e l heeft men het gesmeed 
ijzer, het gedreven l o o d , de gekleurde vensters doen 
herleven, doch dit is slechts een druppel in den oceaan. 
Onze beeldhouwers zoeken hunne voorbeelden niet 
in de middeleeuwen; onze schilders beschouwen de 
Renaissance als hun uitgangspunt; onze meubelmakers 
verceren nog steeds B o u l e ; onze metaaldrijvers houden 
nog steeds aan de naakte figuurtjes van Benvenuto 
Cel l in i vast; onze tapijtwevers hebben wel een tijdlang 
naar de middeleeuwen gekeken , doch zijn thans tot 
de latere voorbeelden teruggekeerd. D e rationeele 
tafels, als twee druppels water op de teekentafels on
zer architecten gelijkende, hebben die in den „s ty l e 
H e n r i I I " niet verdrongen, zoomin als de spiegelrui
ten door glas in lood vervangen zijn. D e middeleeuw
sche kunst is thans slechts een voorbijgaande mode. 

„ D e discipelen van den meester zeggen echter dat 
wij kwaad van hen spreken, want dat zij geen G o t h i -
kers zijn. He t is waar , zij hebben sommige zaken 
overboord geworpen, bv. de puntige topgevels , de 
venstertraceeringen, de troonhemels, enz. D o c h de 
kern blijft zuiver Gothisch . D e discipelen zeggen: 
„ W a t wij prediken is goede constructie en logische 
versiering. W i j behooren tot de negentiende eeuw, 
wij leeren de redegevende kunst , leve het systeem!" 

„ J u i s t , het is een systeem, maar „ u n peu d'art ferait 
mieux notre affaire". E e n kunstsysteem is een onding, 
dat ware kunst niet vervangen kan. Zelfs dc discipe
len zien dit i n , en als zij het een of andere monument 
in een groote s tad, b.v. een theater, een stat ion, een 
museum moeten maken ' ) , werpen zij hun systeem 
weg en volgen zij de dwalingen der klassieken. Slechts 
bij kerken brengen zij hun leer in toepassing. 

„ E e n kunstsystecm werkt doodelijk op ware kunst. 
Ieder kunstenaar moet vrij bl i jven; acht men Rubens 
minder , omdat hij een andere kunstopvatting had dan 
Rafaël ? Ik waardeer de voortbrengselen der meesiers 
van de redegevende kunst leer , voor zooverre zij kunst
waarde hebben, doch ik zou niet wenschen, dat die 
leer de alleenheerschende werd. Zij heeft reeds veel 
dienst gedaan, door de architecten erop te wi jzen , 
dat zij hunne aandacht ook aan de constructie moeten 
wijden. Zij moet echter geen alleenheerscheresse wil len 
worden" . 

B O U W W E R K E N IN D E N I E U W E W E R E L D . 
Wie eens goed op de hoogte wil komen, hoe de Amerikanen 

bouwen, doet wel, een bezoek aan Chicago te brengen. Voor
heen bouwde men daar huizen met vier verdiepingen, doch 
langzamerhand steeg dit getal, zoodat men nu reeds tot zestien 
verdiepingen gekomen is. Bij het uitgebreid gebruik, dat in 
Amerika van liften gemaakt wordt, bestaan voorden speculant 
geen bezwaren, om zijn terrein op deze wijze productief te 
maken, te meer, daar er geen bouwverordeningen zijn, om 
dergelijke hoogten te verbieden. 

Nu echter eenige dezer hooge gebouwen voltooid zijn, wordt 
het den beschreven vaderen van Chicago toch wat al te kras, 
daar het zonlicht uit sommige straten geheel verdwenen is. 
Zij gaan nu zwanger van het plan, om een verordening uit te 
vaardigen, waarbij het in het vervolg aan niemand meer ver
gund zal zijn, een bouwwerk hooger op te trekken, dan de 
breedte van de straat, waaraan het ligt. Een gebouw van meer 
dan 36 M. hoogte mag dan niet gemaakt worden, tenzij minstens 
de helft der bewoners van de straat, waar het komt te staan, 
er geen bezwaar tegen hebben. 

Een der laatst voltooide reuzengebouwen is het Tacoma Buil
ding, op den hoek van Madisonstreet en Lasallestreet. De 
gevels bestaan geheel uit ijzeren kolommen, door ijzeren balken 
verbonden; dit ijzeren geraamte, dat met terra-cotta bekleed 
is, liet toe de dammen zeer klein en de vensters zeer grootte 
maken, zoodat het aan licht en lucht in de verschillende ver
trekken niet ontbreekt. Het geheel is uitsluitend gebouwd, 
om den eigenaar zooveel mogelijk huur op te brengen; aan dc 
gevels is niets ten koste gelegd. Wij nebben hier dus met 
speculatiebouw te doen, doch met een speculaticbouw, waarvan 

i) Men bedenke, dat dit stuk geen betrekking heeft op Nederland. 
Daar ziet men tegen redegevende stations of musea niet op. Viollet-
le-Duc ontwierp de Opera in Renaissance-stijl. Ver/. 
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orze eigen bouwers al heel raar zouden 
opkijken. Aan het inwendige toch zijn 
geen kosten gespaard; de vertrekken zijn 
in eikenhout betimmerd, dc vestibules rijk 
in marmer uitgevoerd en al wat het heden
daagsche comfort vcreischt, is ruimschoots 
aangebracht. De bovenste verdieping, op 
zestig meter boven het trottoir gelegen, 
was eerst niet voor bewoning bestemd, 
doch is gedurende den bouw daarvoor nog 
ingericht. 

B1NNENLANDSCHE B E R I C H T E N . 
A M S T E R D A M . De volgende onderschei

dingen zijn aan de leerlingen der Ouelli-
nusscbool toegekend: 

Lithographer!, iste studiejaar, ie prijs 
F. G . Koster; 2e prijs W. J. Brouwer; 2cle 
studiejaar. Ie prijs mej. M. Osseman. 

Decoratieschilders. le studiejaar, le 
prijs W. C. G . Hagenhout, 2e prijs J. B. 
Hcukelom; 2e studiejaar ie prijs F. Ga
gel, 2e prijs A . Bcerends; 3e studiejaar 
ie prijs J. L. Heeroma, 2e prijs mej. L. 
M . W. Wissmann, 3e prijs J. F. de Jong. 

Beeldhouwers, iste studiejaar, ie prijs, 
J. C. Wienacke, 2e prijs H . H . Wagten-
donk: 2e studiejaar, le prijs J. G . Fopp, 
2e prijs, L. v. d. Tuin. 

Bouwkundigen, ie studiejaar, Ie prijs: 
H . van Dorp, (meubelmaker): 2e studie
jaar, ie prijs: H J. M. Walenkamp; 2e 
prijs. G . Keimeringer. 

A R N H E M . Bij beschikking van den Mi 
nister van waterstaat, handel cn nijverheid 
is aan de heeren J. Canters c. s. vergunning 
verleend tot het gebruik maken van het 
gedeelte tusschen Zutfen cn de buurtschap 
Eefte van den rijksweg Zutfen — Deventer, 
ten behoeve van een paardentramweg. 

Al.MEl.oo. In de dezer dagen gehouden 
vergadering van den Raad dezer gemeente 
werd een ingekomen adres van H. Lede-
boer c. s., vragende a. concessie cn het 
gebruik van gemeentewegen voor den aan
leg van een stoomtramweg van hier naar 
Ootmarsum, en b. een subsidie van ƒ 1000 
'S jaars gedurende 20 jaren, ten fine van 
advies gerenvooieerd naar Burgemeester 
en Wethouders. 

G R A V E . Bij dc Regeering moet het voor 
nemen bestaan om onze oude vesting uit 
hare afzondering tc verlossen, cn wel door 
den aanleg van een stoomtram langs den 
schoonen Rijksweg, in tie richting's-Her
togenbosch, aansluitende bij de Gele Hoeve, 
gemeente Rosmalen, aan den stoomtram 
Den-Bosch -Helmond. 

Men gelooft over het algemeen, dat dit 
denkbeeld zeer practisch zou zijn, niet al
leen voor Grave, maar ook voorde ontwik
keling van de tusschengelegen plaatsen, 
welke daardoor in verbinding zouden ko
men met den waterweg op Rotterdam. 
hetgeen aan de belangrijke nijverheid dier 
streken zeer ten goede zou komen. 

GIETEN*. In zake den aanleg van den 
reeds lang geprojectcerden stoomtramweg 
Assen—Wildcrvank. vernemen wij uit 
goede bron dat, nu de daarvoor verleende 
concessie door Provinciale Staten van 
Drente en Groningen is verlengd, de con
cessionarissen bet stellig plan hebben dezen 
aanleg te doen plaats hebben binnen den 
tijd, waarin de thans verlengde concessie 
zal verstreken zijn. 

DIE.MEN'. Donderdag had, in tegenwoor
digheid van den hoofdingenieur en een 
groot aantal ingenieurs van 's Rijks-water
staat en van de Hol!. Spoorw.-maatschappij 
de beproeving plaats der nieuwe spoorweg
brug over het Merwede-kanaal in de ver
legde spoorweglijn Amsterdam — Weesp, 
in den Gcmeenschapspolder onder Diemcn. 
De brug werd belast inct 10 locomotieven 
met tenders cn nog eenige geladen zand-
wagens, 3X0,000 kilo. Zij boog maar ette
lijke in. M. door en bewees hare sterkte 
en deugdzaamheid, ter eere van vervaar
diger en aannemer. 

— Het bezoek, door eenige studenten 
der Polytechnische School te Delft, onder 
leiding van den hooglecraar P. van der 
Burg, aan de Parijsche tentoonstelling te 
brengen, zal aanvangen op Maandag 22 
dezer en eindigen Zaterdag d. a. v. 

— Verscheidene Amerikaansche kunste-
naarsvereenigingen — de Society of Ame
rican Artists, de Architectural League, 
de Arts Students League enz. — hebben 
zich vereenigd tot het vormen van een 
maatschappij, de American Fine Arts 
Society, welke ten doel heeft een gemeen
schappelijk gebouw met vergader- en ten
toonstellingslokalen voor die genootschap
pen in te richten. Terwijl geen der ver
eenigingen rijk genoeg is om er een eigen 
eigen verblijf op na te houden, is de som, 
welke zij te zamen aan lokaalhuur uitge
ven, ruimschoots voldoende voor het onder
houden van een gemeenschappelijk ge
bouw, cn men verwacht, dat deze nauwere 
vereeniging der verschillende kunstgenoot
schappen der kunst ten goede zal komen. 

PERSONALIA. 
De heer Van Enst. opzichter van's Rijks 

waterstaat teHeusden, is met 1 September 
op verzoek overgeplaatst naar Zalt-Bommel. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— O p z i c h t e r voor het maken van een 

dienstgebouw enz. op de begraafplaats te 
Hilversum. Adres den gemeente-architect 
P. Andriessen aldaar. 

[ — B o u w k u n d i g T e e k en aar, in staat 
opmetingen te doen van pereeelen en in 

(teekening brengen van plannen tot ver
bouw. Adres J. J. Arnd en Zn , boekhan
delaars te Amsterdam, letter P. Q. R. 

— U i t v o e r d e r van werken , ver
trouwd met baggerwerk, bij een der be
kende aannemers. Adres Dc Nieuwe Koe-

Wier te Roermond, letter H . 
— L e e r a a r in het h a n d t e e k e n e n 

!te U t r e c h t , aan de burgeravondschool. 
1 Jaarwedde / 500 tot f 700. Adres vóór 4 A u 
gustus aan Burgemeester en Wethouders. 

— Uit 59 sollicitanten naar de vacature 
van gemeente-architect tc Winschoten zijn 
ter benoeming voorgedragen: i " . K . A . 
Lantinga. architect te Nieuw-Schecmda; 
2°. J. Siccama, gemeente-architect te Leek; 
3". H . E. Hoegsma, gemeente-architect te 

iHoogeveen; 4 0 . N . A . van Gemert, op
zichter te 's-Gravenhage; 5°. J. Br i l l , ar
chitect te Nieuwe-Pekela. 

Aanbesteding. 
Op 27 Juli 1889 dea namiddags ten 2 uur 

zal door den Architect J . H . HENDRIKS, 
namens zijn principaal worden aanbesteed: 

Het bouwen van eone VILLA te 
B a d Zandvoort . 

Teekeningen cn bestek liggen van af Maan
dag a. s. ter inzag.' in het Hotel DRIEHUI
ZEN te Zandvoort, alwaar bestekken te ver-
krjjgcn zijn a /' 11.50. 

Aanwijzing 11 uur, voormiddags, op den 
dag der besteding. Inlichtingen geeft de 
Architect .1. II. HENDRIKS. 

BURGEMEESTER EX WETHOUDERS van 
AMSTERDAM zullen op Maandag 29 Juli 1889. 
des middags te 12 uur, op het Raadhuis, 
in het openbaar aanbesteden: 

Hot bouwen van oen S C H E I K U N 
D I G L A B O R A T O R I U M op con 
terre in achter do voormalige 
Veemark t . 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn 
uitsluitend te verkrijgen ter Stadsdrukkerij, 
tegen betaling van ƒ5.50 (met negen Tee
keningen). 

Inlichtingen worden gegeven ten Kantore 
van den Stads-Architect op het Raadhuis, 
Kamer N°. l u i , des voormiddags van 10—12 
uur, gedurende de week, welke der beste
ding voorafgaat. 

littrc/emeester en Wethouders voornoemd: 
VAN T I E N H O V E N , 

De Secretaris, 
LE JOLLE. 

Amsterdam, 15 Juli ISS'.I 

A D V E R T E N T I É N . 

n o l l u i l t e n 
van Staal .4 Hout met Staal band doortrok
ken of met verstelbare lichtopeningen, zelf'-! 
rollende, met drjjfwerk enz. enz. 

E.en P. ROTTSIEPER. /ta»n-4ei</(Iijjiipriiisen). 

Bouwterrein te VENLOO. | 
Aan den Roermomlschen weg zjjn eenige 

goed gelogon B O U W T E R R E T N E N te! 
koop. zeer geschikt voor den bouw van hee
renhuizen. 

Te bevragen bij den Mr. Timmerman 11. j 
V A N GASSKLT, te Ven/00. 

ZWEEDSCH GRANIET 
uit de groeven, Stoomslijperij cn Poli jst 
i n r i c h t i n g van de Firma 

KKSSKL & RÖHL, 
te Ber l i jn . 

Eenig Agent J . H . P . J A N S E , 
Prinsengracht 40% 

Amsterdam. 

Te koop aangeboden. 
2 Stoomhoimachines 
2 Houts tookbanken 
1 C i r k e l on lintzaagmaehine 
I Rai lzaag 

60 Kipwagons inhoud 2 M : . 1 Heide 
24 „ „ 2M-». zjjden 
36 „ „ l ' j M 3 . ! kippend 
Alles 00 c.M. ipoorwndte. 
Aanvragen aan I.. KALIS Kz. , S/iedrecht 

en W. DE JONG . Hreda. 

H.& J. SU Y VER, 
FABRIKANTEN V A N 

M i ü M E T E L s n \\\wim:\, 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

18S:> bekroond met 
EEEE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n en Z e e p a a r d , 
B i c k e r s t r a a t 

A M S T E R D A M . 

ASPHALTE V A N VAL DE TRAVERS 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, 

in groote verscheidenheden, voor: Rijwegen. Trottoirs, Lawn-Tennis-
Courts, Kelders, Winkel- en Magazijnvlneren, Gangen, Muur-, 
Brug- en Dakbedekkingen, Betontündeeriiigen enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan THE NEUCHATEL AS
PHALTE COMPA-NY Ld., Beltweg : i , Amsterdam en voor Arnhem bjj den Heer 
H G. KNOOPS C.Ozn., Heekstraat F 02 te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 
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Vuurvaste W a n d e n , P l a f o n d s en vrijdragende Gewelven 
naar het systeem RABITZ, 

levert als eenig concessionaris van den uitvinder C. RABITZ te Berlijn, 

TÏÏEOD. FEED. BIEMOKST, te Haarlem. 
Eiken- en Beukenhout Parket hydrofnge, Massif Parket, Parket tapis van af,/'4.— per-M1. 

NB. .Men zie de korte beschrijving en proces-verbaal van eene te Keulen gedane vuurproef in J)e Opmerker K". M van 20 AuguBtus 1SS7. 

CARBOUNEUM EXCELSIOR is het BESTE Houtbederfwerend middel. 
FRED. STIELTJES & C". Amsterdam. 

J A N E A M E I U C 0 . 
A M S T E R D A M . 

KANTOOR: Mai n:x .11 aat 402 b h Lcidscheplcin. 

voor Stoom-, Hand- en W a t e r k r a c h t , 
voor Personen, lioederen, Spijzen enz. 
Grootste zekerlieiil tegen ongelukken, ge

makkelijke behandeling, geringst waterver
bruik, zachten gang. 

Uitgebreide referentielijsten van, in verschil
lende Rijks-. Gemeente- en Particui:cre Gebou
wen, hier te lande, geplaatste Lifts worden 
op aanvrage franco toegezonden. 

W e r k t u i g o n voor Stoomwasschortjen 
en Stoomdosinfectie-inrichtingen. (3) 

DE i m T & O». 
Ooslxre'lijk '4-tH , Hol I >• r tl ei 111 

V L O E R - en W A N D T E G E L S , 

TROTTOIR-, tEMEM-1\ UZERSTEEXTECELS 
Groote voorraden 

B E C K E R & BUDMK6H. - A R N H E M . 
KONINKLIJKE FABRIEK ^ 

A T E R P A S-
HOEKMEET-

en amlere 

INSTRUMENTEN, 
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 , enz. 

Geëmaiileerd-ijzeren PEILSCHALEN 
WEEGWERKTUIGEN. 

AMERIKAANSCHE HYDRAULISCHE LIFTEN 
voor Hotel*. Kantoorgebouwen. Ziekenhnteen en Fabrieken. 

FEED. STIELTJES & C\, Keizersgraoht 745 Amsterdam. 

L I C H T D R U K T E E K E N I N G E N 
(witte lijnen op blaauwe grond) 

worden voortdurend, spoedig en tegen concurreerende prijzen geleverd door 

Th. J. DOBBE en ZOON, 
Magazijn van Teekenbehoeften voor Bouwkundigen, 

T J T B E C H T . 
Calques worden desverkiezend ten onzent vervaardigd. 

PI10T0L1T1I0GR A PI! I E, l'IIOTIIZIViïliRU'IIIE 
en Stéréotype-Inrichting 

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

j op zijne inrichting voor 1'lioOlitlioj-niiihle, 
byzonder geschikt voor de reproductie van 

: Plant, Teekeningen enz. van 1111. Architecten 
! en Bouwkundigen; op die voor l 'h.xo/iiu o-
ttrapliie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers en op 
z)jne strrëctype-lnrlchtlng voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvragegratis toegezonden. 

G - J . T H I E M E . 

Bekroond: 

Dvsseldorp 1880 
Weenen 1880. 

Gouden Medaille 
A m s t e r d a m 1883 

JOHANN ODORICO, Frankfort a/M. 

Bekroond: 

Frankfurt a/M. 1881. 
Amsterdam 1882. 

F A B R I E K V A N 

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

Succursales. A m s t e r d a m , W e e n e n , L o n d e n , Boston. 
O p K e r t c l i t U ï i J I O . 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 
F E E D . E N Q E R S , Amsterdam, 

Heerengracht, bij de Oude Spiegelstraat n". 335. 
Gedrukt bij G. W. van der Wie) & O. , te Arnhem. 



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



V I E R - E N - T W I N T I G S T E J A A R G A N G N V . 30. Z A T E R D A G 27 J U L I 1889. 

Redacteur-uitgever F. \V. V A N GENDT JGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentien: 

Bureau van De Opmerker^ Driekoningenstraat 2S, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architettura et Amïeitia JAN SPRINGER, 

H . ü . JANSEN en A. REIJDING. 
Stukken, deze Redactie betredende, te adresseeren aan den heer 

A. R E I J M N G , Stadhouderskade 4, te Amsterdam, 
en al. wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den 

I'^-Secretaris, American Hotel, te Amsterdam. 

A B O N N E M E N T /~2.2$ per 3 maanden of wel us stilden per jaar, bij 
vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
/ 7.50 en Nederlaiidsch-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 N O M M K K S , bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van De Opmerker te 
Arnhem en bij den Hoofd-correspondent J O H . G . STKMI.F.R C Z N . , Boek
handelaar te Amsterdam. 
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M E D E D E E L 1 N G E N V A N H E T G E N O O T S C H A P . 

i e . D e excursie naar Gor i chem zal worden gehou
den op Zondag 4 Augus tu s a. s. 

Heeren deelnemers worden ui tgenoodigd z ich dien 
dag , des morgens o m 8 uur 20 minuten, te vereeni
gen aan het Centraal-stat ion, om per Hol landsche 
spoor naar Rot terdam te ver t rekken. In 's-Gravenhage 
zullen zich aansluiten de leden der vereeniging Archi
tectura, terwijl in Ro t t e rdam, in vereeniging met de 
leden van Bouwkunst en Vriendschap gelegenheid zal 
zijn tot het bezichtigen van enkele nieuwe bouwwerken. 

Omstreeks halftwaalf zal de tocht, per boot, met m u 
ziek opgeluisterd, voortgezet worden naar W o u d r i c h e m , 
Loeveste in en G o r i c h e m , waar het diner zal worden 
gebruikt . D e terugreis geschiedt op dezelfde wijze. 

A a n heeren leden , die zich nog niet tot dezen tocht 
hebben verbonden cn hieraan wenschen deel te nemen, 
wordt dr ingend verzocht , hiervan v ó ó r of op den l e n 
Augus tu s a. s. kennis tc geven aan den ie-Secretaris, 
Amer ican-hote l alhier. 

D e kos ten , aan de excursie verbonden, zullen ver 
moedel i jk , met inbegrip van de biljetten voor spoor 
en boot (waarvoor door het Bestuur zal worden zorg
gedragen) en het d iner , zeven gulden bedragen. 

2e. D o o r het overlijden van den gemeente-architect 
te W i n s c h o t e n , den heer J . J . Baue r , verkeert de 
weduwe, met zes nog onverzorgde kinderen, in de k o m 
mervolste omstandigheden, en met het treurige lot der 
achtergeblevenen bewogen , heeft z ich eene commissie 
g e v o r m d , om te trachten gelden bijeen te brengen, 
teneinde den toestand te verzachten. 

Gaarne voldoen wij aan een verzoek, door deze com
missie tot ons ger icht , om onze collega's op het boven
staande opmerkzaam te m a k e n , opdat , zoo mogel i jk , 
ieder het zijne bijdrage, o m den nood van het huis
gezin te helpen lenigen. 

Ons m e d e l i d , de heer K . de G r o o t h , aannemer te 
W i n s c h o t e n , één der leden der commiss ie , verklaart 
z ich gaarne bere id , giften in ontvangst te nemen. 

Namens het Bestuur: 
D e 1 ste-Secretaris, 

G . A . Z E E M A N . 

( A . e t A ) . B O E K B E O O R D E E L I N G . 

W i j ontvingen de proefaflevering van een eerstdaags 
verschijnend technisch w e r k , uit te geven door den 
heer C . L . B r i n k m a n tc A m s t e r d a m . 

He t doel dezer uitgave zal zijn een ge ï l l u s t r ee rd 
bouwkund ig woordenboek in de Nederlandsche taal te 
leveren, voor de bewerking « a a r v a n zich verschillende 
deskundigen , onder hoofdredactie van de architecten 
T h . G . S c h i l l en D . I I . H a v e r k a m p , hebben vcreenigd. 

H e t prospectus noemt de navolgende te behandelen 
onderdeelen: 

„Burge r l i j ke bouwkunde , waterbouwkunde, scheep S-
bouwkunde , mil i taire- en vest ingbouwkunde en spoor
wegbouw. 

„ H i e r b i j zul len de materialen , decons t ruc t ie , de ge
reedschappen en het geschiedkundig overzicht syste
matisch besproken en toegelicht worden. 

„ S c h o o n e b o u w k u n d e , kunstni jverheid , decoratie of 
versier ingskunst , waaronder de geschiedenis der bouw
stijlen , de stij l leer, de aanverwante archeologie , en de 
beschrijving der kenmerkende monumenten zullen op
genomen worden. M y t h o l o g i e en symbo l i ek , voor zoo
ver deze met bouwkundige onderwerpen in verband 
staan, zullen daarbij gevoegd worden. 

„ V e r w a r m i n g , ventilatie en ver l ich t ing in hare nieuw
ste systemen en toepassingen. 

„ G e o d e s i e met de nieuwste en gebruikelijkste instru
menten v inden bespreking. 

„ V a n de wis- en werktu igkunde zullen die onderdeelen 
behandeld worden, welke tot de verschil lende takken 
der bouwkunde o f ingenieurswetenschap worden geacht 
te behooren. 

„E inde l i j k zullen onder de rubriek biographic de le
vensloop van beroemde bouwkunstenaars en ingenieurs, 
en hunne voornaamste werken vermeld worden. 

„ D e uitgave zal geschieden in minstens 4 en hoogstens 
6 deelen, elk van p. m. 12 afleveringen. E l k e aflevering 
zal 4 vel druks in lexiconsformaat (kolomsgewijze) be
vatten. 

„ D e prijs van elk vel druks van 16 ko lommen zal 
zijn ƒ 0 . 2 0 , terwijl de illustration en al de chromo's er 
gratis bijgeleverd worden." 

T e oordeelen naar hetgeen deze proef-aflevering te 
zien geeft, belooft het woordenboek met veel zorg en 
nauwgezetheid bewerkt te worden. E e n groot aantal 
duidelijke afbeeldingen van dc behandelde vakken lichten 
den uitvoerigen en zaakrijken tekst toe. H e t is o m die 
reden, dat wij onzen lezers het werk aanbevelen als een 
handboek, geschikt om na te slaan wanneer men iets 
wenscht te weten van een deel der bouwkuns t , dat 
niet tot de specialiteit van den bezitter behoort . 

A l s studieboek voor bouwkundigen kan een werk 
van dien aard natuurlijk niet d ienen, hiervoor bestaan 
dan ook andere uitgaven. W i j vreezen echter, dat het 
aantal dergencn onder onze vakgenooten , welke zich 
het werk zullen aanschaffen , niet groot zal zijn. 

D e kosten, verbonden aan het bijeenbrengen van eene 
bescheiden bouwkundige bibliotheek, zijn voor de mees
ten onzer reeds zeer bezwarend en het spreekt van zelf, 
dat men eerst dan een lex icon koop t , wanneer men 
reeds eenige standaardwerken zijn eigendom kan noemen. 

D e uitgever richt z ich in het prospectus ook voor
namelijk tot het groote pub l i ek , hetwelk gewoonlijk 
niet in staat is over bouwkunst met eenige kennis van 
zaken te oordeelen. In dit opzicht kan de bedoelde 
uitgave voorzeker veel nut stichten en wij hopen van 
harte dat de ondernemers hun te waardeeren streven 
met het gewenschte succes mogen bekroond zien en 
hun werk eerlang even groot burgerrecht bij het p u 
bl iek zal verkri jgen als soortgelijke handboeken over mu
ziek e.a. Jammer slechts, dat het uiterlijk van het thans 
verschenen proefnummer niet meewerkt tot aanbeveling 
van het werk. H e t titelvignet is door een zeer onbe
dreven hand ontworpen en ui tgevoerd, hetgeen bij een 
b o e k , waarin het publiek voor l icht ing bij de beoor
deeling van kunstwerken moet zoeken , natuurlijk min
der dan ergens te verdedigen is. K a n hierin alsnog 
verbetering worden gebracht of desnoods het geheele 
vignet worden weggelaten, dan zou daardoor de kans 
van s lagen , naar ons gevoelen, grooter worden. 

J _ 

( A . et A . ) B I J D E P L A T E N . 
D c bij dit nommer verzonden platen hebben betrek

k i n g op de beurs te K o p e n h a g e n ; de tekst zal in 
een volgend nommer worden opgenomen. 

G . R I E T B E R G . 

O p den 21 J u l i j .1. overleed te A r n h e m , na een 
korte ongesteldheid, de heer G . R i e t b e r g , opzichter 
i s , e klasse van 's Rijkswaterstaat. 

In Januari 1856 in het vaste corps van de ambte
naren van den Waterstaat als opzichter 4* klasse 
get reden, werd R i e t b e r g , in Januari 1863, als zooda
n ig naar A r n h e m verplaatst; al spoedig werd hij de 
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vraagbaak van vele corporation en gemeentebesturen 
in den omt rek , waarvoor hij gedurende vele jaren ver
schillende burgerli jke- en andere bouwwerken uitvoerde. 
Begaafd met een uiterst practischen b l i k , was hij steeds 
bereid hulp te verleenen waar zulks gevraagd werd. 
Zijne eenvoudigheid , werkzame levenswandel en stipte 
rechtvaardigheid zul len zijne nagedachtenis niet alleen 
bij zijne chefs, maar ook bij v e l e n , die met Rie tberg 
in aanraking k w a m e n , in eere doen houden. F . 

H E T K A S T E E L T E W Y C H E N . 
D i t kas tee l , een der oudste burchten van het tegen

woordige Ge lde r l and , verdient om zijn indrukwekken-
den aanblik een pelgrimstocht cn vooral een nauwkeurig 
bezoek. E e n diepe gracht omgeeft het hoofd- en de 
bi jgebouwen, door jeugdig groen en eeuwenoude eiken 
van het ster- en sl ingerbosch beschut en omlommerd . 
E e n hooge , houten poort geeft toegang tot moes- en 
bloemtuinen met de fraaie neggen van taxis , alsmede 
tot koetshuizen en paardenstallen. U i t een vierkant 
van scherphoekige hooge leien daken steekt dc sierlijk 
gebouwde midde l - of slottoren het hoofd boven dc land
streek ten hemel en overschouwt de groene akke r s , 
de zi lveren slingerbeekjes en de wuivende mastbosschen 
van den heuvelachtigen omtrek. V i e r op de hoeken 
geplaatste hangtorentjes omgeven hem als trouwe wach
ters. V o e g hierbij de gevels van roode baksteen , met 
banden en andere ornementen van witte steen beval l ig 
vers ierd , den kranigen spuier aan den voorgeve l , dat 
aardig gesmeed ijzerwerk aan de omlijst ing op dc b in
nenplaats , en de bezoeker heeft talrijke punten tot aan-
teekening en afbeelding in het zakboekje. 

Boven de s lotpoort , de eenige, die door middel der 
knarsende ophaalbrug met ke t t ingen , toegang tot het 
kasteel verleent, staat een geel en bruin gekleurd (of 
verkleurd) borstbeeld, wel l icht moetende doorgaan voor 
een konterfeitsel van D o m E m a n u e l van Portugal . O n 
middell i jk beneden de kroonlijst aan de voor- of zu id 
zijde worden acht zinnebeelden in even zooveel kleine 
nissen in ol ieverf op glas of op den muur gevonden, 
wier evene nummers r o n d , de overige vierkant met 
witten rand gemetseld zijn. V e r g u l d e letters vermelden 
onder elke nis een latijnsche spreuk. J a m m e r , dat 
een minder k u n d i g kwastenvoerder der vor ige en onzer 
eeuw de spreuken hier en daar verminkt en daardoor 
onverstaanbaar gemaakt heeft. V a n den l inkerkant te 
beginnen volgen de verbeterde of liever herstelde spreu
ken a ldus : 

I. E e n zon en een zonnebloem door andere planten 
o m r i n g d , met het onderschrift: Non infetiora secutus, 
d. i . : Steeds het hoogste op het oog . 

II . V i j f p i j l en , omstrengeld door een s lang, waarbij : 
Vis nescia vinei, dat i s : Tegen overmacht vermag 
men niets. 

III . E e n korenve ld , waaronder: Spes alterae vitae, 
d. i . : D e hoop des anderen levens. 

I V . D e vogel F e n i k s , te midden van een brandend 
vuur , door de zon beschenen, met het bijschrift: Re-
novata Juventus, d. i . : In steeds vernieuwde jeugd . 

V . Twee in elkander gesloten handen uit wolken 
te voorschijn komende , waarbij het devies: Ditat, ser-
'''at fides, d. i . : D e trouw verrijkt en maakt sterk of 
behoudt. 

V I . E e n leeuw, rustend met den klauw op afge
knaagde bekkeneelen , met het onderschrift: Ccssit vic
toria victis, d . i . : D e zege wijkt den overwonnene. 

V I I . E e n uit de wolk komende h a n d , den b l iksem 
sl ingerend, waaronder: Quis contra nos, d. i : W i e 
tegen ons? 

V I I I . E e n schepter en houweel gekru is t , waarboven 
een doodshoofd, met het bijschrift: Mors sceptra ligo-

nibus acquat, dat wi l beduiden: D e dood maakt vorst 
en slaaf gelijk. 

N a de ophaalbrug overschreden te hebben, komt men 
door de diepe poort op een niet ru im binnenplein , 
ahvaar men nog ronde pijlers bemerkt , thans bijna ge
heel ingemetseld , alsook kleine blauwe vloersteenen, 
die toegang verleenen tot het groote ondergrondsche 
waterreservoir van het hemelnat , dat opgepompt in de 
grachten geloosd wordt. 

E e n vrij breede en gemakkel i jke trap geleidt naar 
den s lot toren, op welks spits een metalen Mercur ius 
(jammer genoeg met een verkeerde r icht ing van het 
opgeheven been) de r icht ing der winden aanwijst. H e t 
opk l immen wordt ruimschoots beloond door een der 
prachtigste vergezichten op het R i jk van N i j m e g e n , 
het L a n d van Maas en W a a l en Noord-Brabant . H e t 
oog wordt getrokken door de lange waterstreep „ d e 
M e i r " , de Maas met hare ontelbare bochten en kronke
l i ngen , de spoorwegbruggen van Raves te in , M o o k cn 
N i j m e g e n , de torens van H c u m e n , G r a v e , Y e l p , 
M a r i ë n d a a l , Ba lgoo i , L o o n , L a n g e l . Raveste in , Leu r , 
Batenburg, Dru ten , Beun ing tn , Winssen , Hees en N i j 
megen , afgewisseld door groene weiden en heuvels , 
bruine heidevelden , donkergroene, wiegewaaiendc den
nen op den blauwenden achtergrond. 

D e bouwtrant der hooge en breede schoorsteenen, 
in zes en meer tongen gespli tst , is ongemeen, maar 
geenszins ondoelmatig. In de verte hebben ook zij 
het voorkomen van kleine torens. 

In hoeverre het tegenwoordige kasteel al dan niet 
op de grondvesten van een Romeinschen burcht is 
opge t rokken , valt moeil i jk tc beslissen. W e l is het 
aan te du iden , dat op de plaats van dit gebouw 
vroeger eeuwen een grooter slot moet gestaan hebben. 
Ui tgebreide fundamenten worden heden ten dage nog 
gevonden aan de voorzijde des kasteels, waaronder 
muren van meer dan 14 voet d i k t e , ontzaglijk sterk 
en hecht ineengewerkt. D e mond des volks verhaalt 
nog van een onderaardsche gang onder den tuin door 
naar de huizinge van den heer J . Herben, alwaar nog 
kort geleden, in 18S9, reusachtige grondslagen zijn 
gevonden, die well icht uitloopen op de bouwhoeve 
„ D e Poor t" , aldus nog geheeten, en eveneens eertijds 
met de omliggende landerijen en tu inen, blijkens ge-

, vonden oorkonden , e igendom der eigenaren van het 
1 kasteel. 
I D e binnen-ordonnantie, gelijk zij thans i s , gelijkt 
I in niets op den buitenbouw. K l e i n e , hokkerige ver-
I t rekken loopen l inks cn rechts, op en door e lkaar ; de 
! gemeenschap is allerzonderlingst en doet een goed 

middel aan de hand o m „ v e r s t o p p e r t j e " te spelen. 
Deze verwarr ing is bli jkbaar aan later eeuw te danken , 
wijl houten beschotten aangebracht zijn op die plaatsen, 
waar in de roerige „ p r o h i b i t i e " - d a g e n van de 17''* en 

i 18'le eeuw de kapel der openbare, alhoewel verbodene, 
j godsdienstoefeningen werd gehouden. 

V a n dezen bouw luidt de legende aldus: het getal 
I kelders is gelijk aan dat der maanden des jaars , de 

vertrekken stemmen overeen met de weken ; de ramen 
des gebouws met de dagen des jaars en de venster
ruiten gelijken in getal de uren. Z u l k e aardigheden 
vielen evenwel in den smaak der X V I l l e - e e u w e r s , toen 
de fortuin der rijk wordende Hol landsche schippers 
nog veroorloofde met Spaansche dukaten te dobbelen , 
alsof het onze negentiende-eeuwsche centen waren. 

D e geschiedenis der bewoners is in geenen deele 
van belang ontbloot. E n k e l e familiën zijn geheel uit
gestorven en reeds lang in het vergeetboek opgetee-
k e n d , andere bloeien nog voort en behooren tot den 
hoogsten adel van N e d e r l a n d , B e l g i ë , Dui tschland en 
het A l p e n l a n d . 
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Eertijds was W y c h e n een vrije heerl i jkheid. D e hee
ren van dezen burch t , die na i i o o d ikwer f vermeld 
worden , heeten Nobili.s v i r i , en waren aan geen ster
vel ing leen- of dienstplichtig. 

Johan van W y c h e n was in 1230 getuige van D i e -
de r ik , heer van A l t e n a en met Florent ius van Baten
burg . uitspraak doende in een geschil tusschen den 
graaf van K l e e f cn het U t r cch t s . h kapittel van Sint-Jan. 

R u i m een eeuw later was het met de heerli jkheid 
zoo goed als afgeloopen: dc regalia behoorden voortaan 
den hertog van Ge lde r l and , die het recht van den 
wind en het gemaal te W y c h e n in 1342 opdroeg aan 
Ot to van Malbergen. In den aanvang der X V ' e eeuw 
behoorde het kasteel met aanhoorigheden aan het ge
slacht V a n Galen en in 1403 werd W y c h e n een G e l -
dersch leen ten Zutfenschen rechte, bekend onder den 
naam van de Le le r of dc Le l i ae r t , de Von t en het 
Heygracffschap in W y c h e r kerspel. 

D e V a n Galen's bleven in het bezit van het goed 
tot 1536, in welk jaar Jacob van Galen en zijne echt-
genoote Barbara van E e k e r e n , het leen overgaven 
aan He rman van Bronchors t , heer tot Batenburg en 
Stein , gehuwd met Petronella Praet van M o e r k e r k e n , 
welke vrouw tijdens de H e r v o r m i n g te Batenburg een 
gewichtige rol gespeeld heeft. 

N u volgen vele verwikkel ingen over den e igendom, 
die zoo kort mogelijk worden aangestipt. W i l l e m van 
Bronchorst transport eerde het goed in 1557 aan zijn 
jongeren broeder K a r e i , die het eerst reeds bezeten 
had. D c gebroeders Gijsbert , D i r k en K a r e i van B a 
tenburg teckenden het bekend Verbond der Ede len . 
Dientengevolge werden de twee laatstgenoemden op 
last van A l v a gevangen genomen en 1 Juni 1568 
openlijk te Brussel onthoofd, 't Spreekt van zelf, dat 
hunne goederen verbeurd verklaard werden. 

Later maakte Herman D i r k aanspraak op het goed. 
H i j stierf kinderloos omstreeks het jaar 1622 en liet alles 
na aan zijn tante Elisabeth , weduwe van W i l l e m van 
L u x e m b u r g , Seigneur de H o l o y g n e Bus in F a y l o n , 
die met medeweten van hare zoons Boudewijn en 
H e r m a n al hare rechten overdroeg aan Prinses E m i l i a 
van Por tugal -Nassau , 24 October 1622. 

D o m Emanue l — een speler die vele kinderen 
had — heeft met zijn vrouw E m i l i a , volle zuster van 
Prins M a u r i t s , zonder eenigen twijfel het burchtslot 
bewoond. H u n n e nog overgebleven br ieven, op het 
rijksarchief in bewar ing , getuigen het daghelder. 

Da t zij het get immerd hebben is dunkt ons onmo
gelijk. W a a r o m ? D o m Emanue l k w a m platzak in de 
Neder landen, zat kort na zijn huwelijk reeds tot over 
de ooren in de schu ld , leefde op grooten voet , speelde 
en dobbelde dolgaarne en — wat hier veel beteekent — 
was tegen den zin des Prinsen Maur i t s g e h u w d , die 
hem tijdens het leven weinig toevoegde en na zijn dood 
bij testamentaire beschikking wat broodkruimels toe
wierp. O m in dien tijd zulk een kranig en reusachtig 
slot te bouwen, had men, evenals nu , veel geld noodig. 
H e t vermoeden ligt voor de hand , dat de heeren V a n 
Batenburg het tegenwoordige kasteel , welks bouwtrant 
tot de X V I d < : eeuw behoort , hebben opgetrokken op 
de bouwvallen van den vroegeren burch t , die gedeel
telijk verwoest lag of op een puinhoop geleek. 

W a a r o m wordt nu juist aan D o m Emanue l de her
n ieuwing des kasteels toegeschreven? Daaraan l iggen 
twee redenen ten gronds lag : I« het mansprofiel, in steen 
gehouwen boven de voorpoor t , dat , naar men zegt , 
den Portugeeschen prins moet voors te l len, waarvoor 
echter geene bewijzen zijn bij te brengen; 2C de acht 
zinnebeeldige voorstell ingen met even zoovele onder
schriften in het lat i jn , die alle moeten zinspelen op 
het zonderlinge en avontuurli jke leven van E m a n u e l 

: en zijne liefde voor de Nassausche prinses. Nemen 
wij nu aan, dat beide, Emanue l en E m i l i a , de zinne-

I beelden cn het portret hadden laten aanbrengen , is dan 
I daarmede bewezen, dat het gansche kasteel door hen 
I werd opgetrokken ? W e l k eigenaar van een groot ge-
j bouw laat niet l icht een verandering aanbrengen. 
1 Ver sch i l in geloof gaf later aanleiding tot een schei

ding tusschen de echtgenooten. Emanuel g ing naar 
Brussel en koesterde zich in de gulden stralen der 
Spaansche zon en E m i l i a vertrok in 1627 naar het 
kasteel Prangin in Zwitser land. O m dit van schulden 
te ontlasten werd in 't volgend jaar besloten het W y -
chensche slot te verkoopen . doch de tusschenkomst 
van den Graaf van Cu lemborg verijdelde zulks . O p 
den leeftijd van bijna 60 jaren stierf Prinses E m i l i a 
den 16 Maar t 1629, waarna Emanuel hertrouwde met 
Lou i se d ' O s o r i o , een Spaansche, tevens hofdame der 
Aartsher togin Isabella. H e t verdriet zijner dochters 
en het slechte gedrag zijner beide zonen berokkenden 
den prins vele onaangename dagen. N a den dood des 
prinsen, 22 Jun i 1638 te Brussel , werd het kasteel ver
kocht aan Eustatius van H e m e r t , l i d van de R idde r 
schap te Nijmegen en zijn echtgenoote Everharda M o m , 
met een hypotheek van 22,000 g l d . , bedragende het 
tweederde van de koopsom. 

N o g in hetzelfde jaar werd het kasteel verkocht aan 
Phi l ips van Nassau , heer van Gr imhuysen bij Breda , 
die een zoon was van Justinus (bastaard van Prins 
W i l l e m I) en in 't huwelijk trad met A n n a Margaretha 
van Cortenbach. O o k deze schijnt niet ru im met aard-
sche goederen bedeeld te zijn geweest, want hij be
zwaarde het goed tot driemalen toe met buitengewoon 
zware hypotheken. Phi l ips overleed in 1676 en liet 
een k i n d n a , met name A n n a Margaretha, die eerst 
in 1659 een huwelijk sloot met Dieder ik Schenck van 
Ni jdeggen , heer tot Bl i jenbeek, Afferden en Grubben-
vorst ( L i m b u r g ) en later met Johan Gerhard van Oos
t rum , heer van Moersbergen en Zeyst . A n n a overleed 
in 1680, waarna hare kinderen met Gr imhuysen en 
W y c h e n beleend werden. N o g in hetzelfde jaar kwam 
W y c h e n in het bezit van M e y n a r d de Percheva l , gou
verneur der stede H u l s t , wiens dochter H i ldegondc 
Mar ie in 't huwelijk trad met den kolonel Cour t Jan 
van Swansbel. H a a r zoon , Diede r ik He rman A d r i a e n 
van Swansbe l . in 1703 nog minder jar ig , werd destijds 
beleend, verkocht het goed wegens het voortdurend 
verzwaren der geldsommen in voorschot, ten jare 1724, 
waarna Johan Francois van Scherpenzeel en zijn v rouw 
M a r i a Ignatia van den Santvoort als eigenaren optraden. 

N a den dood des heeren Scherpenzeel trad de weduwe 
andermaal in het huwelijk met den heer V a n W e v e l i n c k -
hoven , waarna H e n d r i k Balthasar van Wcve l inckhoven 
in 1758 beleend word t , wiens goederen geërfd werden 
door Cornel ia Pet ronel la , gehuwd met Joan O s y , heer 
van Zegwaert en Palestijn. Deze lieden dragen hun 
goed onmiddell i jk over aan hun kleinzoon Joan Caret , 
geb. te Rot terdam 8 Juni 1751 en te Antwerpen over
leden 31 Maar t 1821. To t heden bleef het goed in 
bezit dier deftige Antwerpsche familie , alhoewel in 1864 
een belangrijke verkooping van gronden: o. a. de stee-
nen m o l e n , het logement „ d e A r e n d " , de W y c h e n -
sche M e i r enz. plaatshad. In dat jaar was Jonkvrouw 
D e la Fay l l e gestorven en liet alles na aan Baron J . 
J . R . O s y . Deze ridderli jke heer , achtereenvolgens 
l i d van het Nationaal Congres , van den Senaat , van 
de K a m e r der Volksver tegenwoordigers en Voorzit ter 
der Antwerpsche Bank, heeft z ich altoos aan de bevol
k i n g zijner verblijfplaatsen, Antwerpen en W y c h e n , 
bijzonder verdienstelijk betoond. Gedurende de Franschc 
omwentel ing in 1830—31 was het kasteel de wijk- en 
levendige verblijfplaats der voornaamste Antwerpsche 
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familicn. N o g spreken de bewoners van de weldaden 
der Bosschaer t ' s , D e la FayJ l e ' s , D c Cater 's en de 
Geelhand's . 

D e heeren O s y zijn oorspronkeli jk uit F r a n k r i j k , ves
tigden zich in de X V I e eeuw als handelaren te R o t 
terdam , zijn thans te Antwerpen woonach t ig , in welks 
nabijheid hun fraai kasteel „ H o o g b o o m " gelegen i s , 
en behooren tot den Belgischen adel. 

D e huidige eigenaar is E d u a r d Jozef Franciscus a 
Paulo Ba ron O s y de Zegwaert (soms teekent hij De 
Wychen), die den 25 Maar t 1832 werd geboren. N a 

l id van den Prov inc ie raad , den Senaat en de Tweede 
K a m e r te zijn geweest, benoemde hem K o n i n g L e o p o l d 
II nog dit jaar 1889 tot Gouverneur der schoone pro
vincie Antwerpen . H i j nam in tweede huwelijk tot 
echtgenoote Math i lde M a r i a Theresia V i l l e r s . 

H e t kasteel is thans onbewoond. E n k e l e dagen in 
den zomer wordt het door sommige leden der familie 
bet rokken. Et te l i jke jaren geleden vertoefde er besten
d ig een rentmeester. N a den dood des laatsten, den 
heer V a n Clarenbeek , wordt het goed bestierd door 
een opzichter , den heer Jacobs , die wel de goedheid 
heeft den bezoeker op de minzaamste wijze rond te 
leiden. G O . M A R I U S M E S . 

P R I J S V R A G E N . 
S O C I Ë T E I T S G E B O U W T E U T R E C H T . 

Het Bestuur van de Sociëteit Sic Semper te Utrecht heeft 
eene prijsvraag uitgeschreven voor het maken van een schets
ontwerp met begrooting van kosten voor eene nieuw te bouwen 
Sociëteit, op het bestaande Sociëteitsterrcin op den hoek van 
de Runnebaan en den Trans aldaar. De mededinging wordt 
opengesteld voor Nederlanders en in Nederland woonachtige 
vreemdelingen en aan het programma ontleenen wij het volgende: 

Art. 1. Het nieuwe gebouw mag het geheele terrein beslaan, 
op de situatie-teekening aangegeven, tusschen de letters A . 
B. C. D. 

Ter besparing van onnoodige kosten moet de Sociëteit zoo
veel mogelijk worden gebouwd op do voornaamste bestaande 
grondmuren, op bijgaande teekening aangegeven en met behoud 
van de bestaande kelders en kluizen. Ook wordt aan de ont
werpers vrijheid gelaten, het voor eenige jaren, over het ge
deelte A . E. F . G gebouwde, nog geheel in goeden staat ver-
keerende, met zink gedekt, dak wederom te gebruiken. 

Art. 2. Het gebouw moet zijn eenvoudig en degelijk ingericht; 
bijzondere versieringen worden niet vereischt. Een eenvoudige 
doch passende gevel is voldoende, waarbij het gebruik van 
surrogaten is buitengesloten. 

Het gebouw moet bevatten: 
Op den beganegrond, welke ± 0 5 0 meter boven het straat-

vlak is aan te brengen: 
a. Een conversatietaal groot ± 150 M*. 
b. Eene leeskamer •> + 6 0 M*. 
e. Een biljartzaal, ruimte aanbiedende voor 3 biljarts, groot 

1.43 M. bij 2^59 M en 1 biljart groot 1.59 M. bij 2 9 0 M . 
Tusschen het biljart en de wandvlakte wordt minstens 1.80 

M . ruimte verlangd. 
ii. Een groot salon, groot + 60 M ' , behoorlijk ruimte aan

biedende voor het plaatsen van 6 speeltafels. 
<•. Een klein salon . groot ± 30 M*. 
ƒ. Een vestiaire, minstens groot 30 M * , ingericht voor het 

bergen van goed voor een 100 tal bezoekers en dicht bij den 
ingang der Sociëteit gelegen. 

g. Een toiletkamer van 1 12 M ' , bevattende een vaste wasch-
tafel met marmeren blad en 3 basculeerende waschkommen, 
cn met 3 gemaskeerde urinoirs. 

/(. Twee privaten voor de leden en een privaat voor den 
kastelein en de bedienden. 

«. Een buffet groot t: 12 M*. zoo mogelijk eene opening 
hebbende naar de zijde van de conversatiezaal en eene naar 
de biljartzaal. 

j. Eene kamer voor den kastelein, tevens dessertkamer, 
groot ongeveer 25 M' J of desnoods iets kleiner en dienende voor 
het gereedmaken van koffie, thee, enz. 

Deze kamer behoeft niet in direct verband met het buffet 
te zijn. 

k. Een keuken, groot -t 25 M s , welke mede uitgang moet 
hebben op de zijuitgang C. D., op den Trans uitkomende. 

Bovengenoemde sociëteitsvertrekken moeten in elkander loopen 
en zooveel mogelijk ieder afzonderlijk bereikbaar zijn van uit 
tochtvrije vestibule of gangen; de biljartzaal moet van boven
licht voorzien zijn. 

Op de v e r d i e p i n g : 

/. Vier woonvertrekken voor den kastelein. 
m. Eene vergaderkamer voor commissarissen. 
«. Twee vertrekken voor andere vergaderingen, ieder min

stens groot 60 M ' , zoodanig gelegen dat zij te zamen als een 
geheel kunnen gebruikt worden, doch tevens geschikt zijn om 
afzonderlijk te verhuren. 

o. Een bergplaats voor oude couranten. 
p. Een bergplaats voor klceren der bedienden. 
q. Twee privaten voor algemeen gebruik en een privaat 

voor den kastelein. 
r. Voldoende zolderruimte tot décharge van de sociëteit en 

voor huiselijk gebruik voor den kastelein. 
Tot toegang naar dc bovenvertrekken van den kastelein moet 

een afzonderlijke ingang met trap worden aangebracht. 
Het overblijvend terrein is in te richten als tuin. 
Art. 3. Bij het ontwerp moet gerekend worden op de moge

lijkheid tot aanleg van eene verwarming van de verschillende 
zalen en vertrekken var. den beganegrond door eene warm
water- of stoomverwarming onder lagen druk. 

Stookplaatsen, geschikt voor het aanbrengen van open haarden, 
zijn mede aan te brengen in de conversatiezaal, de leeskamer 
en in de beide salons. 

Voorts moet worden gerekend op kanalen voor den aanvoer 
van versche voorgewarmde lucht in- cn den afvoer van be
dorven lucht uit de vertrekken. 

De nu in den Trans voorspringende uitbouw (op de teekening 
C H I K) moet bij het nieuwe ontwerp vervallen. De hoek A 
van den Trans en de Runnebaan mag, hetzij rond of schuin, 
worden afgesneden. 

Bergplaatsen van consumabel en brandstoffen zijn in de be
staande kelderruimten voldoende aanwezig; tusschen de be
staande societeitskeldcrs II en III en de kelder van bet aan
gekochte perceel I, is een verbindingsgang daar te stellen. 

Art. 4. Verlangd worden: 
a. De plattegronden van den begane-grond en van de ver

dieping; de bestemming der vertrekken moet op de platte
gronden worden ingeschreven en mag niet met renvooi worden 
behandeld. 

Ook zijn de 4 biljarts in de biljartzaal in te teekenen. 
b. De gevels naar de Runnebaan en naar den Trans. 
c. Minstens 2 doorsneden, zoodanig gekozen, dat daaruit 

zooveel mogelijk de constructie van het gebouw is te onderkennen. 
A l deze teekeningen op de schaal van 1 op 200. 
d. Een travee van den voorgevel en een travee van de 

binnenbehandcling van de conversatiezaal op een schaal van 
1 op 20. 

De wijze van behandeling der teekeningen wordt aan de 
keuze van den ontwerper overgelaten. doch er wordt opmerk
zaam gemaakt op de wenschelijkheid om de teekeningen langs 
photolitographischen weg te kunnen reproduceeren, zoomede dat 
niet uitgewerkte teekeningen, maar schetsen worden verlangd. 

e. Eene nota van toelichting en eene uitgewerkte begroo
ting van kosten, opgemaakt naar de eenheidsprijzen van ach
tergevoegd tarief. 

Het ontwerp mag de som van / 55,000 in begrooting niet te 
boven gaan. 

Hierin zijn niet begrepen de kosten en baten van de af braak 
en de kosten voor den aanleg van gas- en waterleiding, voor 
de verwarmingstoestellen en evenmin voor het inwendig afverven 
en behangen. 

Art. 5. Er worden uitgeloofd: een prijs van ƒ 5 0 0 , eene 
premie van ƒ 300. en eene premie van / 2 0 0 , toe te kennen 
aan de 3 beste ingekomen ontwerpen. 

Bij niet toekenning der volle bekroning verbindt zich het 
Bestuur der Sociëteit om, op voorstel van de Jury, het totaal 
bedrag der uitgeloofde gelden op andere wijze als pre mien 
onder de beste ontwerpen van genoegzame bouwkundige waarde 
te verdeelen. 

Door de aanvaarding van de als prijs of premie toegekende 
gelden, worden dc daartoe betrekking hebbende plannen eigen
dom van de Sociëteit. 

Het ligt in de bedoeling van het Bestuur om inet den ver
vaardiger van het bekroonde ontwerp over de uitvoering daar
van te onderhandelen op den voet van het tarief, aangenomen 
in de Algemeene Vergadering van de Maatschappij tot bevorde
ring der Bouwkunst, gehouden te Amsterdam op 31 Mei 
1S88. waarbij het verlangde gebouw wordt gerangschikt in de 
III' klasse. 

In alle gevallen verbindt zich het Bestuur, het bekroonde 
ontwerp door geen ander dan door den ontwerper te doen uit
voeren, wanneer deze bereid is op de voorgenoemde voorwaarden 
de opdracht te aanvaarden. 

Het verbindt zich echter niet om geen ander plan dan het 
bekroonde ontwerp te doen uitvoeren. 

Art. 6. De in art. 4 bedoelde stukken worden vóór of op 
den 22"« n September [889 vrachtvrij ingewacht aan het adres 
van den Secretaris der Sociëteit: Jhr. Mr. F. A . J. F. Ridder 
van Rappard, Maliebaan \qbis Utrecht. 

Zij moeten vergezeld zijn van een correspondentie-adres, om, 
zoo noodig, met een inzender te kunnen correspondeeren. Ieder 
ontwerp moet gemerkt zijn met een spreuk of motto en ver-
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gezcld van een verzegelden naambrief, waarop van buiten dat 
motto is herhaald, en van binnen de naam en woonplaats van 
den inzender vermeld zijn. Het schrift op de teekeningen en 
van de bijgevoegde stukken moet van een andere hand dan 
die van den ontwerper zijn. 

De motto's der ingekomen ontwerpen zullen bij advertentie 
worden medegedeeld in het I'trcchtschcProvinciaalen Stedelijk 

Weekblad, De Opmerker en De Dagblad, het Bouwkundig 
Dtgenieur. 

Art. 7. De jury voor de beoordeeling zal bestaan uit 2 leden 
van het Bestuur der Sociëteit, uit 2 leden, aangewezen dooi
de leden der Sociëteit en 3 deskundigen, niet-ledcn der Sociëteit; 
deze laatste zijn de heeren: C. Muijsken en Th. Sanders te 
Amsterdam en E. J. Nieuwenhuis te Utrecht. 

Dit programma is in overleg met deze deskundigen opgemaakt. 
Ontwerpen, die naar het oordeel van de Jury een hoogere 

bouwsom vorderen dan 7 5 5 , 0 0 0 of die op een of andere wijze 
afwijken van de gemaakte bepalingen, komen voor bekroning 
niet in aanmerking. 

De uitslag van de beoordeeling zal mede bij advertentie in 
bovengenoemde bladen worden medegedeeld. 

Art. 8. Het Bestuur behoudt zich het recht voor, alle inge
zonden ontwerpen met de bijbehoorende toelichting en begroo
ting, gedurende veertien dagen of korter, openlijk tentoon te 
stellen, terwijl dc niet bekroonde plannen eerst na afloop der 
tentoonstelling, doch uiterlijk drie maanden na de inzending, 
vrachtvrij zullen worden teruggezonden aan dc opgegeven cor
respondentie-adressen. 

Gedurende dien tijd zullen de stukken door het Bestuur tegen 
brandschade worden verzekerd voor een bedrag, gelijkstaande 
met de eerste uitgeloofde premie. 

Een kort verslag, vermeldende de motieven, die de Jury van 
beoordeeling tot het toekennen van prijs en premien of tot het 
verdeden der uitgeloofde gelden hebben geleid, zal worden 
publiek gemaakt. 

Art. 9. Deze voorwaarden zijn op vrachtvrije aanvrage en 
tegen vooruitbetaling van ƒ 0.50, te bekomen bij den Boek
handelaar J. G. van Terveen en Zoon, Oudegracht, Bezembrug 
te Utrecht. 

Hoewel het bovenstaande aan het programma ontleend is 
zullen zij, die aan den wedstrijd wenschen deel te nemen, de 
voorwaarden moeten aanknopen, wijl daaraan eene situatie* 
teekening en een tarief van eenheidsprijzen gevoegd is. 

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

Buitengewone vergadering van Vrijdag 19 Juli 1889. 

Deze vergadering was hoofdzakelijk belegd ter bespreking 
van het plan eener gezelschapsreis. Als doel van den tocht 
werd voorgesteld Assen of Klooster-ter-Apel. Daar eerstge
noemde stad echter door vele leden reeds bezocht en in het 
andere plaatsje niet veel zaaks te zien is, werd door den heer 
De Vogel voorgesteld eene excursie naar Bremen te maken. 
Dit voorstel viel bij de meestcn in den smaak en al dadelijk 
verklaarden zich een negental leden bereid de reis mede te 
maken. De tocht zal plaats hebben op io , 11 en 12 Augustus 
en de kosten zullen ongeveer ƒ 20 beloopen. Nadat te dezer 
zake nog een en ander besproken was, werd een proef-exem-
plaar van het bouwkundig woordenboek van Schillen Haverkamp 
bezichtigd; dit werk wekte veler belangstelling, maar daar 
door den uitgever niets vermeld wordt omtrent het tijdstip, 
waarop het voltooid zal zijn, werd het voorstel gedaan het 
hoofdbestuur der Maatschappij uit naam der Afdeeling te ver
zoeken, zich omtrent deze zaak met de schrijvers en uitgevers 
te verstaan. 

Daarna werd de vergadering, met een woord van dank voor 
de opkomst, gesloten. 

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 commissie voor de uitzending van werk

lieden naar de Parijsche tentoonstelling vergaderde dezer dagen 
en benoemde een sub-commissie voor het onderzoek van de 
talrijke aanvragen van werklieden en de aanbevelingen van 
patroons. Ofschoon er ruim / 5000 is ingekomen, kunnen de 
kosten voor uitzending op eenigszins ruime schaal daaruit niet 
bestreden worden en bestaat het voornemen een beroep op 
vermogende ingezetenen en industrieelen te doen. De directie 
eener bloeiende zaak ging voor door f 1000 toe te zeggen. 

U T R E C H T . De Gemeenteraad verleende Donderdag j l . op de 
meest eervolle wijze tegen 1 Aug. e. k. ontslag aan den neer 
C. Vermeijs uit zijne betrekking van architect-directeur der 
gemeentewerken. De Voorzitter wees erop dat de voordracht 
noode werd gedaan, en dat de gemeente een groot verlies lijden 
zal door het gemis van den uitstekenden, bekwamen, ijverigen 
en trouwen hoofdambtenaar, die door den slechten toestand 
zijner gezondheid genoodzaakt werd ontslag te vragen. De heer 
Rooijaards, die meer dan 23 jaren als wethouder van fabrikage 

bijna dagelijks gelegenheid had de groote verdiensten van den 
heer Vermeijs op prijs te stellen, voegde een woord van hulde 
daaraan toe. 

D E V E N T E R . De heer W. te Riele Gz., zoon van den archi
tect te Rielc alhier, heeft aan de academie SI.-Lucas tc Gent 
in België den eersten prijs (de groote gouden medaille) behaald 
in den wedstrijd voor het ontwerpen van een groot hospitaal 
met klooster en kerk. Genoemde bouwkundige verwierf in 
1SS7 den eersten prijs (de gouden medaille) voor het ontwerp 
van eene kerk met 1500 zitplaatsen. De plechtige uitreiking 
der laatst verkregen onderscheiding zal Zondag e. k. plaats 
vinden. 

— In het bijvoegsel van deze courant is het programma van 
het Tcchnicum Mittweida in Saksen opgenomen. 

PERSONALIA. 
— Bij Kon. besluit van 19 Juli 1S89 n 0 - 17 is, met ingang 

van 1 Aug. 1S89, bij 's Rijks waterstaat: 
bevorderd tot hoofdingenieur iste klasse W. J. S. J. Blom, 

thans hoofdingenieur 2de klasse; 
benoemd .ot hoofdingenieur 2de klasse P. W . van der Slcyden, 

thans ingenieur iste klasse; 
bevorderd tot ingenieur iste klasse P. H . Kemper, thans 

ingenieur 2de klasse; tot ingenieur der 2de klasse J. G. Erme-
rins, thans ingenieur 3de klasse, en tot ingenieur der 3de 
klasse A. B. Marinkelle, thans adspirant-ingenieur. 

— De adj.-ingenieur bij den Waterstaat D. J. van Lennep, 
werkzaam bij de Merwede-kanaalwerken teLoenena/d. Vecht, 
is sedert 15 Juli geplaatst te Maarsen. 

— In de plaats van den civ.-ingenieur P. J. Bertel, is als 
civiel ingenieur bij de herziening van het A . P. (Alg. dienst v. 
d. Waterstaat te 's Gravenhage) benoemd dc heer J. J. C. Har-
denberg, te 's-Gravenhage. 

— Door den Minister van Koloniën is de civiel-ingenieur 
T. J. W. van Rossum, adjunct-ingenieur bij den algemeenen 
dienst van den Waterstaat te 's-Hage, ter beschikking gesteld 
van den Gouverneur-Generaal van Ncd.-Indic om te worden 
benoemd tot adspirant-ingenieur bij den Waterstaat en de bur
gerlijke openbare werken daartelande. 

— Bij den Waterstaat en 's lands burgerlijke openbare werken 
in Nederlandsen Indie zijn: 

benoemd tot hoofdingenieur 2de klasse, de ingenieur iste 
klasse W. F. Heskes; tot ingenieur Ute klasse, de ingenieurs 
2de klasse M . M . E. A . Hollingerus Pijpers, H . Verdam en 
G. Oosting; tot ingenieur 2de klasse, de ingenieurs 3de klasse 
A . G. Laminga, C. W . Weijs, J. Scheffer en L . J. C. van Es; 
tot ingenieur 3de klasse, de adspirant-ingenieurs A . Vroesom 
de Haan, M. Ypelaar, J. Wilke, A . H . Saltet, J. W. van Marle 
en W. Elenbaas; tot adspirant-ingenieur, G. F. M . de Pelser 
Berendsberg en F. H . van Koozen en tot architect ie klasse 
de gewezen architect 2e klasse F. J. F. Martij. 

Voorts is een tweejarig verlof naar Europa, wegens ziekte, 
verleend aan den ingenieur iste klasse bij den dienst der 
staatsspoorwegen ter Sumatra's Westkust J. M . Sneep; wegens 
meer dan twaalf jaren onafgebroken dienst aan den ingenieur 
2de klasse bij den Waterstaat B. Kersjes; wegens ziekte aan 
den opzichter 2de klasse bij den waterstaat en 's lands burger
lijke openbare werken J. C. Dekker. 

— Bij den dienst der Staatsspoorwegen ter Sumatra's West
kust zijn benoemd tot tijdelijk adjunct-ingenieur iste klasse dc 
tijdelijke opzichters 2de klasse J. Andre' de la Porte, G. Th . 
G. Boddc en tot ingenieur 2de klasse A. E . Wijss. 

— Door het Marine-departement in Nederlandsch Indië is: 
Gedetacheerd: bij het departement der marine, de waar

nemende ingenieur 3de klasse voor het vak van scheepsbouw 
bij het marine-etablissement te Soerabaia J. E. van Clcef. 

Belast: met de waarneming der betrekking van ingenieur 
2de klasse voor het vak van scheepsbouw bij het marine-
etablissement tc Soerabaia, dc ambtenaar op non-activiteit 
A. Pijl. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— O p z i c h t e r voor het maken van een dienstgebouw enz. 

op de begraafplaats te Hilversum. Adres den gemeente-archi
tect P. Andriessen aldaar. 

— L e e r a a r i n het h a n d t e e k e n e n te U t r e c h t , aan 
de burgeravondschool. Jaarwedde / 5 0 0 tot ƒ 700. Adres vóór 
4 Augustus aan Burgemeester en Wethouders. 

— T e e k e n a a r voor pl. m. twee maanden voor een werk 
van werktuigkundigen aard. Adres A. Knoop, Klein-Heilig-
land te Haarlem, Ltt. S. P. 

— B o u w k u n d i g t e e k e n a a r - o p z i c h t e r bij de verbou
wing der rijtuigfabriek van Gebr. Spijker te Amsterdam. 

— M a c h i n e t e e k e n a a r v a n den P. G. Adres in persoon 
ten kantore van C. J. van Houten & Zoon, te Weesp. 

— M a c h i n i s t - b a n k w e r k e r bij het stoomgemaal te Ne-
derhemert. Jaarwedde ƒ675 met vrije woning, enz. Adres 
vóór 10 Augustus bij den dijkstocl van het district Bommeler-
waard boven den Meidijk. 
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A D V E R T E N T I E N . 

Het GEMEENTEBESTUUR van 
ZIJ T Pil ES vraigt inschrijving 

nïêt toezending van monsters voor de 
levering van: 
340.000 beste harde Straatklinkers. 
20.000 Ben ahin Keijen 1 2 ,u oM. 

400 M. Engelsche Rioolbuizen. 
De voorwaarden liggen ter lezing op het 

bureau van den Gemeente-Architect F. II. 
VAN ETTEGER. 

De inschrijvingsbiljetten met de daarbij 
behoorende monsters moeten franco wor
den ingezonden Vrjjdag den '.I Augustus 
ISS'J, des middags vóór 12 uur. 

Op Vrijdag den 9 Augustus 1889, des namid
dags ten 2 ure, zal ten Kaadhuize te Zut-
p/ie» worden 

AANBESTEED: 
1 • Het bouwen van e ene Keersluis, 

in den mond der Berkel bij de 
IJssol. 

2°. Het maken eener Bazaltglooiing 
langs de Berkel bij de Marseh-
poortbrug. 

3". Het maken van twee Waterkee-
ringen, in de uitwaterende dui
kers van de Onderlaatsche en 
Vierakkersche Laken. 

Het Bestek, ad 50 Cts. ter Secretarie 
verkrijgbaar, en de teekeningen, liggen ter 
inzage op het Bureau van den Gemeente-
Architect F . H. VAN ETTEGER. 

Aanwjjzing in loco zal geschieden op Maan
dag 6 Augustus a. s., te beginnen aan den 
mond der Berkel. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 

Gemeente ARNHEM, zullen Vrijdag 9 Au
gustus 1889, 's voormiddags 11 ' ; , uur, in het 
openbaar, ten Gemeentehuize aanbesteden: 

Bestek N». 2S. 
Het leggen van Cementriolen met 

bijbehoorende werken in den 
Rozendaalschen weg, zonder le
vering van rioolstukken. 

Begrooting ƒ5500. 
Inlichtingen worden alle werkdagen , tot 

den dag der aanbesteding, tusselien '.I en 12 
en tusschen 2 en 4 uur gegeven aan het 
Bureau Gemeentewerken ten Gemeente huize, 
alwaar de aanwijzing op Zaterdag 3 Au
gustus a. s. 'svoormiddag* 11'/j ure, zal 
worden gehouden en de teekeningen ter in
zage liggen; bestek niet gezegeld inschry-
vingsliiljet tegen betaling van /'0.50 tér 
Secretarie verkrijgbaar. 

HET BESTUUR van de Sociëteit Sie Sem
per te Utrecht, schrijft een prijsvraag uit 
voor het maken van: 

Een schetsontwerp met be
grooting van kosten voor 
eene nieuw te bouwen So
ciëteit. 

Voorwaarden niet plattegrond-teekening 
zijn op franco aanvraag en tegen vooruitbe
taling van ƒ0 .50 te bekomen by de Boek
handelaren .1. G. V A N TER V E E N ét ZOON, 
te Utrecht. 

O P E N B A R E 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 

ROTTERDAM zijn voornemens op Dinsdag 
den 6 Augustus 1889, des namiddags t e l uur, 
ten Kaadhuize aldaar aan te besteden: 

Het BOUWEN van eene BE
WAARSCHOOL met Bovenwo
ningen nabij den Schiedamschen 
Singel. 

Bestek, voorwaarden en teekening liggen 
op de gewone dagen en uren ter kennisne
ming op de Plaatselijke Secretarie en het 
Stads-Timnierhuis te Rotterdam, en zijn tevens 
voor ƒ 1.— verkrijgbaar bij Wed. P. V A N 
WAESBERGE en ZOON, Boekdrukkers 
Houttuin n°. 73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan 
gemeld Timmerhuis. De aanwijzing in loco 
zal plaats hebben op Donderdag den 1 Au
gustus ISS'J des voormiddags te 11 uren. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS 

van DORDRECHT', zijn voornemens in het 
openbaar aan to besteden: 

Het UITDIEPEN on verdor op 
diopte houden der HAVENS en 
HAVENMONDEN binnen de 
Gemeente Dordrecht, geduren
de don tijd van drie of zes 
jaren, in te gaan den r*"n Oc
tober 1889 en eindigende don 
1«~ October 1892 of 1895. 

De voorwaarden zijn ter Secretarie van de 
Gemeente D o r d r e c h t , op franco aanvrage, 
verkrjjgbaar tegen betaling van ƒ0.50 per 
exemplaar en liggen ter inzage aan het Bu
reau der Gemeentewerken, alwaar tevens 
nadere inlichtingen te verkrijgen zjjn. 

De biljetten moeten worden ingeleverd ter 
Secretarie voornoemd , vóór of op Maandag 
12 Augustus I S S ' J , des namiddags 1 uur. 

H.&J. SUYVER, 
FABRIKANTEN VAN 

STOOMKETELS E * «ERITUIGELl 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1SS3 bekroond met 
EEEE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n en Z e e p a a r d , 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 

van Staal of Hout met Staalband doortrok
ken of met verstelbare lichtopeningen, zelf-
rollende, met drijfwerk enz. enz. 

E.enP. ROTTSIEPER, Rem schei tl(It y 11 p r uise n). 

Te koop aangeboden. 
2 Stoomheimachines 
2 Houtsteekbanken 
1 Cirkel en lintzaagmachine 
1 Railzaag 

50 Kipwagons inhoud 2 AT'. 1 Beide 
24 „ „ 2 M 3 . zijden 
36 „ l ' . i M M kippend 
Alles '.Hl c..\l. spoorwjjdte. 
Aanvragen aan L. KALIS Kz. , Sliedreeht 

en W. DE JONG, llreda. 

Aanbesteding. 
Op Dinsdag den 13 Augustus aansl. des na

middags te li uur zal door het R. K. Paro
chiaal Kerkbestuur van den II. Matheus te 
Azewijn (bjj Terhorah) in het Koffiehuis van de 
Erven BEKNTSKN aldaar, worden aanbesteed: 

Hot bouwen eener KERK met 
TOREN en SACRISTIE met de 
levering der matorialen. 

Bestek en teekeningen liggen van af den 
30 Juli in genoemd koffiehuis ter visie. 

Aanwjjzing in loco den li Augustus a. s. 
des namiddags ten 3 uur en op den dag der 
besteding een uur voor de besteding. 

Gedrukte teekeningen en Bestek ii f 3 en 
inlichtingen zijn op franco aanvrage te be
komen bij den Architect 

G. TE RIELE Wz., 
te Derenter. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS 

van DORDRECHT, zjjn voornemens in het 
openbaat aan te besteden: 

D E G E M E E N T E R E I N I G I N G , 
in één perceel, en bestaande in: 

a. het ophalen van asch , v u i l n i s , 
gruis en p u i n ; 

//. het zu iveren en schoonhoudon 
van allo straten , s tegen, s inge l s , 
wegen , k a d o n , p le inen , s te igers , 
hoofden , vaste b r u g g o n , p l an -
k io ron , openbare soeroton, water
b a k k e n , goton on v e r v a l p u t t e n ; 

c hot vorvoeren van mato
r i a l e n ; 

/. het besproeien dor s t ra - ! 
» e n ; . , 1 tarief. e. het ledigen van boorput- T 
t en ; 

gedurende den tjjd van dr ie ot' zes jaren, 
in te gaan den \"<a October ISVI en ein

digende den 30"'" September ]v.'2 of WI5. 
De voorwaarden zijn ter Secretarie van de 

Gemeente Dordrech t , op fcanco aanvrage, 
verkrijgbaar tegen betaling van ƒ0.50 per 
exemplaar en liggen ter inzage aan het Bu
reau der Gemeentewerken, alwaar tevens 
nadere inlichtingen te verkrijgen zijn. 

De biljetten moeten worden ingeleverd ter 
Secretarie voornoemd, vóór ot' op Maandag 
12 Augustus, ISS'J des namiddags 1 uur. 

Volgens 

Gebr. VAN DER VLIET, 
IJ7.ERHAMIKI.AAKS te AMSTERDAM. 

Ha«i*, l ' lmil- . Hand-, Hoek- ell T - ' J * < - r onz 
Steeds voorhanden: 

BALK-IJZER in verschillende proüelen en lengten. 
\ i j len en Ktgaii'ii Maal uit de fabriek 

van Gebr. Bülll.KR & Co. te Weenen, alsmede 
1.1.111:1 lloerimacla met afgewerkte pun

ten en onder garantie tegen splijten. 

Kijms & vAiN mm 
B O T T E R D A M . 

A G E N T E N 
der Sociótó Anonyme des 

Carrières de Porphyre de Quenast" 
EN 

der „Société des Carrières do Lessinea." 

L E V E R A N C I E R S v a n F A U C O N V A L K E I E N . 

Geldersche straat N " . 12. 

HYDRAULISCHE EN MECHANISCHE LIFTEN 
uit de fabriek van l WH I'll & III H U - te Leipzig. 

De eenigste constructie die positieve zekerheid aanbiedt tegen Talougelukken, levert 

THE0D. FEED. BIERHORST, Haarlem. 

http://IJ7.ERHAMIKI.AAKS
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L I C H T D R U K T E E K E N I N G E N 
(witte lijnen op blaauwe grond) 

•worden voortdurend, spoedig eu tegen concurreerende prijzen geleverd door 

Th. J. DOBBE en ZOON, 
Magazijn van Teekenbehoeften voor Bouwkundigen, 

U T R E C H T . 
Calques worden desverkiezend ten onzent vervaardigd. 

JAN HAMER & C°. 
A M S T E R D A M . 

Kantoor: Gebouw Maat», tot Bevor
dering der Bouwkunst. 

Marnixstraat 402bh. Leidscheplein. 
Werktuigen voor Stoomwasscherijen en Stoom-

dcsinlcctic-inrichlingen. 
Werktuigen voor Stroohulzenlabrieken. 
Witte's Liften voor Personen, Goederen, Spij

zen enz. 
Boyle's I.uchtpompventilators en Schoor

steenkappen. 
Carre's Luchtdruk-waterreservoirs. 
Milde's Micro Telephonen. 
Poppe's Desinfectie-inrichtingen voor Pri-

vaatstelsels, enz. enz, 
Nederlandsche referentiën worden op 

aanvrage verstrekt. (4) 

DE HST & C. 
Ooatseedijk 2 4 8 , Rotterdam 

VLOER- en WANDTEGELS, 

TROTTOIR-, CKMEM- E\ 1JZERSTEE\TEGELS 
Groote voorraden 
Be Amerikaansche 

„New Paragon*' Schoolbanken 
en A N D R E W S BANKEN en STOELEN 
met opslaande Zittingen voor Scholen, Kerk
gebouwen en Schouwburgen, uitsluitend ver
krijgbaar bjj 

FRED. STIELTJES & C . 
Keizersgracht 745, 

AMSTERDAM. 
Duizenden in gebruik in Nederland, waar 

van attesten ter inzage. 

PTIOTOLI rilflGBAPKlE. PHOTOZIMMtffllE 
cn Stéréotype-Inrichting 

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

Op zjjne inrichting voor Hli»l»lllh»gra|,hir, 
buzondcr geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van 1111. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor i'haiozim<>• 
graphie vuur de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Hoekwer-
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne siiieoi»|i,.-i,iii,hiiiiï voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

Or. J . T H I E M E . 

ASPHALTE V A N V A L DE TRAVERS 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, 

in groote verscheidenheden, voor: Rijwegen, Trottoirs, Lawn-Tennis-
Courts, Kelders, Winkel- en Magazijn vloeren, Gangen, Muur-, 
Brug- en Dakbedekkingen, Betonfundeeringen enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan THE NETJCHATEL AS
PHALTE COMPANY Ld., Ueltweg .4. Amsterdam en voor Arnhem bjj den Heer 
H. G. KNOOPS C.Ozn., Heekstraat F 82 te Arnhem. 

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

JAN VAN DER POT, Katendrecht bij Rotterdam, 
Kyaniseerinrïchting. 

De eenigste, waar ook des winters kan Morden gekyaniseerd» 
Het kyanisoeren 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. 

Belgische kluit- cn hydraulische kalk. 
Billijke prjjzen en vrachten. 
Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag tranco toegezonden. 
Gelieve op voornaam en adres te letten. 

BECKER & BUDMKGH. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK V A » 

WATERPAS-
HOEKMEET-

en andere 

INSTRUMENTEN, 
voor INGENIEURS, ARCHITECTEN. 

LANDMETERS, TEEKENAARS, enz. 

Geê'mailleerd-ijzeren PEILSCHALEN 
WEEGWERKTUIGEN. 

CARBOLINEUM EXCELSIOR is het BESTE Houtbederfwerend middel. 
FRED. STIELTJES & C°. Amsterdam. 

11. H O L S B O E R . - J L r u l i e 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.) 
H o o g s t e o n d e r s c h e i d i n g 1 8 7 9 . 

EQUERRES, MEETKETT1NGEN, BRIEF- en PAKKETBALANSEN, enz. enz. 
BAKENS, ROTATIE- e n INDUCTIE-TOESTELLEN. TELEGRAAF-APPARATEN, e n z . e n z . 

ZWEEDSCH GRANIET 
nit de groeven, Stoomslijpery en Poli js t 
i n r i c h t i n g van de Firma 

KESSEL & RÖHL, 
te Ber l i jn . 

Eenig Agent J . H . F . J A N S E , 
Prinsengracht 468, 

Amiterdan. 

Gedrukt bjj 6. W. TUI der Wiel & C\, te Arnhem. 
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M E D E D E E L I N G E N V A N H E T G E N O O T S C H A P . 

D e situatieteekening met programma voor de prijs
vraag, uitgeschreven door het Bestuur van de sociëtei t 
Sic Semper te Utrecht , ligt ter inzage in het Genoot-
schapslokaal. 

Namens het Bestuur: 
D e iste-Secretaris , 

G . A . Z E E M A N . 

D E B E U R S T E K O P E N H A G E N . 
(Bij de platen '). 

D e beurs te Kopenhagen is gebouwd van 1620—1640 
in Hollandsche-Rcnaissancen stijl, tijdens de regeering 
van Christiaan I V (1588—1648). 

H e t rondom vrijstaande gebouw is in berg- en bak
steen uitgevoerd; de voet is tot de hoogte van de on
derste omloopende lijst van graniet , het dak is gedekt 
met koperen platen; 't geheel is vrij logisch opgelost, 
vooral de zi jgevel , ofschoon de voorgebouwde portiek 
met zijn lijsten niet strookt met de lijsten van 't hoofd
gebouw. Bij den voorgevel zou men wat meer afwisse
l ing wenschen. E r ligt iets vervelends in de herhaling 
van hermen en dakvensters. A l l e e n 't midden dakven
ster vertoont eenige afwijkingen, is breeder en heeft 
andere vul l ingen. D e 51 M . hooge toren , die zich 
juist boven 't midden van den nok verheft, breekt 
nog eenigszins de eentonigheid; het eigenaardig bo
venstuk, bestaat uit draken , die hun staarten om de 
spits wikke len . 

D e voorgevel heeft 39 t r aveeën , elk 3.50 M . l ang ; dit 
maakt , met de beide e ind- t r aveeën van 2.25 M . ieder , 
een lengte van 141 M . ; de zijgevel is 20.80 M . lang. 

D e architectonische details zijn uitstekend , dc figurale 
laten vaak wat te wenschen over. 

D e voor- en achtergevel zijn op dezelfde wijze op
gelost. Daar de toegang van de beurs aan den hoofd
gevel is gelegen en die toegang, door een hel l ing van 
de straat, tot op de hoogte der l« verdieping bereikt 
wordt, ig de achtergevel zonder die oprit meer vol ledig , 
't Is daarom dat we onze aanzichten van de achterzijde 

kozen, 't Onderste gedeelte van 't gebouw is ingeno
men door magazijnen. In de bovenverdieping vindt 
men de bank, verzekeringskantoren enz. 

J. II. DE GROOT. 

') Twee tier 
de derde dient a 

laten werden hij het nummer van 27 Juli verzonden; 
I bijvoegsel van deze courant. 

( A . e t A . ) D E N E D E R L A N D S C H E 
B O U W k l U X S T I N Z E N D I N G T E P A R I J S . 

Nadat gedurende circa 21'J maand de honderddui-
1 zenden bezoekers, die dagelijks dc Parijsche wereldten

toonstell ing binnenstroomen , tevergeefs hebben uitge
zien naar een catalogus der Nederlandsche afdeeling, 
is deze eindelijk in het licht verschenen. 

W a t de reden dezer vertraging is geweest, kan ik 
niet beoordeelen, wel had ik verwacht dat na zoo'n 
lange wordingsperiode de inhoud van het boekje in 
allen deele vol led ig en juist zou geweest zijn. Bij het 
doorbladeren troffen mij echter al dadelijk ettelijke on
juistheden, die nogal van belang zijn. Zij betreffen de 
inzending der Nederlandsche archi tecten, d i e , zooals 
bekend i s , door eene Commissie , waaronder ook leden 
van A . et A . , is gearrangeerd. We l l i ch t zijn die hee
ren in staat de zaak op te helderen. 

Toen ik , een paar weken geleden, te Parijs deze co l 
lectieve inzending met aandacht beschouwde, merkte 
ik daar o. a. op eenige cadres met zeer fraai bewerkte 
schetsen , uit Neder land en uit den vreemde , ingezonden 
door den heer W . K r o m h o u t C z n . In den catalogus 
wordt deze inzending eenvoudig niet genoemd. 

Daarentegen lees i k : „ N ° . 126, i n z e n d i n g v a n j . i l . 
L c l i m a n te Amste rdam. Twee studie-teekeningen: 
V i l l a ' s en gevels' voor burgerhuizen." 

H i e r moet de fantasie van den opsteller aan het werk 
zijn geweest , althans ik herinner mij niet en met mij 
ook andere bezoekers, iets van het bovengenoemde te 
Parijs g e ë x p o s e e r d te hebben gezien. 

„ N u . 128. Staal & Haalmeijcr A m s t e r d a m : Teeke
ningen en ontwerpen voor een Awjf/r(t)huis, s t a l l ing , 
oranjerie , tuinmanswoning met annexen in het H y d e -
park te D o o r n 1886—'88." 

Terwi j l bij alle andere inzendingen zoowel de naam 
als alle voornamen van de inzenders volui t zijn genoemd, 
achtte men het hier voldoende de firma te vermelden 
die het werk uitvoerde. Ik herinner mij echter, dat 

De R e d a c t i e v a n A r c h i t e o u i 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 i de init ialen A . e t A . 

http://inzendingvanj.il


2=/> D E O P M E R K E R . 3 Augus tus 1889. 

bij de vóór t en toons t e l l ing in het gebouw van de Maat 
schappij tot bevordering der Houwkuns t , de heer J . N . 
L a n d r c als ontwerper stond aangegeven en dat boven
dien op verscheidene der met groote nauwkeur igheid 
uitgevoerde teekeningen , de namen der teekenaars voor
kwamen. W a a r o m is dit ook niet in den catalogus 
vernield ? Wanneer men teekeningen exposeert, zal toch 
de beschouwer der tentoonstelling minstens even nieuws
gier ig zijn naar den naam van dengenc, wiens werk hij 
op dat oogenblik bewondert of critiseert als naar den 
naam van den aannemer of zelfs van den uitvoerenden 
architect. 

Met photographische- of andere reproducties is dit 
natuurlijk een ander g e v a l , deze geven een natuurge
trouw beeld van de werkel i jkheid ; teekeningen echter 
hebben altijd iets persoonlijks en het succes van een 
g e ë x p o s e e r d ontwerp is in niet geringe mate afhanke
l i jk van de wijze van voorstell ing. 

Ik geloof dat het wel eens noodig wordt dit punt 
in een vakblad ter sprake te brengen. H e t is toch 
niet alleen de hier genoemde inzending, die mij deze 
opmerk ing on t lok t , nog andere deelnemers, ik geloof 
wel de meesten, lieten de meer of minder fraai be
werkte teekeningen. hier aanwezig , door onbekende 
krachten uitvoeren. • ij 

V a n sommige architecten met goed kl inkende namen 
is men dit al zoo gewoon geworden, dat de vraag 
zich wel eens opdringt of deze heeren de kunst soms 
verleerd zijn , j a of ze haar wel ooit zijn macht ig ge
weest. In elk geval komt dergelijk pronken met ander
mans veeren het allerminst in de kunstafdeeling van 
een tentoonstelling te pas en evenmin bij het beant
woorden van prijsvragen ; daar is het minder gemakke
lijk te controleeren, doch in het hier bedoelde geval 
had de commissie van initiatief tot voorwaarde kunnen 
.stellen , dat de namen van dc vervaardigers naast die 
van de inzenders in den catalogus vermeld werden en 
dat bovendien de teekeningen van de naamteekening 
des teekenaars moesten voorzien zijn. 

H e t zal m. i . gewenscht zijn bij evcntueelc volgende 
gelegenheden hierop te letten, en wat dc opgenoemde 
onnauwkeurigheden in den catalogus betreft, ik twijfel 
niet of de regelingscommissie zal wel de goedheid w i l 
len hebben hieromtrent eenige opheldering of rectifica
tie te publiceeren. Z . 

( A e t A . ) N I E U W H O O F D A L T A A R 
I N D E S T . - N I C O L A U 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 . 

E e n hoogst belangrijk en zeer kostbaar werk van 
kerkel i jke kunst is dezer dagen hierterstcdc vo l too id ; 
a. s. Zondag zal de plechtige wijding plaats hebben 
van het nieuwe hoofdaltaar in de kerk aan de Pr ins-
H e n d r i k k a d e , ontworpen, evenals de kerk zelve, door 
den bouwmeester A . C . Bleys te Amste rdam. 

W i j wi l len trachten eene beschrijving van het fraaie 
kerksieraad te geven , een ieder aanbevelende, het in 
dc kerk zelve te gaan bewonderen. 

O p een breed stylobaat van 3 treden is in de hoofd
as der k e r k , in de groote koorn is , de tombe opge
steld , bekroond door een monumentale kolomport iek 
met hoofdgestel. Te r weerszijden van dezen midden
bouw sluiten vleugels in gebogen grondvorm aan. 

D e tombe is in Zwecdsch graniet uitgevoerd en aan 
de voorzijde in drie vakken ingedeeld, welke met voor
stellingen in Venetiaansch g l a smoza ïek zijn vers ierd; het 
middenvak bevat het kruis met het omschrift I. H . S. 
In het vak aan de I-A'angcliczijde ziet men den Pel ikaan, 
terwijl aan de andere zijde de Phenix is voorgesteld. 
K l e u r en stijl dezer voorstell ingen zijn voortreffelijk 

geslaagd; zij maken in den massieven onderbouw een 
schoon effect. 

O p deze tombe bevindt z i ch de tabernakel of hostie
kast , in bronze doréc uitgevoerd. D e deur van dezen 
tabernakel is in hetzelfde metaal en versierd met eene 
zinnebeeldige voorstel l ing van het L a m G o d s , en relief, 
met het inschrift: Ecce panis angelorum; dit pa
neeltje is een waar juweel van compositie en u i tvoer ing ; 
het hoofdgestel, dat het kastje bek roond , wordt ge
dragen door hermenvormige pilasters , op de hoeken 
met engelenkopjes bekroond. 

D e kern van het altaar (retable) bestaat uit een s o k k e l , 
waartegen aan twee zijden de kaarsenbanken, en aan 
de voorzijde de tombe met tabernakel aansluiten. 

O p dezen sokkel verheft z ich de bovenbouw, bestaande 
uit twee zuilen van zwart en twee ko lommen van geel 
Afr ikaansch marmer. He t hierop rustende hoofdgestel 
geeft weer andere rijke marmersoorten te z ien ; het 
fries is versierd met een rcl ie tvul l ing van passiebloemen 
en met at tr ibuten, het lijden van Christus verzinne
lijkende. 

M i d d e n in het gebroken fronton staat de wereldbol 
met de s lang , waarop als bekroning de figuur van 
den verrezen Chris tus in wit marmer , geflankeerd door 
twee geknielde engelen, is geplaatst. 

Onder deze kolom-orde is een boogvul l ing aangebracht, 
waarvan de zwikken zijn versierd met in wit marmer 
gehouwen engelenfiguren, de symbolen van het geloof, 
het offer en de overwinning voorstellende. Kle inere 
ko lommen van brcelic ombrce ondersteunen deze boog
vu l l ing . Dezelfde ko lommen zijn aan beide zijden van 
den middenbouw nog eens herhaald en worden daar 
bekroond met zittende engelenfiguren, die de attributen 
van het l i jden: den geeselpaal en den doek van de H . 
Veronica , omhoog houden. Deze figuren zijn van brons. 

Niet minder belangrijk zijn de beide v leugels , d i e , 
zooals gezegd, in gebogen grondvorm tegen den m i d 
denbouw aansluiten en hiermede een volmaakt harmo
nisch geheel vormen. D e hooge sokkels zijn gedeco
reerd met ingelegd marmer in verschillende k leuren ; 
dc bovenvelden worden , tusschen marmeren pilasters, 
ingenomen door bronzen bas-reliefs. D e kleuren der 
marmers in deze sokkels hadden wat minder sprekend 
kunnen z i jn , alsdan waren de inderdaad prachtige reliefs 
nog beter uitgekomen. D e heer E . van den Bossche 
(van wiens hand alle figurale versiering is) heeft in het 
relief ter linkerzijde eene voorstel l ing gegeven van de 
processie van het I I . Sacrament van M i r a k e l van Amste r 
dam , terwijl het andere dc aanbidding van het H . Sa
crament door Ke ize r Max imi l i aan te zien geeft. Beide 
composities zijn met groot meesterschap behandeld, zoo 
wat groepcering en karakterui tdrukking als wat uitvoe
r ing betreft. Twee levensgroote vrijstaande figuren zijn 
geplaatst op de uiteinden der v leugels , en wel l inks de 11. 

I Nico laus , patroon der kerk en rechts de H . Gert rudis , pa-
tronesse van de schenkster van het altaar. O o k deze 
figuren zijn voortreffelijk geslaagd; schoon zij beiden 

! een beslist religieus karakter ver tooncn, zijn zij in deze 
zuivere Renaissance architectuur volmaakt op hunne 
plaats en dragen niet weinig bij tot het succes van 
het geheel. V o o r a l de bisschopsfiguur is een toonbeeld 

I van waardigheid en verheven ernst; de kleur van het 
! brons is daarbij zeer r i jk , men zou bijna gcloovcn dat 
I de alliage ook goud bevatte. 

H e t eigenlijke baldakijn boven het Sacrament wordt 
gevormd door de keizerskroon van het stadswapen, 
waaraan een afhangende rijk versierde mantel van rood 
fluweel, van binnen met hermelijn gevoerd, bevestigd is. 

O o k dit onderdeel sluit uitstekend in de architecto
nische omlijst ing en verhoogt den indruk van ri jkdom 
in niet geringe mate. T o c h komt mij de keuze van 
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dit kroonmotief minder ge lukk ig voor. Een heraldiek 
versiersel van het Amsterdamsche wapen, in vroeger 
tijd door een vorst aan de burgerlijke gemeente ge
schonken ter belooning van bewezen pecuniaire diensten , 
wil mij als hoofdmotief aan een kerkeli jk monument 
niet beval len , ook al heeft die vorst de Nico lauskerk 
bezocht en de relequie aangebeden. E e n kroon wordt 
geplaatst als symbool van de keizerlijke of koninkl i jke 
waardigheid, op het hoofd van een persoon, van een 
beeld of op een vast voorwerp , ook op een baldakijn 
of troon. Ik geloof niet dat er voorbeelden bestaan 
waar een kroon , eenige malen vergroot , als troonhemel 
dienst doet. 

D i t is echter een opmerking van zeer ondergeschikt 
belang. H e t kunstwerk , in zijn geheel en in d é t a i l s , 
zal zeker niet nalaten op iederen beschouwer grooten in 
druk te maken. D e r i jkdom aan beeldhouwwerk, de 
zeer smaakvolle profileering, de sierlijke bronzen de
tails , als kapiteelen, candelabres enz. benevens de 
harmonische kleurschakeeringen dwingen bewondering 
af. D e koorwanden zijn thans ook met smaak gepo
lychromeerd , zoodat de omgeving met het altaar, ook 
wat verhouding aangaat, een voortreffelijk geheel vormt. 

A l het marmerwerk is vervaardigd door de heeren 
G. en J . C o o l te Amste rdam. D e bewerking laat aan 
geacheveerdheid niets te wenschen over , zoodat deze 
firma met gerechten trots dit proetje van Nederlandsch 
werk aan hare begunstigers kan toonen. A l l e modellen 
voor de bronzen versieringen zi jn , evenals al het beeld
houwwerk , door de heeren V a n den Bossche en Crevels 
vervaardigd. D e Compagnie des Bronzes te Brussel 
leverde het onberispelijke gietwerk. 

H e t geheele werk geeft den indruk dat alle artisten 
en werklieden zich met de grootste toewijding van 
hunne taak hebben gekweten. 

V o o r den architect en voor den beeldhouwer is de 
voltooiing van dit monument een ware triomf. D e 
heer V a n den Bossche heeft blijkbaar deze zeldzame 
gelegenheid om zijn groot talent te kunnen ontwikkelen 
met bijzondere voorliefde aangegrepen. A l de door 
hem behandelde onderdeelen, de reliefs , de bekronende 
hoofdfiguur, de zittende engelen niet de lijdenssymbolen 
zijn op zichzelf kunstwerken van groote waarde. 

D e ornementale details, die meer tot de specialiteit 
des heeren Crevels behooren , munten eveneens uit door 
eenheid van karakter en onberispelijk m o d e l é . 

De heer Bleys zij ten slotte geluk gewenscht met 
zijn welgeslaagden arbeid. Een zeer dankbare , doch 
tevens hoogst moeilijke taak is door hem met veel 
meesterschap ten einde gebracht. H e t monument , 
zooals het daar staat, is zeker het eerste van dien 
omvang en kunstwaarde, hetwelk in deze eeuw in 
Nederland en waarschijnlijk nog ver over de grenzen 
werd tot stand gebracht. J . 

C . V E R M E I J S . 

De ijverige en kundige directeur der gemeentewer
ken te Utrecht is niet meer; de slepende ziekte , die 
den heer Vermeijs eenigen tijd geleden het besluit deed 
nemen om ontslag uit zijne betrekking te v ragen , heeft 
spoediger dan vermoed werd zijne krachten gesloopt 
en weldra zal zijn stoffelijk hulsel aan den schoot der 
aarde worden toevertrouwd. 

Wij brengen in herinnering dat de Gemeenteraad in 
2 ,jne zit t ing van 25 Ju l i jongstleden het gevraagde ont
zag op de meest eervolle wijze verleende onder dank
betuiging voor de vele en gewichtige diensten gedu
rende een tijdvak van bijna negen-en-twintig jaren in 
Qe betrekking van directeur der gemeentewerken be

wezen. Bij de behandeling dier voordracht gaf de 
Voorzi t ter namens het Col lege van Burgemeester en 
Wethouders te kennen, dat het voorstel tot inwi l l ig ing 
van het verzoek om ontslag noodc werd gedaan en 
dat er niet anders gehandeld kon worden , daar, zelfs 
bij een gunstig verloop der z iekte , geen mogeli jkheid 
bestond dat de heer Vermeijs zijne betrekking ooit we
der zou kunnen waarnemen met dien ijver en die toe
wi jd ing , waardoor hij zich steeds onderscheidde. D e 
goede wenschen, door den Voorzit ter voor het herstel 
der gezondheid van den heer Vermeijs ui tgesproken, 
zijn niet v e r v u l d ; den 3i*tni J u 1 ï , juist daags vóór 
den eersten A u g u s t u s , waarop het hem verleende ont
slag zou ingaan, werd hij door den dood aan zijne 
gade , zijn tweeta] kinderen en tal van vrienden ont
rukt. 

Cornelis Vermeijs werd den 13 October 1828 te 
Rotterdam geboren, genoot zijne eerste practische op
leiding bij den architect J . F . Metzelaar daarterstede, 
bezocht de stedelijke tcekenschool en was daarna op
zichter bij den bouw eener R . K . ke rk ; later deed hij 
onder den ingenieur Fijnje dienst als technisch ambte
naar bij den aanleg van den spoorweg A n t w e r p e n — 
Rotterdam om daarna werkzaam te zijn bij het doen 
van opmetingen en het maken der plans voor den ge-
projecteerden Zeeuwsch —Limburgschen spoorweg. In 
laatstgenoemde betrekkingen toonde hij goeden aanleg 
en groote bekwaamheid, die nog meer tot hun recht 
kwamen , toen hij bij den aanleg der Staatsspoorwegen 
werd aangesteld. 

Bracht de aard der betrekking mede dat de heer 
Vermeijs zich tot heden meer op het terrein van den 
ingenieur dan van den architect bewoog, hierin k w a m 
groote verandering door zijne benoeming op 15 October 
i860 tot architect-directeur der gemeentewerken te 
U t r ech t , waar tal van belangrijke werken naar zijne 
ontwerpen cn onder zijne leiding tot stand kwamen. O n 
der de gebouwen noemen wij het stedelijk Z iekenhu i s , 
de Botermarkt , het G y m n a s i u m , de Rijks hoogere bur
gerschool , de hoogere burgerschool voor meisjes, de 

I gebouwen van het Middelbaar Onderwijs en tal van 
lagere scholen. O p ander gebied t rekken de hoogst 

I belangrijke werken voor de uitbreiding der gasfabriek 
! met hare kapitale gashouders, de gebouwen en inrich

tingen der gemeente-reiniging en de verbreeding van 
! den Leidschen Ri jn de aandacht; voeg daaraan toe , 

dat alle belangrijke beweegbare bruggen door den 
overledene ontworpen en uitgevoerd z i jn , dat de ver
betering van het r ioolstelsel , de verbreeding en ver
betering van straten en wegen cn het maken van 
ontwerpen voor den aanleg van enkele stadsdeelen 
aan zijne zorgen werden toevertrouwd, dan wordt daar
door een beeld gegeven van de velerlei r icht ing , waarin 
de overledene werkzaam was. Niet onvermeld mag 
daarbij blijven het plan van de uitbreiding der ge
meente , een arbeid , die den ontwerper tot eere strekt. 
Bi j al deze werken deed Vermeijs zich kennen als 
een m a n , in de practijk doorkneed cn bekend met de 
theorie , die in hem een voorstander v o n d , zoodra er 
sprake was van de oplossing van meer ingewikkelde 
vraagstukken; die vereeniging van practijk en theorie 
gaf kracht aan zijne ontwerpen. 

Bij het slaan van een terugblik op a l hetgeen in 
de laatste jaren werd tot stand gebracht, zal het moeilijk 
vallen een tijdvak van meer beweging en ontwikkel ing 
in Utrecht 's geschiedenis aan te wijzen en het moet ge
waardeerd worden , dat juist in dezen tijd een man als 
Vermeijs aan het hoofd der gemeentewerken stond. 

Onder de laatste bezigheden, waardoor Vermeijs z ich 
als bouwmeester deed kennen , noemen wij het ontwerp 
van de universiteit , die als geschenk der burgerij te 
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Utrecht zal worden opgericht en waarvan het plan door 
hem en Prof. Gugel werd gemaakt. 

De weg, door den nu betreurden hoofdambtenaar 
afgelegd, was niet altijd met rozen bezaaid; hij deelde 
het lot van alle ambtenaren, bij de gemeentewerken 
geplaatst, die niet alleen rekening moeten houden met 
het College van Burgemeester en Wethouders, maar 
ook met de zienswijzen en bemerkingen van het groote 
publick, dat daarbij in vele gevallen gesteund wordt 
door enkele leden van den Raad, die beter ingelicht 
konden worden als het hun ernst was de zaken onpartijdig 
te beoordeelen. Met zijn juist de onverdiende aan
vallen, die ontmoedigend werken; wel hem, die even
als de heer Vermeijs, zich niet laat afschrikken door 
onjuiste bemerkingen en rustig voortgaat op den weg, 
dien hij zich afgebakend heeft. De waardeeiende woor
den , door den Voorzitter van den Gemeenteraad in de 
zitting van 25 Juli 11. gesproken, zullen door de nage
laten betrekkingen op prijs worden gesteld; de waarde 
daarvan wordt verhoogd door het feit, dat de heer 
Royaards, die nagenoeg drie-en-twintig jaren lang als 
Wethouder van fabrikage gelegenheid had de verdien
sten van Vermeijs te leeren kennen, uiting gaf aan de 
gevoelens, die hem persoonlijk bezielden en daarbij 
het oog vestigde op de groote werkkracht, de onkreuk
bare trouw, den onverstoorbaren ijver en de buitengewone 
bekwaamheid van dien hoogst verdienstelijken hoofd
ambtenaar. 

P R I J S V R A G E N . 

Sociëï'KiTsciEiiorw T E U T R E C H T . 

Gebrek aan ruimte was oorzaak dat het tarief van 
eenheidsprijzen, behoorende bij het programma der 
prijsvraag van de Sociëteit te Utrecht, in het voor
gaande nommer niet werd opgenomen. Dit tarief luidt 
als volgt: 

T A R I E F Z O N D E R W I N S T . 

1 M ' vlakke harde klinkers in sterke tras . /' 17.— 
1 M 3 gevelgrauw in slappe basterdtras . . „ 16.— 
1 M ' miskleurig hardgrauw „ 13-5° 
1 M 3 best rood in kalkmortel . . . . „ 11.50 
1 M 1 hardsteen voor stoepen en treden . . „ 140.— 
I M 3 ,, „ drempels, plinten, neu

ten , enz , 180.— 
1 M 1 zandsteen „ 120.— 
1 M ' dennen- of vurenhout (balkhout) 38.— 
1 M 3 (kaphout) 48.— 
1 M 3 grenenhout (gewoon werk) . . . . „ 60.— 
I M 3 „ (fijn timmerwerk) . . . „ 90.— 
1 M ' grenen vloer, zwaar 35 mM 1.70 
1 M J vuren vloer, ,. 28 „ 1.35 
1 M ' vurenbebording, „ 28 , 1.25 
I Kg. gesmeed ijzer, grof werk 0.18 
1 ,, getrokken ijzer, voor balken 0.12 
1 „ gegoten ijzer, grof werk , 0.14 
1 „ lood met soldeer en leggen 0.33 
1 M' zinkbedekking n". 14 2.20 
1 M ' „ n". 15 2.50 
1 M ' afdekking met kruispannen 1.30 
1 M ' buitenverfwerk 0.70 
I M 1 binncnverfwerk (geschuurd en dekkend 

overgegrond) „ 0.50 
1 vlak pleister- of schuurwerk 0.40 
1 M 2 vlak plafond met beschrooting . . . „ I.40 

N E D E R L A N D S C H E BOND VOOR 
V O L K S B A D E N . 

De Haarlcmsche commissie voor volksbadhuizen en 
schoolbaden weert zich dapper en heeft aan een twaalftal 
soortgelijke commissies in het land eene uitnoodiging 
gericht tot onderlinge mededeeling van hetgeen in de 

betrokken plaatsen voor de zaak der volksbadhuizen 
verricht is of wordt voorbereid. De vertegenwoordigers 
van drie dezer commissies (Amsterdam, Utrecht en 
Haarlem) hebben in het lokaal Eensgezindheid verga
derd, waarbij de heer D. de Clercq, wat Haarlem be
treft , de mededeeling deed dat daar ter plaatse de zaak 
bij de werklieden veel sympathie heeft en het voornemen 
bestaat een badhuis van 91 M' J vrije binnenruimte op 

I te richten , gebouwd volgens het systeem-Lassar, waar-
j voor /10,000 noodig zijn, die men bij renteloos voor-
! schot hoopt te verkrijgen. Wanneer jaarlijks 14,000 
I baden genomen worden a 6 ct. per bad, zullen de 

jaarlijksche onkosten goedgemaakt worden. 
Amsterdam deelde bij monde van een heer H. Ger-

lings mede, dat men thans ƒ 3 0 0 0 bijeen heeft en een 
! som van ƒ 1 5 , 0 0 0 vereischt wordt tot het oprichten van 

twee volksbadhuizen, waarvoor de gemeente twee ter
reinen heeft afgestaan (Karthuizerkerkhof en J.-D.-Meij-
erplein) tegen een retributie van fl per jaar en per M ». 
„Het Witte Kruis" ondersteunt de pogingen van de 
commissie en voor dekking van de jaarlijksche exploi
tatiekosten moeten 25,712 baden a 7 ets. gebruikt 
worden. 

Nadat de heer Gerlings herinnerd had aan het voor
stel tot oprichting van een Nederlandschen Bond voor 
Volksbaden en deze zaak in de belangstelling der aan
wezigen aanbevolen had, werd de bijeenkomst gesloten 
met een opwekking van den Voorzitter om door onder
linge samenwerking het doel, dat beoogd wordt, zoo 
spoedig en zoo best mogelijk tc bereiken. 

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

Onze bouwmaterialen. Beschreven door 
J. A . van der Kloes, leeraar in dekennis 
der bouwstoffen aan de Polytechnische school 
te Delft. Uitgave van J. van der Endt 
& Zoon te Maassluis. 

Blijkens het prospectus zal dit werk worden uitge
geven in 30 afleveringen, imperiaal 8" formaat, ieder 
van 32 bladzijden druks, tegen ƒ 0 . 6 0 de aflevering. 

De schrijver, die op het gebied van de kennis der 
bouwmaterialen reeds lang zijne sporen verdiend heeft, 
stelt zich voor achtereenvolgens de bouwstoffen te be
handelen, die in ons land het meest gebruikt worden. 

Bij vele bouwkundigen laat de materialenkennis, en 
met name die van de buitenlandsche bouwstoffen, te wen
schen over, en dit vindt hoofdzakelijk zijn oorzaak in de 
omstandigheid dat het den Nederlandschen bouwkun
digen veelal aan de gelegenheid en de middelen ont
breekt om de fabrikage van sommige en het delven 
of breken van andere materialen ter plaatse na te gaan. 
Aan dit euvel tracht dit boek tegemoet te komen. 
Dat de schrijver ervan in deze poging slagen zal, laten 
wij in het midden, maar ongetwijfeld zal zijn belangrijk 
werk ertoe bijdragen om dc kennis der bouwstoffen 
in groote mate te vermeerderen. Het is daarom dat 
wij het werk niet alleen bij de bouwkundigen , maar 
ook bij de ir.dustriüclcn aanbevelen. 

Tot heden verschenen van het werk elf afleveringen. 
De eerste afdeeling behandelt de natuurlijke steen en 
geeft in verschillende hoofdstukken een geologisch over
zicht, de samenstelling en structuur der gesteenten, de 
verweering cn stukvriezing, de bezinking, lagenvor-
ming, scheuring cn splijting ervan. Voorts bevat deze 
afdeeling eene beknopte beschrijving der voornaamste 
gesteenten, dc ontginning, en de verschillende eigen
schappen ervan, benevens dc keuring. de bewerking 
cn het gebruik der verschillende steensoorten. Het ge
heel wordt zeer uitvoerig beschreven en toegelicht door 
vele afbeeldingen. 
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De tweede afdeeling bevat de gebakken steen. Na 
een geschiedkundige beschouwing, behandelt de schrij
ver de eigenschappen der klei, hare samenstelling en 
verschillende soorten, en de grondstoffen der Neder
landsche steenindustrie; in de volgende hoofdstukken 
wordt de toebereiding en menging der klei, het vor
men van steenen, pannen, tegels en aarden buizen en 
de eigenschappen van de gebakken steen besproken, 
terwijl ten slotte uitvoerig wordt stilgestaan bij de vele 
steensoorten, die in Nederland worden vervaardigd, 
het gebruik dat ervan gemaakt wordt en dc keuring. 
De vele tabellen zijn hoogst belangrijk en bevatten 
vele nuttige wenken. 

De derde afdeeling behandelt de mortels. Hoofd
stuk I bevat de indeeling der mortels naar hunne voor
naamste bestanddcelen , leemachtige mortels, vuurvaste 
specie, plastisch dynas-crystall, kleipisé , kleivloeren , 
klei als pleisterspecie. 

Hoofdstuk II en III behandelen de kalk, hare be
reiding , de kalkovens, het bewaren van levende kalk, 
het kalkblusschen, de eigenschappen der gebluschte 
kalk, de beschrijving van eenige hier te lande gebrui
kelijke kalksoorten. 

Hoofdstuk IV en V bevatten de andere grondstoffen 
van de mortclbcreiding als het zand, de tufsteen en 
tras en de kunstcementen, het romeinsche cement, 
het portland-cement en het slakkencement. 

Hoofdstuk VI geeft eene uitvoerige beschrijving van 
het verloop der versteening van luchtmortels cn water-
mortels, de verschijnselen die zich daarbij voordoen, 
den invloed van het gebruik van zeewater tot kalkblus-
sching en mortelbereiding, cn het gebruik van water-
mortels in de lucht. 

De hoofdstukken VII cn VIII deelen veel wetens
waardigs mede omtrent de keuring cn het onderzoek 
van portland-cement, tufsteen en tras. 

Wij meenen met bovenstaande korte opsomming van 
de in het werk behandeld wordende zaken te kunnen 
volstaan en stellen ons voor ook den inhoud der vol
gende afleveringen mede te deelen. 

V A R I A . 

Iets over het Suez-kanaal. De winsten, die deze 
onderneming afwerpt, zijn zeer belangrijk en nemen 
gestadig toe. Volgens het verslag, door den heer 
Ferd. de Lesseps uitgebracht, bedroeg over 188S het 
totaal der inkomsten 67,705,348 francs en het totaal 
der uitgaven 31,433,901 francs. Voortdurend is de 
Maatschappij genoodzaakt voor hare beambten verschil
lende inrichtingen te bouwen ; dit gaat niet aanzienlijke 
kosten gepaard, maar de inkomsten der onderneming 
zijn van dien aard, dat de uitgaven voor deze inrich
tingen alleszins gewettigd zijn. Zoo zijn thans weder 
een ziekenhuis te St.-Vincent de Paul, en eene kerk
en school te Thewfikhaven voor de ambtenaren opge
richt. In het afgeloopen jaar werd uit het kanaal 940,570 
M 3 grond gebaggerd. De electrische verlichting voor 
de nachtscheepvaart nadert hare voltooiing. Aan het 
einde van dit jaar zal het kanaal over zijne geheele 
lengte eene diepte hebben van 8.50 M. 

Elcctriscli centraalstation te Koningsbergen (Prnisscn). 
Volgens eene mededeeling aan tic Deutsche Bauzcitung 
zal te Koningsbergen een centraalstation voor electri
sche verlichting opgericht worden , dat de geheele stad 
van licht zal kunnen voorzien. Voor de verwezenlijking 
van dit plan is reeds een bedrag van I milhoen 
mark beschikbaar. De uitvoering zal in die mate be
spoedigd worden, dat reeds dezen herfst de onderneming 
in exploitatie zal gebracht worden; de Firma Gebrs. 
Naglo te Berlijn is met de uitvoering belast. 

Paalworm. Volgens een stuk over den paalworm en 
de zeepissebed (limnoria), dat in eenige dagbladen 
besproken wordt, zou de heer E. W. Mus, bouw
kundige te Zieriksee, erin geslaagd zijn hoogstwaar
schijnlijk afdoende middelen te vinden tot bescherming 
van paalwerken tegen den paalworm en tot wering van 
aanwassen, pokken en dergelijke op ijzeren of houten 
vlakken in zeewater. 

De heer Mus heeft zich geruimen tijd beziggehouden 
met het nemen van proeven in het groot en klein, en 
eindelijk de voldoening mogen smaken, dat onder
scheidene voorwerpen, van het behoedmiddel voorzien, 
op verschillende plaatsen in het zeewater gesteld en 
later door hem en andere deskundigen onderzocht, geen 
sporen van paalworm, noch van limnoria vertoonen, 
zoodat hij meent het middel tot wering van die ver-
derfh'jke schelpdieren gevonden te hebben. 

Aangaande het bewuste middel zelf kan niets naders 
worden medegedeeld. Het schijnt dat het hout niet, 
zooals bij het benagclcn en cresoteeren geschiedt, slechts 
uitwendig of tot op geringe diepte wordt beschermd, 
maar dat het middel het hout geheel doordringt, zonder 
de sterkte of duurzaamheid te verminderen. 

Ook het middel tot zuiver houden van ijzeren en 
houten schepen in allerlei aan zeewater blootgestelde 
wanden en vakken, en tot het weren van pokken en 
aangroeisel daaraan, door den heer Mus of volgens 
zijn voorschrift op eenige vaartuigen toegepast, moet 
tot dusver proefhoudend zijn gebleken. 

Daar de middelen, door den heer Mus gevonden, 
zich zeer wel in het groot en met betrekkelijk weinig 
kosten laten toepassen en daardoor jaarlijks duizenden 
guldens door het Rijk, de provinciën, polders, gemeen
ten en particulieren zouden kunnen bespaard worden, 
is het wel waard , dat de aandacht der betrokken autori
teiten en belanghebbenden op deze zaak wordt gevestigd. 

looistof. Prof. Eitner, te Weenen, heeft eene ontdek
king gedaan, die van groot gewicht geacht moet worden 
voor een belangrijken tak van industrie. Hij heeft nl. 
de looistof, die voor het fabriceeren van leder moet 
gebezigd worden, geëxtraheerd uit de dennennaalden, 
dus eene grondstof, die tot dusver weinig waarde had 
en in vele landen in grooten overvloed voorhanden is. 

Het oprichten van fabrieken om de nieuwe looistof 
te bereiden , zal geen groote bezwaren hebben, omdat 
in den bastafval van de cellulosefabrieken eene buiten
gewoon goedkoope grondstof in overgroote hoeveelheid 
voorhanden is. Prof. Schrödter , heeft eene voor het 
bedrijf in het groot geschikte methode , om de dennen
looistof te verkrijgen , aan de hand gedaan , cn berekent, 
dat uit het materieel der houtstoffabrieken jaarlijks 
millioenen aan looistof verkregen kunnen worden. 

VERKOOP V A N BOUWTERREIN. 
Het Domcinbestuur bracht dezer dagen 33 perceelen 

geslechten vestinggrond te Breda in veiling, waarvoor 
bij den inzet of de eerste veiling op 23 Juli jl. ƒ 26250 
en bij den toeslag op 30 Juli d. a. v. ƒ33815 ge
boden werd. 

Van de zes perceelen aan de Sophiastraat bracht het 
hoekpcrcecl van 940 M- grootte ƒ 5 2 0 0 op, overeen
komende met ƒ5 .54 per centiare, terwijl de vijf aan
liggende terreinen van gemiddeld 45 M. diepte en 1834 
M ' oppervlakte ƒ 6 5 0 0 konden gelden, zijnde ƒ 3 . 5 4 
per M' . 

Een tiental perceelen , aan den Zuidoostbinnensingel 
cn in de nabijheid van het militaire excercitieterrcin 
gelegen, brachten / 8365 op en beslaan eene gezamen
lijke oppervlakte van 64 are, zoodat de gemiddelde 
prijs van dezen grond ƒ1 .31 bedraagt. 
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H e t zesde bouwblok, door de Gasthuisstraat, den 
Westbinnensingel en de Middenlaan ingesloten en ter 
grootte van 91 are 89 centiare, werd in 17 pereeelen 
voor / 13,750 verkocht en alzoo tot een middenprijs 
van ongeveer f 1.50. 

V R A C E N B t ' S . 
V R A A G I . IS de pcrspectief-linia.il, beschreven in De Op

merker van 23 Juni 188S, dezelfde als die. welke verkocht wordt 
bij de Firma Vermande & Zonen te Hoorn, waar dit werktuig 
reeds in 1S87 verkrijgbaar was? 

A N T W O O R D . De perspectief-liniaal, in bet genoemde nom-
mer dezer courant omschreven, wordt bij de Firma Vermande 
& Zonen te Hoorn verkocht. 

V R A A C 2. Bestaat er een grondig werkje over den aanleg 
van kegelbanen, of is er een verhoudings-theorie bekend om
trent lengte en breedte der baan, en grootte van het paralle
logram, waarop de kegels staan? De in eene der vorige num
mers vernielde noot van de Redactie, verwees naar een toen 
juist verschenen nummer van dc Bauzeituiig, dat echter han
delde over hellende kegelbanen, bij gebrek aan ruimte in 
steden: van verhouding werd echter niet gesproken. 

Welke voorwaarden moeten verder bij den aanleg van ke
gelbanen in het oog gehouden worden? 

De Redactie houdt zich voor de toezending der antwoorden 
aanbevolen. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
( A . et A . ) A M S T E R D A M . Bi j de deze week plaats 

gehad hebbende herstemmingen voor den Gemeenteraad 
zijn twee wethouders , waarbij die van publ ieke we rken , 
niet herkozen. H e t lijdt geen twijfel of ontevredenheid 
der kiezers over den gang van zaken bij het departe
ment van Publ ieke W e r k e n is een van de oorzaken, zoo 
niet de hoofdoorzaak , van dit feit geweest. D e vele 
hangende quaesties zijn tijdens het bestuur van den 
aftredenden wethouder slechts ingewikkelder geworden, 
nieuwe verwikkel ingen zijn ontstaan en grootsche o n 
dernemingen , welke de populariteit der regeering hadden 
kunnen verhoogen , zijn uit de afgeloopen periode niet 
te vermelden. 

D e n opvolgers der afgetreden titularissen wacht een 
groote taak. W a t betreft de Publ ieke W e r k e n is het 
thans meer dan ooit voor de hoofdstad noodig dat er 
een man aan het bewind kome, begaafd met meer dan 
gewone kunde en vooral met groote energie. 

W i j betwijfelen echter of aan het wethoudersambt in 
de gegeven omstandigheden dusdanige hooge eischen 
kunnen gesteld worden , m. a. w. of men verwachten 
mag dat in den beperkten k r i n g van raadsleden, ele
menten aanwezig z i jn , geneigd en geschikt om een 
grondige reorganisatie van dezen tak van gemeentezorg 
ter hand te nemen. 

W i j kernen well icht op dit onderwerp terug. 

— A a n bet Algemeen Handelsblad van V r i j d a g 2 
Augus tu s ontleenen wij het onderstaande ber icht : 

In den voornamen gevel van het Sint-El izabeth 's-
gesticht voor ongeneeslijke z i e k e n , aan de Maur i t skade 
opgetrokken naar het ontwerp van onzen stadgenoot 
B l e y s , wordt morgen het beeld van dc patronesse 
geplaatst. 

D e heil ige E l i s abe th , in de dertiende eeuw koning in 
van Honga r i j e , was eene even schoone als deugdzame 
en liefdadige vrouw. In eenvoudig gewaad placht zij 
de schamele woning der armen te bezoeken en in stilte 
wel te doen. Vo lgens de legende ontmoette zij op 
een guren winterdag onverwachts haar gemaa l , graaf 
L o d e w i j k van T h ü r i n g e n , die met eenige gasten ter 
jacht was gegaan. Ve rwonde rd de kon ing in in de barre 
koude aan den zoom van een woud te ontmoeten , vroeg 
de vorst wat zij onder haar kleed verborg. Onmidde l l i jk 

sloeg zij haar mantel weg om den k o n i n g het brood 
cn de k leederen , bestemd voor hare a rmen , te laten 
z ien ; doch in plaats daarvan bleek haar voorschoot 
door een wonder gevuld te zijn met de schoonste rozen. 

D e kunstenaar, met het ontwerp van het beeld belast , 
de heer E . van den Bossche , heeft dat oogenbl ik voor 
zijne schepping gekozen , en het is hem gelukt dat op 
treffende wijze uit te d rukken . D e jonge vrouw — 
El izabe th stierf op even twintigjarigen leeftijd — staat 
daar vol eenvoud en waardigheid. H a a r oog rust op 
de bloemen , en een zoete g l imlach verhoogt de schoon
heid van haar gelaat , dat eerbied en berusting ui tdrukt . 

O p haar hoofddoek rust een koninkl i jke k r o o n , en 
de met hermelijn gevoerde mantel plooit z ich sierlijk 
om hare slanke gestalte. In zooverre moest de ont
werper afwijken van het verhaa l , daar hij de vrome 
weldoenster tevens als koningin had voor te stellen. 

H e t geheel onderscheidt z ich overigens door sober
heid en strenge lijnen. 

H e t beeld is twee meter hoog en in Udelfanger steen 
met veel zorg uitgevoerd in de werkplaats van de 
heeren V a n den Bossche en Crevels. Onze stad is er 
een openlijk sieraad rijker door geworden. 

— D c stoomboot Friesland, die vroeger dienstdeed 
tusschen E n k h u i z e n en Staveren en op 5 December 
van het vor ig jaar nabij eerstgenoemde plaats is ge
zonken , zit nog steeds in dezelfde positie. D e heeren 
Di rkzwage r te Maass lu i s , die destijds aannamen de 
boot voor ƒ24,000 te l i ch ten , zijn daarin niet geslaagd. 
D e Regee r ing , die de boot voor rekening van den e i 
genaar, eerst in het begin der maand M e i , later op 
20 M e i , zou doen ont ru imen, heeft daaraan geen ge
v o l g gegeven. Thans is het wegruimen van genoemd 
stoomschip door het Provinciaal Bestuur van N o o r d -
H o l l a n d aanbesteed en werd het laagst ingeschreven 
door bovengenoemde heeren voor ƒ16,400. D e boot 
moet binnen 120 dagen zijn weggeruimd. 

R O T T E R D A M . Op de algemeene vergadering der leden van 
de Academie van beeldende kunstenen technische wetenschap
pen, dezer dagen gehouden, werd verslag uitgebracht aangaande 
het fonds tot aankoop van schilderijen op de driejaarlijksche 
tentoonstellingen, en wel over het jaar loopendc van 1 Januari 
1S88 tot 1 Januari 1889. In het vorig jaar wees dit fonds een 
saldo van ƒ3943.30 aan, waarbij kwamen /669.50 aan contri
buties, ƒ 5 0 0 bijdrage der gemeente, ƒ 158.51 gekweekte rente, 
totaal ƒ 5 3 7 1 41. Aangekocht werd eene schilderij voor ƒ2105, 
ongeveer ƒ 1 7 3 werd besteed aan noodzakelijke uitgaven, zoodat 
op ultimo December 1888 nog een saldo van ƒ3092.91 beschik
baar bleef. 

Uit het verslag omtrent het speciale fonds der leden bleek 
dat de tentoonstelling van schilderijen, verleden jaar gehouden, 
had opgebracht ƒ 1 1 0 5 , tengevolge van de vele aankoopen. De 
vorige tentoonstelling eindigde met een aanzienlijk tekort. 

D E V E N T E R . Het is ccn verblijdend feit op de waarde van 
effecten in nijverheids-ondernemingen te mogen wijzen; zoo 
werden op eene veiling alhier o. a. twee geheele aandcelen in 
de Koninklijke Deventer Tapijtfabriek, groot ƒ 1472, voor 

ƒ 3040 en ƒ 3050 verkocht, en twaalf kwart-aandeelen voor 
ƒ 7 5 0 a ƒ 7 6 5 , overeenkomende met ongeveer 207 pCt. 

NIJMEGEN. Door den Gemeenteraad is besloten bij den dienst 
der gemeentereiniging een directeur aan te stellen, op eene 
jaarwedde van f 900. 

B R E D A . Woensdag j l . heeft alhier plaats gehad de beproe
ving der nieuwe spoorbrug over de rivier de Mark; de uitkomst 
was alleszins bevredigend. De vroeger daar aanwezige kraan-
bruggen van gegoten ijzer zijn vervangen door eene getrokken 
ijzeren draaibrug met dubbel spoor. 

— Aflevering 7 van De Natuur (uitgave van J. G. Broesc te 
Utrecht) bevat: 

Dc nieuwe phonograaf van Edison (met fig.). — Gasmeters 
(met fig.j. — Het photographeeren van zwemmende visschen 
(met fig.). — Kunnen de insecten kleuren onderscheiden? — 
Een merkwaardige tweeling (met fig.). — De Eiffcltoren (met 
fig.). — Het verzamelen en opzetten van insecten (met fig.).— 
Sterrenkundige opgaven. — Correspondentie. — Antwoorden. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 
Aan H. XI. te A. In dit nommer wordt uwe vraag beant

woord. 
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PERSONALIA. 
_ Uit het vijftal der voordracht, door 

Burgemeester en Wethouders te Winscho
ten opgemaakt, is tot architect der ge
meentewerken benoemd de heer K. A . Lan-
tinga te Nieuw-Scheemda. 

Op zijn verzoek is aan den heer M . 
Couve'e eervol ontslag verleend als leeraar 
in het rechtlijnig teekenen aan de hoo
gere burgerschool en burger avondschool 
te Zieriksee. 

— Tot directeur der gasfabriek te Oud-
Beierland is benoemd de heer Van Hoeven, 
thans in gelijke betrekking te Kuilenburg. 

— Met ingang van 1 Augustus a. s. is 
de benoemde hoofdingenieur 2e k l . Ph. 
W. van der Slcijdcn, thans te Nijmegen, 
geplaatst te Maastricht cn belast met den 
dienst in het 7e district (Limburg). De 
ingenieur 2e klasse R. ]. Castendijk te 
Assen is weder naar Nijmegen overge
plaatst en belast met den dienst in het 
eerste rivier-arrondissement; in diens 
plaaats te Assen is benoemd de ingenieur 
3e k l . H . Wortman, thans te Neuzen, 
terwijl te Neuzen definitief is geplaatst 
de ingenieur 3e k l J. Nelemans, thans 
gedurende de ziekte van den ingenieur 
Wortman tijdelijk den dienst aldaar waar
nemende. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— M a c h i n i s t - b a n k w e r k e r bij het 

stoomgemaal te Nederhemert. Jaarwedde 
ƒ 6 7 5 met vrije woning, enz. Adres vóór 
10 Augustus bij den dijkstool van het 
district Bommelerwaard boven den Meidijk. 

— K u n d i g a r c h i t e c t , welke den ge-
heelen dag op het terrein aanwezig is, 
voor eene aan de Maas te bouwen fabriek. 
Adres Nieuwe Rotterdamscht Courant 
n°. 20728. 

— C h e f - m a c h i n i s t om het opper
toezicht te houden over diverse groote 
stoommachines, van te zamen meer dan 
300 paardenkracht, cn in staat voorko
mende reparatiën zelf uit te voeren. Adres 
Nijgh en van Ditmar, Adv. Bureau tc 
Amsterdam Lett. 3 S O. 

— M a c h i n e - t e e k e n a a r . Salaris 
ƒ1000 a ƒ 1200. Adres Nieuws van den 
Dag. lett. O M , 79"=-

— A d j u n c t - i n g e n i e u r bij den pro
vincialen waterstaat in Drente. Salaris 
ƒ375 per drie maanden cn vergoeding voor 
reis- en verblijfkosten. Adres vóór 15 
Augustus bij Gedeputeerde Staten (Zie 
advert, in u". 31.) 

A D V E R T E N T I É N . 

.Maatschappij tot E x p l o i t a t i e van 
S t a a t s s p o o r w e g e n . 

Aanbesteding. 
(VOOR R E K E N I N G V A N D E N S T A A T ) . 
üp Dinsdag den 18*" Augustus 1889, 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". 197. 
Het herstel len der verzakte per

ronmuren en hot ve r r i ch ten van 
bijkomende w e r k e n op het sta
t ion G O R I N C H E M , ten bohoevo 
van don Spoorweg van E L S T 
naar D O R D R E C H T . 

Begroot ing / 2500. 
De besteding geschiedt volgens § 33 van 

het bestek. 
Het bestek ligt van den li)""" Juli 1SS!> ter 

lezing aan het Centraalbureau bjj cle Mo
reelse Laan en aan het bureau van den Heer 
Sectie-Ingenieur te Nijmegen en is op franco 
aanvraag (per brief' aan genoemd Centraal
bureau (Afd. Weg en Werken) te bekomen, 
tegen betaling van ƒ0 .50 . 

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

Aanwijzing op het terrein zal geschieden 
den C D ' " Augustus 1 S80. ten 12 uur 's middags. 

Utrecht, den 2'.l-"° Juli ISS'J. 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van 
AMSTERDAM zullen op Maandag 12 Augustus 
1889, des middags te 12 uur. op het Raad
huis, in het openbaar aanbesteden: 

H e t R I O L E E R E N van eenige Ste
gen en Gangen i n de Gemeente. 

De voorwaarden dezer Aanbesteding zijn 
uitsluitend te verkrjjgen ter Stadsdrukkerij, 
tegen betaling van f 0.30. 

Inlichtingen worden gegeven ten Kantore 
van den Stads-Ingenieur. op het Raadhuis 
Kamer N°. 93, des voormiddags van 10—12 
uur, gedurende de week, welke der beste
lling voorafgaat. 

liuriiemeester en Wethouderi voornoemd: 
V A N T I E N H O V E N , 

De Secretaris, 
LE J O L L E . 

Amsterdam, 27 Juli 1889. 

Het GEMEENTE-BESTUUR van ZÜT-
I'HES, is voornemens om op Vrijdag 

den 23 Augustus 1889, des nam. te 2 u u r , 
ten Raadhuize 

aan te besteden: 
H e t bouwen eener n ieuwe School 

H voor lager onderwi js , op het 
te r re in bij de Borkolbogen . 

Het bostok met de teekening ligt ter 
visie op het Bureau van den Gemeente-Ar
chitect P. H. VAN ETTEGER en is, tegen 
betaling van ƒ1.26, te v.-rkrijgen op de 
Gemeente-Secretarie. 

Aanwijzing in loco zal gehouden worden 
op Maandag den 19 A u g u s t u s a. s., des 
namiddags te 2 u u r . 

AansclMMlcn voor den niecslbiedeiult ' : 
Henkot t on S t o u e r w a l d , Wate r 

b o u w k u n d e , zoover verschenen en om te 
vervolgen. 

V a n G r i o k o n , Handbook der B u r 
ger!. B o u w k u n s t , 3 dln. nul At las . 

B o u w k u n d i g W o o k b l a d 1S81—85. 
Sp r inge r , H a n d l e i d . tot onderwijs 

en zelfoofening, 3 dln. 
Vorzame l ing van Tu ins i e raden , be

vattende 10 platte gronden cn 00 voorbeel
den van Koepels etc. 

Stor in B u i s i n g , W a t e r b o u w k u n d e , 
2 dln. met At las . 
Aanbiedingen franco aan .1. R. V A N E E R D E . 

ISoekh. tc Winschoten. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS 

van DORDRECHT, zijn voornemens in het 
openbaar aan te besteden: 

DE GEMEENTEREINIGING, 
in één perceel, en bestaande in: 

o. het ophalen van asch, v u i l n i s , 
gru is en p u i n ; 

b. het zu ive ren en schoonhouden 
van alle s t ra ten , stegen, s ingels , 
wegen , k a d e n , p le inen , steigers, 
hoofden , vaste b r u g g e n , plan
k i e r e n , openbare soereten, water
b a k k e n , goten en verva lpu t t en ; 

c. het vervoeren v a n mate-
r i a l e n ! / Volirens '/. het besproeien der stra- f B 

t e n ' ( tarief e. het ledigen van beerput- \ 
t en ; 

gedurende den tijd van drie of zes jaren, 
in te gaan den 1"'" October ISS'J en ein

digende den 30'"« September 1S02 of IS'JS. 
De voorwaarden zijn ter Secretarie van de 

Gemeente Dordrech t , op franco aanvrage, 
verkrjjgbaar tegen betaling van ƒ11 50 per 
exemplaar en liggen ter inzage aan het Bu
reau der Gemeentewerken, alwaar tevens 
nadere inlichtingen te verkrijgen zijn. 

De biljetten moeten worden ingeleverd ter 
Secretarie voornoemd, vóór of op Maandag 
18 Augustus, ISS'J des namiddags I uur. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS 

van DORDRECHT, zijn voornemen! in het 
openbaar aan te bestedon: 

Het U I T D I E P E N en verder op 
diepte houden dor H A V E N S on 
H A V E N M O N D E N b innen de 
Gemeente Dord rech t , geduren
de den t i jd van d r i o of z e s 
j a r e n , i n te gaan don 1*"" Oc
tober 1889 en eindigende den 
1"'" October 1892 of 1895. 

De voorwaarden zijn ter Secretarie van de 
Gemeente D o r d r e c h t , op franco aanvrage, 
verkrijgbaar tegen betaling van f 0.50 per 
exemplaar en liggen ter inzage aan het Bu
reau der Gemeentewei-ken, alwaar tevens 
nadere inlichtingen tc verkrijgen zijn. 

De biljetten moeten worden ingeleverd ter 
Secretarie voornoemd , vóór of op Maandag 
12 Augustus ISs'J, des namiddags I uur. 

Bouwterrein te VENLOO. 
Aan den Roermoiidschcn weg zjjn eenige 

goed gelegen B O U W T E R R E I N E N tc 
koop, zeer geschikt voor den bouw van hee
renhuizen. 

Te bevragen bjj den Mr. Timmerman H. 
V A N HASSELT, te Eenloo. 

ZWEEDSCH GRANIET 
uit de groeven, Stoomslijporij cn Pol i j s t 
i n r i c h t i n g van de Firma 

K E S S K L <.V RÖ11L, 
te Ber l i jn . 

Eenig Agent J . H . P . J A N S E , 
Prinsengracht 46S , 

Amsterdam. 

van Staal of Hout met Staalband doortrok
ken of met verstelbare lichtopeningen, zelf-
rollende, met drijfwerk enz. enz. 

E.enP. R0TTSIEPER, /kWffiARjjnpruisen). 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 

Gemeente ARNHEM, zullen Vrijdag 9 Au
gustus 1889, 's voormiddags I I 1 . , uur, inliet 
openbaar, ten Gemeentehuize aanbesteden: 

Bestek N". 28. 
H e t leggen van Couientr iolon met 

bijbehoorondo workon in den 
Rozondaalschcn wog , zonder le
ver ing van r ioo l s tukken . 

Bogroot ing ƒ 5 5 0 0 . 
Inlichtingen worden alle werkdagen, tot 

den dag der aanbesteding, tusschen 'Jen 12 
en tusschen 2 en i uur gegeven aan het 
Bureau Gemeentewerken ten Gemeentehuize, 
alwaar de aanwjjzing op Zaterdag 3 Au
gustus a. s. 's voormiddags 11 ' , ure. zal 
worden gehouden en de teekeningen ter in
zage liggen: bestek met gezegeld inschrij-
vingsbiljet tegen betaling van / '0.50 ter 
Secretarie verkrijgbaar. 

DE LINT & C°. 
Ooilsreilifk 2 1 * . Rotterdam. 

V L O E R - e n W A N D T E G E L S , 
TROTTOIR-, tEMEM- E\ IJZERSTELMEGELS. 

Groote voorraden 
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STOOMDRUKKERIJ en BINDERIJ 
G. W. VAN DER WIEL & C°., 

L e v e r i n g v a n : 
Bestekkon . Iiiselirijviii<jsl>il j.-tten , Prospec
tussen, Prijscouranten, Catalogussen, Begroo-
tingstnten, Werkljisteii. Declaraties, Iieke-
ningcu. Wissels, Cheques, Quitanties, en 
verder alle Drukwerk voor de industrie. 

Te koop aangeboden. 
2 Stoomheimachines 
2 Houts tookbankon 
1 C i r k e l en l intzaagmaehine 
1 Ra i lzaag 

60 K i p w a g o n s i n h o u d 2 M• ' . 1 Beide 
24 „ „ 2 M 3 . zijden 
36 „ „ l ' j M 3 . 1 kippend 
Alios (.)0 c..M. spoorwjjdte. 
Aanvragen aan 1.. KALIS Kz. , Sliedrecht 

en W. DE .IONU, tlreda. 

JAN HAMER & C ° . 
A M S T E R D A M . 

KANTOOR: Marnixstraat 402 bh Leidscheplein. 
Installeerden hier te lande met veel succes 

geheele Waterleidingen 
in gebouwen, volgens het systeem CARRÉ. 

I I L D E ' S 
Telephones Klectrische Schellen enz. 
Voor de telephonischo gemeenschap in Vt erk-
plaatsen, Hotels, Kantoren, Villa's enz. 

Deze toestellen zjjn hij lagen prjjs, zeer 
gevoelig, duurzaam cn élégant. 
KeUey's gesehilderd cn gebrand Glas. 

GEPLATINEERD GLAS, VENTI-
LATIEGLAS. (1) 

HET BESTUUR van de Sociëteit Sie Sem
per te Utrecht, schrijft oen prijsvraag uit 
voor het maken van: 

Een schetsontwerp met be
grooting van kosten voor 
eene nieuw te bouwen So
ciëteit. 

Voorwaarden met plattegrond-teekening 
zijn op franco aanvraag en tegen vooruitbe
taling van / 0.50 te bekomen bjj de Boek
handelaren J . G. V A N T E K V E K N & ZOON, 
te Utrecht. 

Bjj den Provincialen Waterstaat in Drenthe 
wordt tijdelijk verlangd, een 

ADJUNCT-INGENIEUR, 
tegen eene belooning van /'375.— per drie 
maanden, en vergoeding voor reis- en ver
blijfkosten. 

Zij die in aanmerking wenschen te komen, 
behooren zich vóór 16 Augustus e. k. bij ge
zegeld adres en onder vrachtvrjje overleg
ging der noodig geachte stukken, aan te 
melden bij Gedeputeerde Staten. 

Assen, den 2(> Juli 1S89. 
Gedeputeerde Stoten van Drenthe, 

V A N «WINDEKEN, VoortUttr. 
G. W. V A N DEK F E L T Z , Griffier. 

& KinMM.ll. -
KONINKLIJKE FABRIEK 

A B X I I K M . 

W A T E R P A 8-
HOEKMEET-

I en andere 

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

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S , e n z . 

Geëmailleerd-ijzeren PEILSCHALEN 
WEEGWERKTUIGEN. 

CARBOLINEUM EXCELSIOR is het BESTE Houtbederfvverend middel. 
FRED. STIELTJES & C". Amsterdam. 

ASPHALTE V A N VAL DE TRAVERS 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, 

in groote verscheidenheden, voor: Rijwegen, Trottoirs, Lawn-Tennis-
Courts, Kelders, Winkel- en Magazijn vloeren, Gangen, Muur-, 
Brug- en Dakbedekkingen, Betonfundeeringen enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan THE NEUCHATEL AS
PHALTE COMPANY Ld., Beltweg 8, Amsterdam en voor Arnhem bjj den Heer 
H. G. KNOOPS C.Ozn., Heekstraat F 63 te Arnhem. 

De Directeur. W. PATON WALSH. 

AMËRIKAANSCHË1ÏYDRAULISCHE LIFTEN 
voor Hotel*. Kantoorgebouwen, Ziekenhuizen en Fabrieken. 

FRED. STIELTJES & C0., Keizersgraoht 745 Amsterdam. 

H.&J. SU Y VER, 
P A B K I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS E S W I H T I M V 
Op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1885 bekroond met 
- D I P L O M A (hoogste onderscheiding). 
H o l l a n d s c h e T u i n e n Z e e p a a r d , 

B i c k e r s t r a a t 
AMSTERDAM. 

Bekroond: 
Dusseldorp 1880. 

Weenen 1880 

Bekroond: 
Frankfort a M 1881. 

Amsterdam 1882. 

Gouden Medaille 
Amsterdam 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 g e r i c h t 1 8 S O . 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 
F E Ü I X E N Q E R S , Amsterdam, 

Heerengratrbt, bi | de Oude Spiegelstraat n . 335. 

PII0T0LHH0GR4PHIE. PIIOTII/JMIIIiKAI'IIIR 
en Stéréotype-Inrichting 

van G. J. TH IE ME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt dc aandacht 

op zjjne inrichting voor Pli.l.lllh.sraphla, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plu», teekeningen enz. van 1111. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Ph.l.ilnra-
urupiiir voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van 1111. Uitgevers en op 
jjjiii: strrcatype-lnrlchtlnc voor HH. Druk
ken, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvragegratistoegezonden. 

ö . J . 

V I E R - E N - T W I N T I G S T E J A A R G A N G N " . 32. Z A T E R D A G 10 A U G U S T U S 18S9. 

Gedrukt bjj G. W. van der Wie) ê O»., te Arnhem. 

RCHITECTVRAETIQIMICIT IA 

%Wfofr • v* orffi? ttiw be 'Swift* w ^ecfemfcbe^tcpfcW 
Redacteur-uitgever F. \V. V A N GENT>T JGz. 

Adres voor Redactie en Administratie ran het Weekblad en advertentiên: 
Bureau van De Opmerker, Driekoningenstraat 28, Arnhem. 

Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia JAN' SPRINGER 
H . G. J A N S E N en A. REIJIMNG. 

Stukken, deze Redactie betredende, te adresseeren aan den heer 
A. RSIJDING, Stadhouderskade 4, te Amsterdam, 

en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den 
ls,c-Secretaris, American Hotel, te Amsterdam. 

A.W.W.1 
i A B O N N E M E N T / 2.25 per 3 maanden of wel zes gulden oer jaar, hit 
[vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
\f 7.50 en Nederlandsch-Indië f 9.—, beiden hij vooruitbetaling. 

A D V E R T E N T I E X ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnummer, worden tot Vrijdagavond aangenomen. 

AFZONDERLIJKS 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 Iloofd-correspondent J'MI. G. Si KMI.ER CZN., Boek
handelaar te Amsterdam. 

( A . et A . ) K U N S T E N C R I T I E K . 
E r is reeds meermalen in dit blad gewezen op de 

bespottelijke wijze, waarop de dagbladpers zich kwijt 
van hare taak o m het publiek in zake de beeldende 
kunsten, meer bepaald de bouwkunst , voor te l ichten , 
of ook maar op de hoogte te houden van hetgeen er 
in onze omgeving tot stand komt. 

M e n kan z ich bijna dagelijks ergeren aan de stereotiepe 
berichtjes, waarin een verbouwd kruideniers-puitje, hoe 
onbeduidend of hoe groot een crot'ite het o o k zijn m o g e , 
gehuld igd wordt. E n komt er eens iets minder alle
daags tot s tand , dan wordt het niet dezelfde banale 
frases begroet. 

D e inwijding van het nieuwe altaar in de Nicolaas-
kerk , welk kunstwerk de vorige week in dit blad werd 
besproken , levert hiervan weer een treffend staaltje. 
Naar het schijnt heeft de ontwerper de beleefdheid gehad 
o m , ten gerieve van de pers , eene korte omschri jving 
van de gebezigde materialen enz. op te s te l len; het 
gevolg ervan was dan o o k , dat eene volmaakt gelijk
luidende opsomming van deze bijzonderheden den hoofd
inhoud van de meeste dier verslagen vormt. 

In het Nieuws van den Dag wordt zelfs niet eens de 
naam van den ontwerper genoemd; de heer Bleijs schijnt 
er dus niet aan gedacht te hebben de verstrekte gegevens 
ook in dit opzicht persklaar te maken. D e zaakkundige 
verslaggever schrijft bij de genoemde omschr i jv ing : 

„ D i t hoofdaltaar munt in menig opzicht uit door 
eenvoud (sic) van ontwerp cn schoonheid van bewerk ing" 
en verder : 

„Bij schoon zonnig weder is het lichteffekt zeer 
gunst ig ." V a n den r i jkdom aan bee ldhouwwerk , een 
zeldzame gebeurtenis voor ons l a n d , geen woord . 

Hetzelfde Nieuws sprak den volgenden dag van een 
architectonisch kunststuk, toen het van het opvijzelen 
van de kap van het gebouw d 'Geelv inck gewaagde. 
Zu l l en wij dan nooit van dit laffe gewauwel verlost 
worden ? 

W a a r o m moet steeds, en alleen in ons l a n d , de 
bouwkunst en thans ook nog de bee ldhouwkunst , 
achtergesteld worden bij muz iek , schilderkunst en zoo 
veel? Ons dunkt dat er lang genoeg reeds symptomen 
z i jn waargenomen kunnen worden, die deden zien , dat 

ook in onze kunst nieuw leven kwam. Ons werk is 
meer dan dat van eenige andere kunst publ iek domein. 

D e producten der bouwkunst zijn het in de aller
eerste plaats , die het pei l der beschaving van een natie 
doen kennen. W a t dan te denken van een volk , welks 
organen, die de publ ieke opinie heeten te vertegen
woordigen , deze kunst stelselmatig ignorecren ? of erger 
nog den wansmaak en dc beunhazerij aanmoedigen ? Is 
het onder zulke omstandigheden te verwonderen, dat 
er ontoonbare nieuwe stadswijken verrijzen, d i e , zoowel 
in plan als in bebouwing , den vreemdeling doen vra
gen of er dan hier in het geheel geen architecten zijn ? 

W i j vragen voor de bouwkunst geli jkstel l ing met 
andere takken van kunst of wetenschap. Bij beschouwin
gen over dit onderwerp — en hoe meer er komen hoe-
aangenamer het ons zijn zal — geschiede zulks door 
bevoegden, doch houdt uwe reporters thuis! D c scherpe 
crit iek van een bevoegd beoordeelaar zal de kunst 
meer ten goede komen dan ko lommen vo l banaliteiten 
van een naar annoncen visschend verslaggever. 

J _ 

( A . e t A . ) N O G E E N S P R I J S V R A G E N . 
In een artikel over het uitschrijven en beoordeelen van 

prijsvragen, voorkomende in n". 23 van Dc Opmerker, 
zegt de schri jver, de heer \ V . C . Baue r , dat de re
sultaten van de prijsvragen, in de laatste jaren uitgeschre
ven , niet hooger staan dan wanneer kundige en be
kwame mannen, dus kunstenaars 1 artisten), waren uit-
genoodigd , en komt daardoor tot de conc lus ie , dat 
diverse besturen en colleges beter doen geen prijsvra
gen uit te schrijven. 

Zoo lang echter het publiek zoo moeil i jk, zelfs de 
grootste nuances onder de architecten, weet te onder
scheiden , en vooral zoolang architecten-kunstenaars in 
ons land nog tot de zeldzame vogels behooren, ben 
ik het vo lkomen eens met den heer H . G . Jansen 
(zie n". 25 van De Opmerker) en blijf ik de voorkeur 
geven aan het uitschrijven van een prijsvraag boven 
een opdracht aan een architect met uitgebreide practijk, 
die trachten zal een solied gebouw te st ichten, doch 
wiens doel is zaken te doen , zonder dat hem dc be
langen der bouwkunst eenigszins intcressceren. s<7T 

H e R e d a c t i e v a n A r c h i t e c l 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 met d e i n i t i a l e n A . et A . 

lp 

http://KinMM.ll


264 D E O P M E R K E R . 10 Augustus 1889. 10 Augustus 1889. D E O P M E R K E R . 265 

En toch is er reden om tc klagen over de resulta
ten der laatste prijsvragen. 

Is dc massa verloren arbeid, onvermijdelijk aan een 
prijsvraag verbonden, steeds een treurig teeken, het 
feit, dat er steeds door vele onbevoegde krachten wordt 
medegewerkt, doet mij weinig medelijden hebben met 
een groot deel van dien arbeid. Er komen echter op 
een prijsvraag genoeg antwoorden in, die blijken dra
gen , dat de inzenders meer of minder gelukkig naar 
een oplossing gestreefd hebben en daardoor bewijzen 
geven in staat te zijn, bij voldoende toelichting, ook 
te kunnen slagen. 

Niemand zal toch durven beweren, dat de jongere 
architecten, onder wie meestal de medewerkers aan 
prijsvragen worden gevonden, in ijver, kennis, smaak 
en toewijding voor de bij het publiek bekende archi
tecten onderdoen en wie hieraan nog mocht twijfelen, 
zal op een der tentoonstellingen van architectuur spoe
dig van het tegendeel overtuigd worden 

Kan er daarom ook een andere reden zijn? 
Een medewerker aan een prijsvraag mist het on

derling overleg, zoo onmisbaar tusschen architect en 
bouwheer, voor het leeren kennen van de innige wen
schen des laatsten en het daardoor doen slagen van 
den arbeid des eersten. 

Een architect toch, wien zoovele vragen kunnen 
worden voorgelegd, zal, met hoeveel zaakkennis ook 
toegerust, nooit in staat zijn elke vraag tot in al hare 
onderdeelen zelfstandig, grondig en juist te beoordeelen 
en op te lossen en wel doen zich op de hoogte te 
stellen van de persoonlijke wenschen des bouwheers. 

Bij een prijsvraag treedt de Jury als plaatsvervangster 
op voor den bouwheer en in plaats van persoonlijk 
overleg met dezen, heeft men te volgen een programma. 
dat, behaive een opsomming van de gewenschte lo
kalen, voornamelijk moet leeren, hoe deze bouwheer 
dit gebouw voor zich ongeveer ingericht wenscht te 
hebben. 

Het rangschikken der lokalen alleen in het beschik
bare terrein , zal den architect zelden onoverkomelijke 
bezwaren opleveren, maar weet hij niets meer dan het 
aantal lokalen dan zal hij een project verkrijgen , zooals 
slechts hij alleen volgens zijn beste weten het zich 
denkt en dat naderhand blijkt in 't geheel niet te vol
doen aan datgene, wat de bouwheer zich voorgesteld 
had te zullen bekomen. 

Op die manier een prijsvraag uitschrijven en daaraan 
medewerken, zal steeds weinig resultaten opleveren en 
verwondering moet het daarom wekken , dat men bij 
eenige der afgcloopen prijsvragen juist dien weg schijnt 
te willen bewandelen om ten slotte te klagen, dat zoo 
weinige medewerkers grondige studie van een goede 
distributie maken. 

Mag men dit clan aan de inzenders wijten? 
Laat men dezen bij het programma alle mogelijke 

vrijheid, dan zeer zeker, doch legt men hen door be
perkende bepalingen aan banden, dan slechts, wanneer 
deze juist geformuleerd zijn en geen wensch van den 
bouwheer vergeten is. 

Men kan echter onmogelijk vergen van een mede
werker, die steeds trachten zal aan de grootste eischen 
tegemoet te komen, dat zijn ontwerp voldoen zal aan 
persoonlijke wenschen , dikwijls nog wel over hoofdza
ken , waarmede hij niet bekend was, omdat zij niet in 
het programma waren opgenomen. 

Dat hiermede dikwijls geen rekening gehouden werd, 
maakt het schier onbegrijpelijke feit begrijpelijk, dat 
op de prijsvragen voor de Louisa-stichting te 's-Gra
venhage en voor een Burgerweeshuis te Kampen te 
zamen ongeveer 220 projecten bijna onmiddellijk ter 
zijde gelegd werden en de inzenders al hun moeite 

' tevergeefs hadden gedaan , hoe verdienstelijk hun arbeid 
ten deele ook was. 

Dit alles is zeker niet in het voordeel van den prijs-
vraaguitschrijver, wien vooral een keus tusschen een 
groot aantal goede oplossingen van een prijsvraag aan
trekt, evenmin als voor de inzenders, die er door in 
een kwaden naam gebracht worden, en zich, bij het 

; meedoen aan een prijsvraag, onnoodig aan een dubbele 
risico blootstellen. 

Een deel der bouwkundige wereld zal dezer dagen 
kennis hebben genomen van een prijsvraag , door de 
Sociëteit Sic Semper te Utrecht uitgeschreven , en velen 
zullen zich aan den arbeid begeven en een plan inzenden. 

Het is in 't belang van hen, dat ik ertoe kwam 
het bovenstaande te schrijven en ik achtte tegelijk de 
gelegenheid gunstig, om enkele opmerkingen overliet 
programma dier prijsvraag hierbij op te nemen. Het 
kan wellicht later teleurstellingen voorkomen. 

Zoo is niet aangegeven wat hoofdgevel moet zijn en 
in welken gevel de hoofdingang moet worden aan
gebracht. 

Hierbij diene, dat niet ieder in staat is een onder
zoek in loco in te stellen en dat op drie door mij 
geraadpleegde plattegronden van Utrecht wel een 
Trans, maar geen Runnebaan voorkwam. Men kan dus 
vermoeden dat de Runnebaan als straat inferieur is aan 
den Trans en daar liefst geen ingang moet komen. 

Het overblijvende terrein als tuin in te richten. Wordt 
hiermede bedoeld dat een open plaats desnoods vol
doende is of moet er een tuin zijn, en moet deze dan 
voldoen aan zekere eischen, bijv. dat hij voor muziek
uitvoeringen dienst kan doen en zoo gelegen is, dat 
er boomen kunnen geplaatst worden , enz. 

Het gedeelte A EFG mag in zijn geheel behouden blijven. 
Mogen de gevels en balklagen blijven bestaan ? Het is 
wel verleidelijk, want dit deel voldoet, wat afmetingen 
betreft, juist aan hetgeen men voor dc groote zaal ver
langt. De hoogtematen zijn blijkbaar voldoende, en 
men heeft direct een leiddraad voor de overige lokalen ; 
maar moet de architectuur van het overige deel met 
het blijvende in overeenstemming worden gebracht ? 

Het gebouw moet zooveel mogelijk op de bestaande 
grondmuren 'worden opgericht. Ieder begrijpt natuur
lijk dat men gaarne onnoodige onkosten vermijdt en 
daarom is deze bepaling voor een serieus medewerker 
bijna overbodig, maar ik vrees toch, dat het noodig 

1 zal zijn, hier of daar nieuwe fundeeringen te maken; 
daarom zouden eenige mededeelingen over nieuwe fun
deering niet overbodig zijn geweest. 

Dit zijn de voornaamste punten, die mij na het 
lezen van het programma en het maken van een schets-
plan tot de overtuiging bra.hten, dat in het programma 
de wenschen van het Bestuur der Sociëteit Sic Semper 
niet voldoende en niet juist waren aangegeven, zoodat 
het gewenscht is nadere inlichtingen te verkrijgen, 
waardoor de kans op een beter resultaat, dan bij vorige 
prijsvragen verkregen is, zekerder wordt. 

Een ieder moet uit liefde voor zijn vak ertoe mede
werken om de gebreken, die het prijsvragcnstelsel nog 
aankleven , te verbeteren, want dan alleen zullen in 
het belang der bouwkunst resultaten verkregen wor
den, waarbij niet langer de voortbrengselen der aarts
kunst met een gladde tong worden opgericht, maar 
aan waarlijk talent, door eigen studie verkregen, de 
plaats wordt toegewezen, die het toekomt. 

Dit is alleen door prijsvragen te bereiken, en het 
I zal zeker niet in het nadeel van het publiek zijn. 

Z. 

(A.etA.) D E EXCURSIE N A A R GORICHEM. 
Evenals het vorige jaar had ook ditmaal de jaar-

lijksche excursie plaats in combinatie met de vereeni-
"ingen: „Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam en 
"Architecture" van Den Haag. Te 8.20 's morgens 
vereenigden zich de leden van het Genootschap aan het 
Centraalstation, om zich per Hollandsche spoor naar 
Rotterdam te begeven. Te 's-Hage voegden zich de 
leden van „Architectura" bij ons, en zoo spoorden wij, 
terwijl de zon inmiddels door het wolkenfloers kwam 
gluren, onder gezelligen kout naar de handelsstad aan 
de Maas. 

Aan het station Delftsche poort uitgestapt, begaven 
wij ons door de stad naar de aanlegplaats der stoom
boot, terwijl voor verschillende gebouwen, die wij pas
seerden, een oogenblik verwijld werd. 

Met fanfares van een muziekcorps , dat ons dien dag 
zou vergezellen, werden wij op de boot ontvangen, 
die, dank zij de goede zorg van het Rotterdamsche 
Bestuur, aan comfort en consumptie niets te wenschen 
overliet, terwijl wij op de brug weer het prettige 
gelaat ontwaarden van den kapitein , die ons het vorige 
jaar met zoo vaste hand den Hoek van Holland om-
stuurde. 

Op aangename wijze werd kennis gemaakt of de 
kennis hernieuwd , en zoo staken wij, een 50 man sterk, 
spoedig van wal en voeren langs Dordrecht, dat het 
vorige jaar zulke aangename herinneringen had achter
gelaten. Pittoresk weerspiegelt het in den stroom, 
waarbij de bekende Hoofdpoort niet weinig tot het 
schilderachtige bijdraagt. Ook de verdere tocht bood 
menig fraai gezichtspunt aan. 

Te 2 uur ongeveer kregen wij Gorichem, het eind
doel van onzen tocht, in het gezicht; wij zouden eerst 
echter doorvaren naar Woudrichem en Loevestein , die 
hoewel door Amsterdammers weinig bezocht, een be
zoek overwaard zijn. 

Bij onze aankomst te Woudrichem stonden reeds 
vele inwoners, gelokt door de tonen van onze ijverige 
musici, op de wallen, die zich steil uit het water ver
heffen. Onder groot gejuich, voornamelijk van de 
schoone sekse, werden wij hier ontvangen , hetwelk ons 
noopte hen ter vergoeding op wat muziek te trakteeren. 
Wij trokken dus, onder een schitterenden militairen 
marsch, het vriendelijke plaatsje binnen, tot groote vreug
de der jeugd maar tot dito ergernis van den eerzamen 
burgervader, die dit pretje afcommandeerde en onze 
muzikantjes deed gijzelen in een herberg met vergun
ning. Wij wandelden het stille plaatsje door, waar nog 
enkele aardige gevelpartijtjes de aandacht trokken; ook 
de kerktoren, hoewel zeer verwaarloosd, bevat enkele 
aardige details; na nog de kerk. die niets fraais bezit, 
bezichtigd te hebben, begaven wij ons weder naar de 
aanlegplaats , waar wij ons miskend muziekcorps weer 
oppikten, en scheepten ons daar in kleine visschers-
vaartuigen in, om zoo naar Loevestein te varen. 

«Waar Maas en Waal te samen stroomt 
En Gorctim rijst van ver, 
Verheft zich op den broeden stroom 
Een slot van ecuwen her." 

zoo schreef een onzer dichters, waar hij het helden
feit van Herman de Ruijter bezong, en met recht ge
waagt hij van eeuwen her , want het heeft reeds menig 
geslacht over zich heen zien gaan. 

Loevestein, ook Leuvestein, en zoo men beweert 
eigenlijk Löwenstein, is vermoedelijk, volgens Van der 
Aa , in het einde der 9e eeuw door de Noormannen 
gesticht; met zekerheid is dit echter niet te zeggen. 
Van Leeuwen vermeldt het als een sterk slot, dat in 
1397 door Willem van Oostervant, zoon van Albrecht 

van Beieren, Graaf van Holland, belegerd en na vele 
vergeefsche pogingen ingenomen werd. 

In 1448 werd Gosewijn de Wilde, President van 
Holland, aldaar onthoofd. Nadat het in 1570 zoo 
krachtig door Herman de Ruijter, een ossenkooperuit 
's-Hertogenbosch, verdedigd en door de Spanjaarden in
genomen was, werd het in 1578 door de Watergeuzen, 
die Gorichem bezet hadden , hernomen. Loevestein is 
steeds ten alle tijde als sterkte zeer op prijs gesteld, 
en door de Staten van Holland versterkt. 

In 1619 werd het als staatsgevangenis gebruikt om 
er Hugo de Groot en Hoogerbeets, en na hen nog 
vele Remonstrantsche predikanten, op te sluiten. Het 
kasteel heeft dan ook tot in 1831, toen er vele Belgi
sche krijgsgevangen geherbergd werden , nienigen staats
man onvrijwillig tot woning verstrekt. 

Jammer is het, dat het gebouw zelf weinig aantrekke
lijks meer bezit, zelfs geen zetel of tafel, door Hugo 
de Groot gebruikt. Het wordt in hoofdzaak gebezigd 
tot berging van granaten en ander krijgsmaterieel. 

Onze terugtocht geschiedde weder per vaartuig , ter
wijl de schipper, een gezellige praatvaar, ons vertelde 
dat Woudrichem in hoofdzaak van de zalmvisscherij 
bestaat. 

Alsnu werd de terugtocht naar Gorichem aangevan
gen, doch niet dan nadat onder een vroolijk hop , hop, 
hop, menige negatieve zegewensen aan het adres van 
den kleingeestigen burgervader was verzonden. 

Te 5 uur bereikten wij Gorichem en maakten daar 
allereerst een wandeling door de stad, waar wij de 
hoofdkerk bezichtigden en eenige oogenblikkcn verwijl
den bij de werken van het Merwede kanaal. In een 
der hoofdstraten trok een verwaarloosde gevel onze 
aandacht door zijn keurige détails; het geheel heeft 
echter zeer geleden door het aanbrengen van moderne 
vensters. 

Te 6 uur vereenigden wij ons in „de Doelen", waar 
een uitstekend diner ons wachtte. Een ontboden Gori-
chemsche photograaf maakte van een oogenblik na de 
soep gebruik om een photographischen afdruk van de 
deelnemers te maken. Ook nu werd menige dronk 
gewijd aan het welzijn en den bloei der verschillende 
vereenigingen , waarbij een hartelijk woord werd gewijd 
aan den heer H. W. A. Croiset van Uchelen , President 
der Vereeniging Architectura te 's-Hage , die door 
ongesteldheid verhinderd was deze excursie mede te 
maken. 

Daar de tijd van vertrek aanbrak, verlieten wij, in 
vroolijke stemming, de Doelen om, onder genot van 
het geurige Mokkavocht, het verrukkelijke schouwspel 
der ondergaande zon op het water te genieten. Ook 
op den terugtocht bleef menig fraai landschappartijtje 
niet onopgemerkt. Nog juist op tijd voor den laatsten 
trein zetten wij te Rotterdam voet aan wal en na een 
hartelijk afscheid renden wij naar het station en keerden 
wij naar Amsterdam terug met het bewustzijn, weder 
een recht aangenamen dag te hebben doorgebracht. 

J. C. D. i). G. 

(A. etA'.i H E T UITZETTEN V A N SLOEPEN. 
In den goeden ouden tijd, toen juffrouw driestreng 

nog regeerde, toen het kielhalen en ravallen nog be
stond , den tijd, dien de zeeofficier zich zoo gaarne zou 
terugwenschen, omdat met al die middelen het regeeren 

I over de zeekinderen zoo gemakkelijk was; in dien tijd 
I had een zeeschip meestal aan stuur- en aan bakboord 
i voor de stabiliteit en ook voor de symmetrie — want 
! een schip is coquet — een gelijk aantal sloepen in 
: davids hangen, benevens een barkas of groote boot 
1 binnenboord midden op het dek tusschen de groote en 
' fokkenmast. Wanneer die barkas of groote boot inge-



266 D E O P M E R K E R . i o Augus tus 18S9. 

zet was, heette het vast pruimpjes halen of onderl ing 
tabak leenen , want het was een bewijs dat de groote 
reis begon en men op de kleintjes moest passen. 

Evenzoo was het gewone uitzetten van die boot op 
de recde een bewijs, dat men eenige dagen bleef l i g 
gen , de voorraad tabak, zeep, enz. weder kon worden 
aangevuld, en als men onder de v lag w a s , cr ook 
mocht worden gepassagierd — want daar cr toen nog 
zoo weinig uitleveringstractaten gesloten waren , zoo 
waren de heeren toch altijd bang , dat die al te goed 
met het eindje behandelde zeezonen zouden desertecren, 
als er geen vaderlandsche vlag woei aan den wal . 

H o e men nu bij schipbreuk en hooge zee zoo'n 
barkas te water k r e e g , heb ik nooit gezien , om de 
eenvoudige reden dat ik nooit een andere schipbreuk 
heb bijgewoond dan die van de Medusa op het L e i d 
scheplein. 

H e t voordeel van zoo'n ouderwetsche houten k lomp 
was, dat hij niet zoo spoedig naar den kelder g ing als 
zoo'n ijzeren pot van den tcgenwoordigen tijd en men 
dus meestal gelegenheid had om het een en ander ge
reed te maken. 

O p de tegenwoordige groote stoomschepen wordt de 
ruimte tusschen groote en fokkenmast meestal inge
nomen door de schoorsteenkappen van de machine
kamer en door de ofneiershutten. E n daar men nu 
meestal veel passagiers vaart en dus veel groote 
personenbooten moet hebben en het hangen van die 
booten buiten boord altijd gevaar van verlies ople
ver t , — ik zag eens dat Neptunus in zijn dartelheid 
met éénc l iefkozing zoo'n sloep aan splinters sloeg — 
zoo laat men meestal de davids van die groote booten 
naar binnen doordraaien, waardoor de booten binnen 
boord op de zoogenaamde loi ipplank komen te staan, 
dat is op het gedeelte dek langs de koekoeken tusschen 
halfdek en bak. D e ruimte onder die booten wordt 
dan meestal ingenomen door een varkens- of kippen
hok , op welke hokken de booten dan met hare kielen 
rusten. 

Gedurende mijne reizen als passagier met de booten 
der Maatschappij Nederland, heb ik wel eens gedacht, 
hoe krijgt men nu bij een ongeluk , als vele handen 
verkeerd staan, met zoo'n kleine equipage, al die boo
ten te water — want op de passagiers, meestal land
krabben , valt niet te rekenen. — Ik maakte dan zelfs 
wel eens schetsjes, bijv. om de davids onder op een 
scharnier naar binnen te doen overhellen en door 
middel van een schroefworm met handel weer met 
sloep en a l naar buiten te doen draaien, of om het 
blok, waarop de kie l rust, naar buiten hellend tc ma
k e n , zoodat wanneer men de buitenste k imblokken 
wegs loeg , de sloep over dat hellend vlak vanzelf vrij
k w a m , maar als ik dan den Westertoren in het zicht 
kreeg of omgekeerd Java's blauwe bergen, dan waren 
alle schetsen of schetsjes vergeten, of moesten, daar 
dienst r iep , vergeten worden. 

E n nu , loopende in de Leidschestraat, zag ik in den 
winke l van den heer A . L . de Gruijter dat het vraag
stuk door den heer D . D u i n k e r , commandant van het 
stoomschip Conrad van de Maatschappij Nederland', 
vrij goed opgelost is. 

H i j brengt onder dc onderste of boven de bovenste 
b lokken van dc takels, waarmede de sloep aan dc davids 
hangt , een span schroef aan , lang genoeg o m , als hij 
aangedraaid is , de sloep uit hare rustende houding of 
van hare b lokken te l ich ten ; als nu die spanschroef 
goedwerkt , want anders draait men wel slagen in het 
takel maar l icht de boot niet , en als de davids ge
makkel i jk draaien , dan kunnen een paar man , zittende 
in de s loep, de boot l ichten en buiten boord kri jgen. 
Dat is nog niet te water; hiervoor moeten de takels 

worden neergevierd, hetgeen ook hier, door middel van 
onder dc doften of zitbanken aangebrachte rondsels, 
in de sloep kan geschieden. 

E n nu komt bij hooge zee het gevaarlijkste oogen
b l i k , dat is het u i tp ikken of haken der takels , want 
daar het schip slingert en de golven rijzen en da len , 
is het water de eene seconde aan de k ie l der boot en 
de volgende seconde vier of vijf meter daar beneden. 

Wanneer nu de go l f de kie l raakt , hetgeen men 
voelen kan , dan moet voor- en achtertakel geli jkti jdig 
worden ui tgepikt ; gebeurt dit niet gel i jk t i jd ig , blijft 
een takel vastzitten, dan komt bij het wegvallen der 
golf de boot op haar eind te staan , en a l wat er in is 
gaat erui t , waardoor reeds vele ongelukken gebeurd zijn. 

M e n heeft dan ook reeds vóó r vele jaren verschil
lende manieren uitgedacht, om het gelijk uithaken der 
takels door één man te doen plaats hebben; een van 
die vele manieren was ook bij deze boot aangebracht. 
Ik kon die in r i ch t ing , staande voor dc winke lkas t , 
niet z ien , maar zoo ik hoor bevindt er zich een stang 
of lange dubbele grendel op de kie l in de boot , welke 
grendel door één man bewogen wordt en waardoor de 
beide takels uitgehaakt worden. Bij eene exercitie gaan 
alle manieren op en bij een ongeluk in k a l m water 
eveneens , maar bij hooge zee doe ik toch liever niet mee. 
D o c h de heer D u i n k e r heeft weder iets verbeterd; 
ik wensch er hem geluk mede. 

E n ik vraag architecten-lezers om verschooning dat 
ik zooveel ruimte voor vestibule heb gebru ik t , maar 
er was, geloof i k , terrein genoeg. 

E . J V A N D I J K . 

D E T H E O R I E B I J H E T S L A A N E N H E T 
T R E K K E N V A N P A L E N . 

Bij het verdampen van een vloeistof met oogmerk 
daaruit een vast l ichaam af te scheiden, kan men met 
behulp van den microscoop opmerken , hoe opvolgend 
het eene korreltje zich bij het andere voegt ; men ont
waart het begin en het einde dier scheikundige werk ing , 
maar wat daartusschen geschiedt, hoe die kleine deeltjes 
ontstaan en hunne verdere w o r d i n g , blijft een raadsel. 
D i e deeltjes, door geenerlei mechanisch of phys isch 
middel in nog kleinere deelen te splitsen, noemt men 
de „ a t o m e n der stof" en ccn saamgestclde groep dier 
a tomen, heet men „ m o l e c u l e " . 

D c k rach t , die de atomen tot groep vereenigt , is de 
„affini tei t" , de verwantschap der stof cn de kracht , die 
de moleculen tot een vast l ichaam vereenigt, de „ c o h e 
sie" der stof. 

Zwaartekracht en kracht van samenhang vervul len 
in de natuurkunde een dergelijke rol als de affiniteit, 
de verwantschap in de scheikunde. O o k zij voegen 
stofdeelen bijeen en hechten zc aan elkander vast , zoodat 
er een zekere kracht noodig i s , om dien samenhang 
te verbreken. Bij het slaan van palen moet de t r i l l i n g , 
door den slag van het heiblok in de houtmoleculen ge
bracht , den stoffclijken samenhang verbreken van den 
paal met den g r o n d , waarin hij staat, en dien ook 
overwinnen. U i t den aard van dit natuurkundig feit 
kan die toestand van isolement, waarin dc houtmolc-
culen k o m e n , ten opzichte barer cohesie met de mole
culen van den g r o n d , slechts zeer korten t i jd, een on
denkbaar oogenb l ik , duren. In datzelfde ondenkbaar 
k le in oogenblik werkt echter tevens de eindsnclheid 
van het vallend he ib lok , door alle houtvezels heen tot 
aan de punt van den paal voortgeplant, vermeerderd 
met het eigen gewicht van den paa l , dezen dieper den 
grond in . 

W i j l de eindsnclheid van het heiblok en daarmede 
ook de t r i l l ing zich gemakkeli jker voortplanten door 
rechtdradig of moleculair regelmatig gevormd hout , 
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zoo zal ook een zoogenaamde draaier of kwastigc 
paal moeilijker slaan dan een , waarvan de stofmole-
culen meer geli jksoortig en regelmatiger in het l ichaam 
verdeeld zijn. 

Bij kwastige palen wordt de t r i l l j ng , die zich bij 
rechtdradige palen gel i jkmatig voortplant , door de 
kwasten opgehouden en van r icht ing gewi jz igd , om 
ten slotte in krachteloozer staat de punt van den paal 
te bereiken, dan wanneer de t r i l l ing zich onbelemmerd 
en gel i jkmatig had kunnen blijven verspreiden. 

É v e n z o o zullen bochtige pa len , die over de lengte 
krom z i j n , moeilijk he ien , want de door den paal 
overgebrachte cindsnelheid van het heiblok moet daar
door een omweg maken naar de punt van den paal 
en wordt daarbij onderworpen aan de vertraging en 
verzwakking van een labyrinthisch parallelogram van 
krachten, waardoor aan heikracht een belangrijk deel 
verloren gaat. 

In den bouwkalender ontmoet men eene formule, 
waarnaar de draagkracht van geheide palen berekend 
kan worden. Iemand vertelde mij eens dat die formule 
niet deugde , doch meer dan dat wist hij er ook niet 
van; persoonlijk heb ik de ondervinding opgedaan, dat 
een beheide fundeering, waarvan de palen niet voldeden 
aan de geformuleerde enkele zekerheid , zonder eenig 
accident den gemetselden last d roeg , die ik daarop 
waagde — in de verwachting dat en mijn vertrouwen 
op den ind ruk , die 't geheel op mij maakte, en het 
draagvermogen der damplankrijen zou aanvul len, wat 
aan het draagvermogen volgens de formule ontbrak. 

H e t ware niet overbodig dat van bevoegde zijde 
eens de bedoelde formule werkelijk als betrouwbaar 
werd herijkt of vervangen door een, die geijkt mag 
worden; dit is in het belang der zaak, vooral voor onzen 
slappen g rond , wel noodig . 

Bij het t rekken van palen zal de krach t , die den 
paal kan uittrekken , grooter moeten zijn dan de mo
leculaire cohesie van hout cn g r o n d , plus het eigen 
gewicht van den paal. K a n men bij het t rekken van 
palen die cohesie verminderen of geheel verbreken door 
t r i l l ing te brengen in dc houtvezels van den paa l , dan 
zal die trekkende kracht natuurlijk met minder kunnen 
volstaan. 

Bij een geval dat het daartoe bestemde vaar tu ig , 
waaraan een te trekken paal was aangeslagen , bijna 
ondervloeide v ó ó r de paal k w a m , werd de stropket-
t ing gekapt. Bij een volgend vloedgetij werd dezelfde 
kiezentrekker opnieuw gelegd en de paal aangeslagen, 
alles op dezelfde wijze als bij den mislukten keer. 
Toen het water aan peil was opgev loe id , werd met 
een daartoe op den wal geplaatste heistelling (de paal 
stond dicht bij den wal) één klap met het heiblok van 
slechts 200 K . G . op den k o p van den paal gegeven 
en — de 'paa l kwam onmiddell i jk naar boven. Staan 
de palen , die getrokken moeten worden , zoo ver van 
den w a l , dat zij met een overhangende heistelling van 
den wal af niet bereikt kunnen worden , dan zou aan 
boord van den kiezentrekker wel gelegenheid tot plaat
sing der heistel l ing te maken z i jn , zonder daarbij nog 
gevaar voor ongelukken te duchten bij 't opspringen 
van het vaartuig als de paal komt. 

Bij het bovenvermeld geval was de beschikbaar trek
kende kracht , tot het lichten van den paal , gelijk aan 
het drijfvermogen van den in het water gedompeldcn 
romp van het vaartuig. Deze kracht was niet te ver
meerderen, en toch bleek zij niet voldoende om de 
cohesie van hout cn grondstof, die den paal vas th ie ld , 
plus het paalgewicht te overwinnen E r moest dus 
trekkracht bi jkomen, in anderen vo rm en langs anderen 
weg werkzaam. 

D o o r den slag van het heiblok op den kop van den 

paa l , werden voor een ondenkbaar oogenbl ik de hout
moleculen actief gemaakt of in t r i l l ing gebracht en de 
cohesie met den grond alzoo verbroken ; de cohesie 
werd ge ï so lee rd en gedurende den korten duur van 
dit isolement werkte het drijfvermogen of de lichtende 
kracht van het vaartuig door en trok meteen den paal . 

J . G . L U G T E N . 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
' S - G R A V E N H A G E . 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 e.k. schriftelijk 
aan het Departement moeten aanmelden. 

—• Voor den dienst van het boschwezen in Nederlandsch-Indië 
kunnen twee jongelieden in opleiding worden genomen De 
voorwaarden, waaraan voldaan moet worden en de strekking 
van het vergelijkend examen zijn in de Staatscourant van 7 
Augustus (N°. 1S4) omschreven. 

— Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben maatregelen 
genomen in het belang der veiligheid en eenige stoomtram-
ondernemingen aangeschreven binnen drie maanden tijds ook 
den achtersten wagen van den trein met een remtoestel te voor
zien. Andere ondernemingen hebben voorschriften ontvangen 
omtrent de snelheid op eenige vakken, het branden van lan
taarns, enz. ' t l s te hopen dat hierdoor een einde gemaakt 
wordt aan de vele ongelukken, die in den laatsten tijd voor
vielen. 

— Het verslag van Jhr. van Weede, gezantschaps-secretaris 
I te Brussel, dat in de Nederlandsche Staatscourant werd ge

plaatst, geeft een denkbeeld van de uitgaven, die België voor 
j herstelling en instandhouding zijner monumenten ten koste 

legt. Thans melden de Belgische couranten den uitslag van 
I den wedstrijd, in 1S88 door den Koning uitgeschreven «voor 
i het beste werk over het onderwijs der beeldende kunsten in 

België en de middelen om de kunst in België te ontwikkelen, 
en haar tot een steeds hooger peil op te voeren". Dc prijs van 
25,000 frank door den Koning uitgelootd — men heeft er in 
Belgié geld voor over — is toegekend aan dc heeren L. de Tacye, 
inspecteur van het teekenonderwijs, en E. L. de Tacye, pro
fessor der kunstgeschiedenis aan de Koninklijke Academie van 
Beeldende Kunsten te Antwerpen, voor hun boek getiteld: 
Etudes sur les arts plastiques en Belgigue, envisages dans 
leurs principes, leur enseignement, leurs applications et leurs 
progris dans t'avenir. 

A M S T E R D A M . De eerstvolgende vergadering van het Koninklijk 
Instituut van Ingenieurs wordt Vrijdag 6 September alhier ge
houden : het voornemen bestaat den volgenden dag een bezoek 
aan het Merwede kanaal tc brengen. De leden van het Insti
tuut hebben eene uitnoodiging ontvangen van de Maatschappij 
van burgerlijke ingenieurs te Parijs, om aldaar van 10—13 Sep
tember deel te nemen aan een bezoek van de tentoonstelling. 

De President der Fransche Vereeniging, de heer Eiffel, ver
klaart er prijs op te stellen, den Nederlandschen vakgenooten op 
deze wijze dank te betuigen voor het onthaal, dat de Fransche 
ingenieurs eenige jaren geleden hiertelande ontvingen. De be
doeling is 10 September, na ontvangst en toespraak van den 
heer Eiffel, de tentoonstelling te bezoeken en 's avonds door te 
brengen in het hotel der Ingenieurs. Woensdag II September 
zou bestemd zijn voor een bezoek aan den Eiffeltoren, waar ook 
een dejeuner zou worden aangeboden. Donderdag zou bet on-
dcraardsch Parijs bezichtigd en een uitstapje naar Gennevilliers 
gemaakt worden; des Vrijdags zou een bezoek aan de fabriek 
van Menier gebracht worden. 

— Op het in September a. s. te houden spoorwegcongres te 
Parijs zal de Hollandsche IJzeren Spoorweg-maatschappij verte-
vertegenwoordigd worden dooi- de heeren A . K. P. F. R. van 
Hasselt, W. van der Vliet en F. Th. Westerwoudt; de Neder
landsche Rijnspoorweg-maatschappij door de heeren A. J . Buis 
en C. \ V . Verloop; de Maatschappij tot Exploitatie van Staats-
spoorwegen door de heeren E. J. B. H. M . Engeringh, J.Kalff, 
H . A . Perk, J. \V . Stous Sloot en \V. K. M. Vrol ik; de Noord-
Brabantsch-Duitsche spoorweg-maatschappij door de heeren 
Voorhoeve en Zelis, terwijl als vertegenwoordiger van de Neder
landsche Regeering aanwezig zal zijn de heer J. J. van Kerkwijk. 

R O T T E R D A M . De Raad besloot j l . Donderdag tot aankoop 
van hektare land in den polder Cool om, bij eventueele 
uitbreiding van de gemeente naar deze zijde, meerdere vrijheid 
van beweging te hebben bij het vaststellen van een plan voor 
den aanleg van wegen. 

U T R E C H T . Maandag j.1. had alhier de plechtige teraarde
bestelling plaats van den heer C. Vermeijs, architect-directeur 
der gemeentewerken. Eene groote menigte belangstellenden 
had zich op den doodenakker verzameld, terwijl velen het lijk 
volgden. Toen de kist het sterfhuis werd uitgedragen, schaar
den zich de ambtenaren van fabrikage, die onder de leiding 
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des overledenen werkzaam zijn geweest, ter weerszijden van 
af de deur zijner woning tot aan den lijkwagen; zij volgden 
dezen tot aan den ingang der begraafplaats, en stelden zich 
daar weder op dezelfde wijze op, waarna zij het lijk tot aan 
de groeve begeleidden. 

Vele kransen dekten de lijkkist, alle als zoovele bewijzen 
van liefde, waardeering en toegenegenheid van bloedverwanten 
en vrienden, leden van het Dagelijksch Bestuur en den Raad, 
van zijne mede-ambtenaren, ondergeschikten en vertegenwoor
digers der lichamen, waartoe de overledene behoorde. 

Aan de geopende groeve bracht allereerst de Burgemeester, 
Mr. W . R. Boer, den waardigen burger diepgevoelde woorden 
van achting, toegenegenheid en sympathie; dankbaar was bij 
den overledene voor den ijver, de bekwaamheid en de werk
kracht, die hem tot het laatst van zijn leven gekenmerkt heeft. 

Vervolgens sprak de heer A. C. Vink namens bestuurders, 
directeur, leeraren en leerlingen der ambachtsschool eer. woord 
van oprechten dank voor de trouwe zorgen, die de overledene 
van hare oprichting af. aan de inrichting heeft gewijd. 

Daarna gaf Ds. Knottnerus, uit 's-Hage, een familielid van 
den overledene, uiting aan de gevoelens van vriendschap en 
achting, die hem bezielden, waarna ten slotte de heer J. M . 
Vermeijs, broeder des overledenen, namens de familie bedankte 
voor de eer, den overledene gebracht. 

— Het woonhuis van het door de gemeente aangekochte bui
tengoed Hoogeland zal voor muscumgebouw worden ingericht. 

L E I D E N . Zondagavond is de stads-gehoorzaal afgebrand; de 
zalen aan de voorzijde zijn blijven staan, maar de groote zaal 
met tooneel en woning zijn geheel verwoest. 

V E N L O O . In de laatstgehouden vergadering van den Ge
meenteraad werd besloten een crediet van ƒ 300 toe te staan 
voor het maken van een ontwerp voor een villa-park op het 
aan de gemeente tocbehoorende fort Ginkel. 

W I N S C H O T E N . In de Nieuwe Winsckottr Courant werd vóór 
eenigen tijd door den heer K deGrooth, aannemer van publieke 
werken aldaar, beweerd dat zijn collega H . Dik , die zitting 
heeft in den Gemeenteraad, in strijd met de gemeentewet han
delde. Genoemd raadslid zou in zijne kwaliteit van commissaris
opzichter van den kunstweg Winschoten—Bcerta—Pruisische 
grenzen eerst aanwijzing gegeven hebben aan zijne gadingma-
kende collega's en later zijn opgetreden als leverancier voor de 
materialen van het onder zijn beheer uit te voeren werk. Nu 
deze mededeeling in de courant geene aanleiding tot eene inter
pellatie in den Raad heeft gegeven, hebben dc aannemers uit 
Winschoten zich tot Gedeputeerde Staten van Groningen ge-
wend met verzoek om het raadslid Dik uit zijne betrekking 
te ontslaan. 

Bedoeld adres wijst erop, dat de aannemers door het raads
lid Dik in de uitoefening van hun beroep worden benadeeld; 
dat de concurrentie met een bevoorrecht aannemer, zoon van 
genoemd raadslid, niet aangaat; dat zij, waar hun collega
raadslid-commissaris als opzichter optreedt, geen materieel aan 
dien opzichter ter keuring kunnen aanbieden, waar door hem 
op de aanwijzing dat materieel voor een vasten prijs ter leve
ring wordt aangeboden; 

dat de zoon des aannemers H. Dik alleen dan als aannemer 
optreedt als het werk betreft voor de gemeente Winschoten, 
waar zijn vader raadslid i s , terwijl op andere werken door het 
raadslid wordt ingeschreven; 

dat door Dik Sr. als raadslid op de uitvoering van die werken 
wordt geïnfluenceerd; 

dat door het raadslid D ik . als zoodanig commissaris van den 
kunstweg Winschoten—Beerta—Pruisische grenzen, thans ook 
niet het opzicht belast, 

10. verkeerde voorstellingen aan gegadigden gegeven zijn, 
waardoor de inschrijving boven het normale cijfer kwam; 

2" de benoodigde steen voor dien weg, in strijd met de ge
meentewet, geleverd zijn. 

Het adres is door Gedeputeerde Staten om advies verzonden 
aan den Gemeenteraad te Winschoten. 

B O L S W A R D . De kunstschatten in het koor der St.-Martini
kerk hebben eene merkwaardige uitbreiding verkregen. Sinds 
vele tientallen van jaren namelijk stonden in het koor der 
Broerekerk hekken met keurig gedraaide en gesneden kolom
men en bevonden zich in het ruim eikenhouten banken met 
fijn paneelwerk; in de sacristie der St.-Martinikerk stond eene 
antieke kast en in het koor dier kerk waren nog brokstukken 
van koorheerbanken. Dit alles verkeerde in verwaarloosden 
toestand en is door de zorgen van kerkvoogden en notabelen 
in het koor der groote kerk bijeen gebracht. Tegenover de 
algemeen bekende prachtige koorheerbank, in de QueUimis-
school gerestaureerd, staat een in ouden stijl herstelde, zoodat 
er nu een drietal dier banken aanwezig zijn. In de ruimte, 
weleer voor het hoogaltaar bestemd en thans door een zeer 
schoon eikenhouten hek afgesloten, staan vier banken, en de 
in eere herstelde antieke kast. Sieraden van snijwerk zijn 
geplaatst op de kast, wapens zijn tegen de muren gehangen, 
i . e. w. er is nu in dat koor eene verzameling van snijwerk, 
zooals vrij zeker nergens wordt gevonden. Een woord van 
hulde mag niet onthouden worden aan een college, dat zoo

zeer zijne roeping begrijpt, om wat de voorvaderen wrochtten. 
in eere te herstellen, maar evenmin aan de bekwame werk 

j lieden, die met zooveel kunstvaardigheid dit alles hebben be 
; werkt. 

B A R N E V E I . D . De bezwaren tegen den aanleg van den locaal-
! spoorweg Nijkerk- Barneveld—Eede schijnen uit den weg ge-
I ruiind te zijn; naar men verneemt is tot het maken dezer ver

binding besloten en de exploitatie aan de Rijnspoorweg-maat-
I schappij opgedragen. 

— Dezer dagen werd ons een beknopt handboek voor reizi
gers naar Zuid-Afrika met de stoombooten der U n i o n L i n e 

I toegezonden; blijkens de voorrede heeft de schrijver, de heer 
j H . Tiedeman, er zich op toegelegd een beknopte gids samen 
I te stellen en zich geplaatst op het standpunt van den moder-
I nen reiziger en landverhuizer, die minder belang stelt in de 

geschiedenis van het land, de hoogten van bergen, de breedte 
van stroomen en dergelijken, maar meer in de beantwoording 
der vraag: waar kan ik geld verdienen en een nieuw bestaan 
vinden? De waarde van het handboek wordt door eene kaart 
van Zuid-Afrika en eenige platen verhoogd; achtereenvolgens 
worden daarin de volgende hoofdstukken behandeld: op weg 
naar de Kaap, het Kaapland, Natal, de Uranje-Vrijstaat, de 
Zuid-Afrikaansche republiek, de Transvaalschegoudvelden, de 
Delagoabaai en Zoeloeland, Gezondheidsoorden in Zuid-Afrika 
en Wenken en inlichtingen voor passagiers. 

Wij hebben op dit handboek gewezen, daar ook onder de 
bouwkundigen vele gevonden worden, die het voornemen heb
ben hun geluk in Zuid-Afrika te beproeven. Het is niet in 
den handel, maar wellicht bij de agenten der Union Line, de 
heeren Kuijper van Dam & Smeer te Rotterdam en De Vries 
& C". te Amsterdam, te bekomen. 

— Het Belgisch weekblad: L ' i n d u s t r i e m o d e r n e , waarin 
verschillende onderwerpen op het gebied van nijverheid be
sproken worden, vestigt in het laatst uitgekomen nummer van 
4 Augustus j.1. de aandacht op de inzending der firma Becker 
& Buddingh te Arnhem ter Parijsche wereldtentoonstelling en 
meer bepaald op de door haar gezonden verzameling van peil
schalen van geëmailleerd ijzer. Deze schalen onderscheiden 
zich door eene volmaakte uitvoering, eene nauwkeurige ver
deeling en een email van eerste qualiteit; zij werden in Neder
land, België, Italië en andere landen bij dijken, kaden, rivieren, 
bruggen en in het algemeen overal geplaatst, waar het doen 
van nauwkeurige waarnemingen op eenigen afstand noodig 
was. Op grond der ondervinding over eenige jaren kan daaraan 
de mededeeling worden toegevoegd, dat de schalen uitmuntend 
weerstand bieden aan de werking van het zeewater, dat het 
email niet wordt aangetast en onder geene omstandigheid 
afschilfert. 

PERSONALIA. 
— Bij den Waterstaat en 's lands burgerlijke openbare werken 

in Nederlandsch-Indie zijn benoemd tot opzichter 2e klasse de 
opzichters 3e klasse: E de Graaf en J. B. Westhoff, en tot 
opzichter 3e klasse E Bakker. De ingenieur 2e klasse H. van 
Kol is verplaatst van Tandjong Baros naar Drebcs. 

— Bij Koninklijk besluit van 26 Juli is de heer A. W. E. 
Kwisthout, ingenieur verificateur van het kadaster te Roermond, 
benoemd tot lid der Rijks commissie voor graadmeting en water
passing. 

— Ter vervanging van den civiel-ingenieur C. F. Stoeb is 
bij den algemeenen dienst van den waterstaat (afdeeling her
ziening A. !'.) benoemd W. H. Kloppenburg, civiel ingenieur 

j te 's-Gravenhage. 
— De vergadering van aandeelhouders in de Xedcrtandsc/ie 

\ Stoomboot-maatschappij te Rotterdam benoemde tot directeur 
de heer I). Croll , thans directeur der Maatschappij de Maas. 

— De kunstschilder J l i . Tetar van Elven is in den ouder
dom van 84 jaren te Voorschoten overleden. 

— De opzichter bij den Waterstaat 3e klasse I. Kooreman 
te Hellevoetsluis wordt 1 September ter beschikking gesteld 
van den hoofd-ingenieur te Haarlem, die hem zijne nieuwe 
standplaats zal aanwijzen. 

— De Gemeenteraad te Rotterdam verleende een pensioen 
van ƒ 6 0 5 'sjaars aan G. Laurcntius, tweede opzichter bij de 
gemeentewerken. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— A d j u n c t - i n g e n i e u r bij den provincialen waterstaat 

in Drente. Salaris /375 per drie maanden en vergoeding voor 
reis- en verblijfkosten. Adres vóór 15 Augustus bij Gedepu
teerde Staten (Zie advert, in «°. 31.) 

— B e k w a a m o p z i c h t e r om ruim honderd woningen in 
opzicht te nemen en alle voorkomende werkzaamheden te ver
richten; hon. ƒ 10 per week met vrije woning. Adr. .Nieuws 
v\d Dag, Lett. G.A. 173. 

— O p z i c h t e r bij den bouw van eene bank van leening te 
Nijmegen. Adres bij den gemeente-architect, liefst in persoon, 
vóór 14 Aug. (Zie advert, in «°. 32). 

— O p z i c h t e r voor 2 ;\ 3 maanden. Adres den architect 
J. van der Goot, te Hengeloo. 

ADVERTENTiEN. Ministerie van Justitie.j Een Bouwkundige 
Om onverwijld in dienst te treden wordt 

U Nijmegen gevraagd 

een ontwikkeld dagelijksch Opzichter 
bjj den bouw eener Bank van Leening aldaar. 

Men vervoege zich, liefst in persoon, bjj 
,l,n (iemeeiite-Architekt van Nijmegen, uiter
lijk op Woensdag H dezer. 

I M Ï Ï I E J P M I I I M . 
BURGEMEESTER E N WETHOUDERS van 

AMSTERDAM zullen op Maandag 19 Augustus 
1889, des middags te 12 uur, op het Raad
huis, in het openbaar aanbesteden: 

Het maken van een dubbele Buis
leiding met Accumulator en 
Water-reservoir ter verbinding 
van den Kolentip der Holland-
sche IJzeren Spoorweg-Maat
schappij met de Hydraulische 
inrichting op de Handelskade. 

Dc voorwaarden dezer aanbesteding zijn 
uitsluitend te verkrjjgen ter Stadsdrukkerij, 
tegen betaling van / 1 . — (met één teekening). 

Inlichtingen worden gegeven ten kantore 
van den Stadsingenieur op het Raadhuis 
kamer N°. '.13, des ochtends van 10—12 uur. 
gedurende de week welke der besteding 
voorafgaat. 

Burgemeester en Wethouder* voornoemd: 
DRIESSEN, 

Wethouder. 
De Secret ar i ft, 

LE JOLLE. 
Amsterdam. 7 Augustus ISS'J. 

E 
Op Zaterdag den 31 Augustus 1889, des na

middags te 2 uren, zal in een der lokalen 
van het Departement van Justitie te 'S-QRA-
VEN 11 AGE, in het openbaar, bjj enkele in
schrijving worden aanbesteed: 

Het maken van eene warmwater
verwarming in de in aanbouw 
zijnde strafgevangenis te Nieu
wer-Amstel. 

Raming / 19,600. 
Het bestek met 5 teekeningen ligt ter in

zage op het bureau van den Ingenieur-Ar
chitect voor de gevangenissen en rechtsge 
bouwen te Gravenhage en met eenige de
tails in het gebouw der Maatschappij tot 
bevordering der Bouwkunst, bij het Lcid-
sche plein te Amsterdam, terwjjl het tegen 
betaling van / 3,15 op franco aanvrage te 
bekomen is bij de GEBROEDERS V A N 
C L E E F , Boekhandelaars, Spui N°. 28a te 
'j Gravenhage. 

Aanwijzing zal worden gehouden in het 
gebouw van de Maatschappij tot bevorde
ring der Bouwkunst bovengenoemd, op Maan
dag 19 Augustus en op Maandag 2(1 Augus
tus 1889, telkens van 1 tot 2 uur des na
middags. 

Inlichtingen zjjn te bekomen bjj den In
genieur-Architect voor de gevangenissen en 
rechtsgebouwen te 's Gravenhage. 

's Gravenhage, G Augustus 1SS9. 
De Minister van Justitie, 

Voor den Minister, 
De SecretarisGeneraal, 
P. J. V A X B E U MA. 

(Opzichter tevens bekwaam teekenaar) 
zoekt eene hem passende betrekking. Be
wijzen van bekwaamheid en alreeds uitge
voerde werken zjjn voorhanden en worden 
gegeven op aanvraag aan het Bureau van 
De Opmerker onder letter E. S. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS 

van DORDRECHT, zjjn voornemens in het 
openbaar aan te besteden: 

Het UITDIEPEN en verder op 
diepte houden der HAVENS en 
HAVENMONDEN binnen de 
Gemeente Dordrecht, geduren
de den tijd van drie of zes 
jaren, in te gaan den Oc
tober 1889 en eindigende den 
\*s* October 1892 of 1895. 

De voorwaarden zjjn ter Secretarie van de 
Gemeente D o r d r e c h t , op franco aanvrage, 
verkrjjgbaar tegen betaling van ƒ0 .50 per 
exemplaar en liggen ter inzage aan het Bu
reau der Gemeentewerken, alwaar tevens 
nadere inlichtingen te verkrjjgen zijn. 

De biljetten moeten worden ingeleverd ter 
Secretarie voornoemd , vóór of op Maandag 
12 Augustus ISS'J, des namiddags I uur. 

Gebr. VAN DER VLIET, 
IJ/UillUllH.UliS te AMSTERDAM. 

Maal-, Plaat-, Band-, Hoek. en T-' J""r enz 
Steeds voorhanden: 

BALK-IJZER in verschillende profielen en lengten. 
t u l e » en gegalm Maal uit de fabriek 

van Gebr. BóliLKIi & Co. te Weenen, alsmede 
UMlIli: lloelnacels met afgewerkte pun

ten en onder garantie tegen splijten. 

DE LIFT H C°. 
Ooiisredêfk 2 4 8 , Hotterdam 

VLOER-enWANDTEGELS. 
TnOTIIIIB-.lUEM- E\ UZERSIEOTEIiELN. 

Groote voorraden 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS 

van DORDRECHT, zijn voornemens in het 
openbaar aan te besteden: 

DE GEMEENTEREINIGING. 
in één perceel, en bestaande in: 

0. het ophalen van asch, vuilnis, 
gruis en puin; 

b. het zuiveren en schoonhouden 
van alle straten, stegen, singels, 
wegen, kaden, pleinen, steigers, 
hoofden, vaste bruggen, plan
kieren , openbare secreten, water
bakken, goten en vervalputten; 

r. hot vervoeren van mate
rialen; /Volgens 

/. het besproeien der stra-1 
ten; 

e. het ledigen van beerput
ten; 

gedurende den tijd van drie of zes jaren, 
in te gaan den l , , e n October 1SMI en ein

digende den 3 0 " ' " September 1S'.I2 of 1895. 
De voorwaarden zjjn ter Secretarie van de 

Gemeente Dordrech t , op franco aanvrage, 
verkrjjgbaar tegen betaling van ƒ0.50 per 
exemplaar en liggen ter inzage aan het Bu
reau der Gemeentewerken, alwaar tevens 
nadere inlichtingen te verkrijgen zijn. 

De biljetten moeten worden ingeleverd ter 
Secretarie voornoemd, vóór of op Maandag 
12 Augustus, ISS'J des namiddags 1 uur. 

, ( tarief. 

De Amerikaansche 
„New Paragon" Schoolbanken 

en A N D R E W S BANKEN en STOELEN 
met opslaande Zittingen voor Scholen. Kerk
gebouwen en Schouwburgen, uitsluitend ver
krjjgbaar bjj 

FRED. STIELTJES & C". 
Keizersgracht 7-45, 

AMSTERDAM. 
Duizenden in gebruik in Nederland, waar

van attesten ter inzage. 

R o l l u i l i e n 
van Staal of Hout met Staalband doortrok
ken of met verstelbare lichtopeningen, zelf-
rollende, met drijfwerk enz. enz. 

E.enP. ROTTSIEPER, Jhauolatf (Bnnprauen). 

Kunstgraniet. 
Het Kunstgraniet door ondergeteekende 

vervaardigd bestaat uit de hardste steen
soorten, cement en stollen, die eene 
verbinding bewerkstelligen die van nutuur-
ljjke steen evenarende. Het is aanbevelens
waard voor vloeren wegens schoonheid, so
liditeit en gematigden prjjs. 

Vloeren worden naar elke teekening in 
verschillende kleuren gemaakt, zoowel op 
de plaats gelegd (zonder voegen) als aan 
tegels. 

Tevens word'n er van vervaardigd, lam
briseeringen, vullingen, gevel versie
ringen, friezen, grafgedenkteekens, 
tuinvazen, piëdestals, enz., naar elke 
teekening. 

Teekeningen, monsters, prjjseourant en 
prospectussen worden gaarne op aanvraag 
aan HU. Ingenieurs en Architecten gezonden 

Apeldoorn WEGERIF & 0SINGA. 
•> Aug. 1889. 

Zelfdragend 

en 

vlak gegolfd ijzer, 

yewoon 

en gebombeerd 

worden in 

vele verschillende 

profielen 

en 

afmetingen vervaar
digd. 

Actiën Gesellschaft für Verzïnkerei 
INI' 

Eistnconstruction 
V O R M A L S 

./ t i ' O B a i i , t ; M i * . 

Rheinbrohl. 
Galvaniseerinrichting 

E N 
Fabriek van gegalvaniseerde 

Houwcoiistruetiën. 
Geïllustreerde Prospeeti 

Referentiën en Begrootingen 
steeds verkrjjgbaar. 

Vertegenwoordiger voor Nederland en 
Koloniën 

FfKHD. F X C P K R S , 
AMSTERDAM, 

Heerengracht 335. 

HILGERS' 

DAK I'ANNEX 

D A K R A M E N 
VAM 

uitmuntende 
constructie, 

geschikt 
voor alle soorten van 

DAKBEDEKKING. 

ook voor 

D A K E N 
met zeer geringe 

helling. 
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CARBOLINEUM EXCELSIOR is het BESTE Houtbederfwerend middel. 
FRED. STIELTJES & C". Amsterdam. 

JAN VAN DER POT, Katendrecht bij Rotterdam, 
Kyaniseerimichting. 

De eenigste. waar ook des winters kan worden gekyaniseerd. 
Het kyanisooron is het eenigst 

bewerking geschiedt geheel r euk 
iitUoemle middel tegen verrotting en zwam. De 
kleurloos. Derrerlangd bjjlevering van hout. 

« .̂ ^ 0 ~ ~v —.e . » . . 

Prima Engelsche Portland-cement merk „Walkend" 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prijzen. 

Belgische kluit- en hydraulische kalk. 
Hilljjke prijzen en vrachten. 
Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Geliove op voornaam en adres te letten 

ASPHALTE V A N V A L DE TRAVERS 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, 

in groote verscheidenheden, voor: Rijwegen, Trottoirs, Lawn-Tennis-
Courts, Kelders, Winkel- en Magazijnvloeren, Gangen, Muur-, 
Brug- en Dakbedekkingen, Betonfundeeringcn enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan THE NETJCHATEL AS-
PHALTE COMPANY Ld., Keltweg l i , Amsterdam en voor Arnhem bü den Heer 
H. G. KNOOPS C.Ozn., lieekstraat F 62 te Arnhem. 

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

ÏLOOS & FAN LIMl'IIGII Te koop aangeboden. 
T> r\ T» 1» T» T> T% r\ 1UT O C?*„ ~. 1 1 . _T-• _ 

ZWEEDSCH GRANIET 
uit de groeven, Stoomslijpcrij en Polijst 
inrichting van de Firma 

K E S S E L & ROEL, 
te Berlijn. 

Eenig Agent J. H. P. JANSE, 
Prinsengracht 4CS, 

Amsterdam. 

H.& J.SUYVER, 
F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS E S 
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 . 

R O T T E R D A M 
AGENTEN 

der Société Anonyme des 
Carrières de Porphyre de Qucnast" 

fcN 
der „Socie'te' des Carrières de Lessines." 

LEVERANCIERS van FAUCONVALKEIEN. 

Geldersche straat N". 12. 

2 Stoomheimachines 
2 Houtsteekbanken 
1 Cirkel en lintzaagmachine 
1 Railzaag 

50 Kipwagons inhoud 2M'. ( Reide 
24 „ „ 2M 3 . zjjden 
36 „ „ li „M 3.! kippend 
Alles 90 c.M. spoorwjjdte. 
Aanvragen .urn h. KALIS Kz. , Stiedreeht 

en W. DE JONG, Breda. 

BECKER & BUDDINGH. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK 

PIIOTOLirilOCÜlPIIIE, P I I O T O Z I X G O G B A P H I E 
en Stéréotype-Inrichting 

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

)p zjjne inrichting voor Plioiellthegraphle, 
byzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor riiotszlnr»-
icrapliiï voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne Strréetvpe-lnrlrhtlng voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op/nu co aanvrage gratis toegezonden. 

O . J . T H I E M a 

VA* 

WATERPAS-
HOEKMEET-

en andere 

INSTRUMENTEN, 
voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEEKENAARS, enz. 

Geëmailleerd-ijzeren PEILSCHALEN 
WEEGWERKTUIGEN. 

B . - H O L S B O E T t . - A i i i l i o m . 
Leverancier van Z. M. den Koning. 

^ ,v 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 1 8 7 9 . 

EQUKRRES, JIEETKETT1XGEN, lfKIEF- en PAKKETI1ALANSEN, enz. enz. 
BAKENS, ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN. TELEGRAAF-APPARATEN, e n z . e n z . 

J A N H A M E R & C°. 
AMSTERDAM. 

KANTOOR: Marnixstraat 402 bh Lcidschcplein. 
Boyle's Luchtpomp-ventilators. 

Uojïe** K n p p e n . 
voor slechttrekkende Schoorsteenen. 
BOYLE'S SCHOORSTEENKAPPEN, 

tegen valwinden enz. enz. 
Venuwben geentoerioht, hebben geen beweegbare 

deelen, voorkomen tcnijwliijf in <t<:n koker, werken 
met de meeste Kelijkmuliglieid in itderjaargetijde, 
hebben eene veel grootere capaciteit'dan leder 
andere ventilator. 

Deze toestellen zjjn op verschillende RIJKS-, 
GEMEENTE- en PARTICULIERE gebouwen hier 
te lande geplaatst 
WITTE'S LIFTEN <o.r I W ™ , M r m . Spi /III i II/. 

CARRÉ'S Luchtdrukwaterreservoirs. (2) 

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

Heiligerlee, prov. Gron. 
S P E C I A L I T E I T IN 

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

TORENUURWERKEN 
EN 

LUIDKLOKKEN, 
op binnen- en buitenlandsche Ten

toonstellingen bekroond. 
ANTWERPEN 1885. EEREDIPLOMA. 

Ponden en Zilveren Medaille». 
Gedrukt bij G. W. van der WieJ ê O., te Anüwm. 

VIER-EN-TWINTIGSTE J A A R G A N G N*. Z A T E R D A G 17 AUGUSTUS „1809 

1 .» ; • RCHITECTVRAET 

Redacteur-uitgever F. \V. V A X ( i E X I ) T JGz. 
Adres voor Redactie eu Administratie van het Weekblad en advertentién: 

Bureau van De Opmerker, Driekoningenstraat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architecturn et Amicitia J A N S l ' R I N G K R , 

II . G . J A N S E N en A . R E I J D I N G . 
Stukken, deze Redactie het renende, te adresseeren aan den heer 

A . RK.I.IDIM;, Stadhouderskade 4, le Amsterdam, 
en alf wat de Administratie van hei Genootschap betreft, aan den 

•"•'•'-Secretaris, American Hotel, te Amsterdam. 

A H O N N E M K N T / 2 . 2 5 per 3 maanden of wel zes gulden perjaar, bij 
vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag, voor het buitenland 

f 7.50 en Neaerlandsch-IndiC /" 9»—, beiden bij vooruitbetaling. 
A D V E R T E N T I É N ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 

cent voor een bewijsnummer, worden tot Vrijdagavond aangenomen. 
AFZOMJERMJKK 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 Hoofd-correspondent JOH. G. S I EMI.F.R CZN., Boek
handelaar te Amsterdam. 

(A.etA.) D E BROCHURE 1'LASSCIIAERT. 
In April van dit jaar verscheen van dezen leeraar 

eene brochure over de examens M. O. M J 'lijntee
kenen en perspectief), in Juni gevolgd door ecu tweede 
met open brief aan den Directeur der Rijks-normaal
school voor Teekenonderwijzers te Amsterdam. 

In hoofdzaak bestrijdt de schrijver de wijze, waarop 
deze examens afgenomen worden en op de vraag, welke 
hij bij den aanvang van zijn betoog stelt: „Welke 
waarde moet in 't algemeen aati de acte M *, met het 
oog op het vakonderwijs aan ambachtslieden te geven, 
worden toegekend ?" geeft hij een duidelijk en scherp 
uiteengezet antwoord, hierop neerkomende dat deze 
examens te veel den kant der theorie uitgedreven wor
den ten koste der practijk, die — we zijn het volko
men met den schrijver eens — toch een belangrijke 
plaats dient in te nemen daar, waar het geldt am
bachtsjongens voor een practise!) vak op te leiden. 

Beschouwen wij de feiten eens nader. 
Deze acte M. O. met haar bescheiden omschrijving 

„lijnteekenen en perspectief" geeft recht tot het geven 
van onderricht aan de meest uiteenloopende inrichtin
gen van teekenonderwijs, t. w. Hoogere Burgerscholen, 
Burgeravondscholen, Ambachtsscholen en Nijverheids
scholen. Daar, waar het onderwijs bijna uitsluitend de 
oppervlakte raakt en niet behoeft in te dringen tot de 
geheimen van een of ander vak , zal de bezitter dezer 
acte zich in zijn kracht gevoelen; wordt echter vak
kennis vercischt, dan schieten zijne krachten gemeen
lijk te kort en maakt hij zich ervan af met het doen 
vervaardigen van kopieën naar plaat ofwel met het 
ontwijken der moeilijkheden door terug te koeren tot 
theoretische opgaven. 

Ontegenzeglijk zal het steeds zeer moeilijk blijken 
de examens zoodanig in te richten, dat ieder vak (de 
meest vooropgestelde handwerkvakken althans) er vol
doende door vertegenwoordigd wordt; wanneer wij dus 
eene voorwaarde zouden wenschen in acht genomen tc 
zien bij de uitreiking van genoemde acte, zoti het deze 
2'jn dat ieder leeraar M. O. Af' eerst dan onderricht 
Keven mag, wanneer hij aan toonen katt een f aar jaren 
tn de practijk van een of "leervakken werkzaam te zijn 
geweest. 

Deze bepaling zou het den nieuwbakken acte-bezitter 
lastig maken, edoch, indien daarmede het vakonder
wijs gebaat werd, is het dan niet in het belang van 
onze ambachtsjeugd, dat hare onderwijsinrichtingen 
bezet zijn door personen, hun vak machtig en die niet 
behoeven te vreezen door een naïeve vraag van een 
vijftienjarigen snuiter in het nauw gebracht te zullen 
worden ? 

Er zijn wel gevallen waarbij de persoon, die zich 
voor genoemd examen aanmeldt, reeds jaren in de 
practijk werkzaam geweest is. Deze zullen uit den 
aard tier zaak aan bovengenoemde eischen voldoen. 
Het is echter opmerkelijk, dat hun aantal van jaar 
tot jaar slinkt, om binnen niet te groot tijdsverloop 
waarschijnlijk geheel plaats te maken voor jonge can
didaten , die hunne kennis geheel opdeden aan de 
Rijks-normaalschool voor Teekenonderwijzers te Am
sterdam, aan dc Academie te 's-Hage of bij diverse 
inrichtingen en particuliere leeraars, die hun wel tee
kencn leeren, doch niet vervaardigen. 

Gewoonlijk wordt dadelijk na het halen der acte 
(somtijds ook reeds te voren) gesolliciteerd en nog 
eens gesolliciteerd. Gelukt het niet eene betrekking 
te krijgen aan eene inrichting van middelbaar onder
wijs , zoo wordt een kansje gewaagd op de lagere 
scholen , waar natuurlijk een teekenmeester met middel
bare acte een achtenswaardig persoon is. 

Dit duurt echter niet lang, want zoodra komt er 
geen betrekking M. O. open , of de solliciteerlustigc 
acte-bezitter zend opnieuw zijne stukken in om zoo 
mogelijk zijne lagere-school-positie als ezelsbrug achter 
zich te laten. Aan het beoefenen van een vak wordt 
niet dan hoogst zelden gedacht; het is een koortsachtig 
sporen naar een betrekking en in de meeste gevallen 
wordt dan ook door één persoon aan verschillende 
inrichtingen les gegeven, zóódanig , dat de dagelijksche 
taak niet meer is dan een aaneenschakeling van „uren 
geven" aan de meest uiteenloopende inrichtingen. 

I let leeraarschap, op deze wijze opgevat, kan niet 
anders dan nadeelig op het onderwijs werken. Iemand, 
die zich opwerpt tot vakonderwijzer, kan niet verge
leken worden met den gewonen onderwijzer. Deze 
k a n a l d u s h a n d e l e n , g e k n e l d a l s h i j g e w o o n l i j k i s 

De. RedMtle v a » A r c h i t e c t u r a et A m i c i l 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 den Inhoud v a n s n i k k e n , gewaarmerkt met de initialen A . et A . 
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tusschen handleidingen voor alles en nog wat. Bui ten
dien zijn het abstracte zaken welke hij onderwijst , die 
altijd dezelfde zijn cn zullen blijven. D e vakonderwijzer 
evenwel moet in de eerste plaats zijn vak dagelijks 
beoefenen en bij het geven van zijn onderwijs putten 
uit zijn onderv ind ing , die hij dan uit den aard der 
zaak dan ook beknopt en duidelijk geven z a l , in tegen
stelling van den vakonderwijzer — speciaal acte-bczitter— 
die mededeelt uit de tweede h a n d , niet wat hij gezien 
heeft, doch datgene wat zijn onderwijzer hem indertijd 
leeraarde. 

Zeer zeker geeft de acte een waarborg voor het aan
wezig zijn der noodige algemeenheden, bij elk onder
wijs noodzakelijk. Een doorkneed practicus zonder 
acte — iedereen weet dat — zal in vele gevallen een 
schip zonder zeilen zijn. Deze algemeenheden zijn h ie r : 
goed teekenen, benevens de verschillende wijzen van 
voorstellen , bij het teekenen in gebruik. V o e g hierbij 
eenige materialenkennis , eenige stijlkennis en dito orne
ment- en vormenkennis en ge hebt dc gegevens, waar
mee de geslaagde candidaat geprepareerd i s , niet om 
het pas verorberde, nauwelijks verwerkte , reeds op zijn 
beurt o]) jongeren over te planten, doch om de prac
tijk in te gaan teneinde zijne kennis te completeeren. 

W i j gaan dus hierin verder dan de heer Plasschaert , 
die alleen verbetering der examens wenscht. 

Onzes inziens zal de candidaat — hoe deugdelijk en 
algemeen de inricht ing waar hij studeerde ook zij — 
steeds den wensch in zich voelen opkomen , het geleerde 
aan de werkel i jkheid te toetsen , zelf voor dc uitvoering 
werken , zelf details en uitslagen maken en hiermee 
de noodige routine opdoen alvorens zich te presen
teeren als leeraar. Dat hieraan geen gevolg wordt 
gegeven , is niet de schuld van den candidaat , doch 
van de maatschappij, die hem dadelijk met een betrek
k i n g tegemoet komt en hem zijn goede voornemens 
doet vergeten. 

D o c h laat ons terugkeeren tot de brochure van den 
heer Plasschaert. 

Spiekende over zijne benoeming tot l i d van de examen
commissie van het vorige jaar , zegt hij nimmer „ m e t 
meer dankbaarheid een opgelegde taak aanvaard te 
hebben" . . . maar ook „ n i m m e r grooter teleurstelling 
ondervonden dan toen het mij overtuigend bleek: dat 
tut examen voor de acte A/. 0. rechtlijnig teekenen en 
perspectief (AP), (hoe zwaar ook in sommige opzichten) 
niet den minsten waarborg geeft dat de bezitter der aldus 
verkregen acte jl/'1, bekwaam en geschikt zij tot het 
geven van vakonderwijs aan ambachtslieden, mede be
doeld in letter e van het programma voor de acte AP!' 

A a n de hand des schrijvers voortgaande, ontmoeten 
we iets verder een uittreksel van het verslag van 1 8 8 8 , 
waaruit de betrekkelijke waarde blijkt der opvatting 
welke sommige examinators hebben van het nut van 
enkele teekenwijzen: 

„ R e c h t l i j n i g teekenen. D e meeste candidaten voor 
dc acte rechtli jnig teckenen bleken zeer zwak te zijn 
in de kennis van axonometrie en scheevc projectie, 
voora l in de toepassing. Daar juist deze practische 
wijze van a/bcclden van groot nut is in de bouwkunst, 
de kunstnijverheid en de werktuigkunde, is verbetering 
hierin hoogst gewenscht." 

V e r d e r : 
„ I n slechts zeer enkele gevallen waren zij (de can

didaten) in staat op het zwarte bord bijv. een antieke 
zu i lbas i s , een lijstwerk of kapiteel te schetsen. V o o r a l 
bij het maken van een ontwerp naar schets kwam de 
geringe kennis van algemeen als doelmatig en schoon 
aangeziene vormen en het gebrek aan gevoel voor 
goede verhoudingen duidelijk aan 't l ich t . " 

E i n d e l i j k : 

„ D e commissie is van oordeel dat een volledige 
kennis van de bouwkundige constructies, voor zoover 
die noodig kan genoemd worden , om goed en degelijk 
onderwijs te geven aan den aanstaanden t immerman, 
volgens dc wet niet kan en mag worden g e ë i s c h t . . . . 
vooral omdat die kennis voor het geven van onderwijs 
aan eene Hoogere Burgerschool volstrekt niet noodiT 
i s . en immers juist daar zullen ook ve le , met de 
acte M 1 gediplomeerden hun plaats v inden." 

W e zijn het dan ook volkomen eens met den schrijver, 
wanneer hij tot de gevolgt rekking komt dat „die ern
stige studie of practische kennis den hoogere-burger-
schoolleeraren misschien wel in den weg zullen zitten; 
maar dat ondertusschen zulke leeraren ook benoemd 
worden aan Burgeravondscholen, waar veel t immei-
jongens v o o r k o m e n , zonder blijk te hebben gegeven 
van ernstige studie of practische kennis ." 

W a a r zoo duidelijk blijkt dat deze opvatting voorzit 
niet a l leen, doch zelfs verdedigd wordt ter wil le van 
eene klasse scholen, waarvan de leerlingen het teekenen 
beschouwen als een noodzakelijk kwaad (ccne beschou
w i n g , die in vele gevallen door de directeuren en andere 
leeraren geduld wordt), en waar het blijkt dat feitelijk 
dc acte-examens gemaakt worden voor de leeraren en 
niet voor de leer l ingen, daar kan het onderwijs niet 
anders dan onvoldoende zijn voor de ambachtsjcugd. 

He t onderwijs van niet-deskundigen aan ambachts
lieden moet leiden tot eene vervreemding tusschen 
leeraar en leer l ing; dc intimiteit, die ontstaan moet tus
schen hem en zijn sterkeren collega blijft weg en tege
lijkertijd zal het vertrouwen in den leeraar als practisch 
voorl ichter geschokt zijn. 

Nie t zonder reden komt de heer P . tot de s lo tsom: 
„ d a n is ook dit een der voornaamste oorzaken waarom 
onze ambachtslieden in 't algemeen niet voldoende in 
hun vak on twikke ld zi jn; dan is dit ook een der voor
naamste oorzaken waarom wij in ons l and , met het 
vakonderwijs aan ambachtslieden in een kwart eeuw 
zoo wein ig gevorderd z i jn , en , wat erger i s , dan is 
dit een der voornaamste oorzaken dat de liefde voor 
het ambacht , hetwelk voor iemand die zijn vak goed 
kent een genot is en reine levensvreugde vermeerdert, 
bij veel jonge menschen tot het vriespunt is gedaald, 
en dat het ambacht wordt op zij gezet als er ergens 
maar een baantje te krijgen i s . " 

P R I J S V R A A G 
D E R S O C I Ë T E I T „ S I C S E M P E R " T E U T R E C H T . 

In het nommer van 10 Augus tus van dit blad be
spreekt Z . de te Utrecht uitgeschreven prijsvraag voor 
een S o c i ë t e i t s g e b o u w en maakt daarover zijne bezwaren 
kenbaar. O p vele punten ben ik het met den inzender 
eens, doch waar hij vraagt: mogen de gevels en balk
lagen blijven bestaan, omdat in het programma staat 
het gedeelte A E F G mag in zijn geheel behouden 
blijven t moet ik hem opmerkzaam maken op verkeerd 
lezen. E r staat toch in het programma woordeli jk: 
„ O o k wordt aan de ontwerpers vrijheid gelaten het 
voor eenige jaren over het gedeelte A E F G ge
bouwde, nog geheel in goeden staat verkeerende, 
zink gedekt dak wederom te gebruiken" . D i t slaat 
toch bloot op de bekapping? 

W a a r echter in het programma gesproken wordt van 
t u in , w o r d e n , naar mijn oordeel , de medewerkers op 
een dwaalspoor gebracht , daar e r , hoe ook gemeten, 
geen stuk grond zal overschieten, dat dien naam ver
dient. H e t geheele terrein is groot ± 715 M ' en 
hierop worden volgens het programma de volgende 
lokaliteiten met dc daarbij opgegeven oppervlakten 
geë i sch t . 
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Een conversatiezaal 
Hen leeskamer 
Een biljartzaal voor 4 biljarts, waarvan 

de maten der biljarts gegeven, groot . . 
Een groot salon 
Een k le in salon 
Vest iaire 
Toi letkamer 
Twee privaten voor de leden en een voor 

den kastelein, gerekend met portaal op 
Buffet 
K a m e r voor den kastelein 
K e u k e n 

150 

60 

98 
60 

30 

M ' 

± 9 
I 2 

± 25 
± 25 

Samen 511 M 1 

Volgens het programma worden 511 M ' geë i sch t . 
Hierbi j is echter nog niets gerekend voor vest ibule, 

gangen en trappen. Neemt men hiervoor: 
entree, welke toch voor een zoodanig gebouw flink 

moet z i jn . lang 6 en breed 3 M . . . . 18 M 1 

gang , die volgens programma langs 
de lokalen moet loopen 42 „ 

trapgat 3 x 7 M 21 „ 
afzonderlijke ingang voor den kastelein 

1-5 X 5 M 7-5Q 
te zamen. . . SS.50 M ' 

hierbij tellende voor het oppervlak der 
muren, waarvoor bij de grootten der loka
len niets is in rekening gebracht . . . 90 

en de bovengenoemde hoeveelheid ad . 511 „ 

dan verkrijgt men een totaal van. . . 689.50 M ' 
zoodat er voor tuin ± 25.5 M ' overblijft. 

H e t was onnoodig in het programma op te nemen 
dat de rest als tuin moest worden aangelegd; een flinke 
open plaats i s , dunkt m i j , het eenige wat er overblijft. 

W a a r o m dan velen in vertwijfeling gebracht over een 
tuin, die toch, naar mij dunkt , bij geen enkel plan zal 
overblijven? E n de inzender in het vor ig nummer vraagt 
nog wel zeer gemoedelijk of er ook muziekuitvoeringen 
moeten gehouden worden. Ik ben benieuwd o m dat 
terrein op zijn plan eens te zien. 

Verder komt mij de b o u w s o m , in verhouding tot 
het gevraagde, niet hoog voor. A l wenscht men een 
eenvoudig geheel , toch ligt het zeker in de bedoeling 
dat de lokalen aan de bestemming moeten beantwoor
den en daartoe is voor de grootere lokalen ongetwij
feld eer. passende architectuur gewenscht. 

Volgens het programma mag men in de begrooting 
niet op afbraak rekenen. M a g dus de geheele bereke
n ing , op nieuwe materialen gebaseerd, slechts op 
/55,000 k o m e n , of mogen steenen en ba lken , die van 
het oude gebouw afkomen, gebruikt en de waarde 
daarvan van de begrooting afgetrokken worden, waar
door het resteerende bedrag nog een cijfer van ƒ55 ,000 
geeft? D i t kan een groot verschil geven, maar waar
om dan in het programma geen raming van afbraak? 

He t maken van programma's voor prijsvragen schijnt 
moeilijker dan het oogenschijnlijk lijkt en voor velen 
is een onduidelijk programma weder een kans temeer 
voor echec. H . 

T E E K E N S C H O O L H E N D R I C K D E K E Y Z E R . 

V a n de Direct ie der teekenschool „ H e n d r i k de 
Keyze r " , die als nieuwe inr icht ing de opgeheven tee
kenschool van F e l i x Mcr i t i s zal vervangen, ontvingen 
wij het programma. 

D e school is gevestigd in het gebouw der Maat
schappij tot N u t van 't A lgemeen en het onderwijs 
wordt gegeven aan jongens en meisjes van 10—16 jaar. 

D e schooltijden zijn op Woensdag en Za te rdag , des 

namiddags van 2—4 uren voor de i e , 2e cn 3e klasse 
en van 2—5 uren voor de 4e klasse. 

D e cursus begint op den eersten Woensdag in Sep
tember en eindigt op den laatsten Woensdag in Jun i . 

H e t schoolgeld bedraagt voor één leerling ƒ 4 0 . — , 
voor twee of meer leerlingen uit éénzelfde gezin ƒ 30.— 
en voor hen d ie , tot de 3e of 4c klasse toegelaten, 
é énmaa l per week dc lessen in hand- of rechtlijnig tee
kenen en die in stijl- en ornementleer 01 perspectief 
wil len bi jwonen, ƒ 2 5 . — per jaar. 

D e teekenbehoeften worden kosteloos door de school 
verstrekt. 

Deze school staat onder directie van den h c c r J . H . 
A . E . de V r i e s , terwijl de heeren Prof. A u g . A l l e b é 
en G . B . S a l m , architect, de taak van Commissie van 
Toezicht op zich hebben genomen. He t personeel der 
leeraren is gewijzigd en bestaat thans uit de heeren: 

Maur i t s W . van der V a l k , handtcekencn en stijl
en ornementleer; 

H e r m a n J . de V r i e s , handteekenen cn perspectief; 
J . F . Deuffer W i e l , architectonisch teckenen; 
J . H . A . E . de V r i e s , rechtlijnig teckenen. 
In de verschillende klassen wordt het volgende on

derwezen : 
H.ANDTEEKENEN. 

E e r s t e k l a s s e . 
Meetkundige figuren met eenvoudige versieringen, 

naar wandplaten. 
Beginselen van het teckenen, naar voorwerpen in de 

ruimte. 
T w e e d e k l a s s e . 

Groepen van blokmodcl len . 
Eenvoudige relief-ornementen. 

D e r d e k l a s s e . 
Meer samengestelde relief-ornementen. 
Sti l leven. 

V i e r d e k l a s s e . 
Busten naar het antiek. 
S t u d i ë n naar Barque en G é r ó m e . 
Sti l leven. 
S t i j l - en ornementleer. 

R E C H T L I J N I G T E E K E N E N . 

E e r s t e k l a s s e . 
Rechtli jnige vlak versieringen. 
Meetkundige cons t ruc t i ën en kromlijnige t r acées . 

T w e e d e k l a s s e . 
Vlakornementen in kleuren. 
Eenvoudige architectonische déta i l s . 

D e r d e k l a s s e . 
Projectieleer en schaduwbeschrijving. 
Details van oud Hol landsche bouwwerken. 

V i e r d e k l a s s e . 
Perspectief. 
Teckenen van Oud-Hollandsche en nieuwe uitge

voerde bouwwerken. 
St i j l - en ornementleer. 

" I J Z E R E N L I G G E R S N A A R H E T S Y S T E E M 
V A N G O C I I T . 

Meermalen werd de aandacht van bouwkundigen 
gevestigd op het gevaar dat houten balklagen aan
bieden; het hout toch is blootgesteld aan de werk ing 
van het vocht , waardoor de koppen in het metselwerk 
worden aangetast en champignons ontstaan, terwijl bij 
het uitbreken van brand eene houten constructie me
dewerkt o m het vuur te voeden. V a n dit gevaar be
wust , werden in de laatste jaren veelvuldig pogingen 
in het werk gesteld om de houten binten door ijzeren 
te vervangen, maar eene ruime toepassing van dit ma
teriaal bleef o m verschillende omstandigheden achter
wege. H e t hoofdbezwaar bleef eene doelmatige wijze 
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van verbinding der ijzeren liggers met de vloerdelen 
cn plafondschroten in practijk te brengen. Het hulp
middel om delen en schroten te spijkeren tegen houten 
regels, die vooraf met haken of schroefbouten aan de 
flenzen van den ijzeren balk waren bevestigd, was om
slachtig en bleef eene gebrekkige samenstelling , terwijl 
de ruimte of hoogte, door de bintlaag ingenomen, 
hierdoor doelloos vergroot werd. 

Aan dit bezwaar is tegemoet gekomen door eene 
constructie, die wij aan den architect Gocht te Chem
nitz verschuldigd zijn en door het ijzerwerk Königin 
Marienliiitte te Cainsdorf in den handel gebracht is. 
Het groote voordeel van dit systeem bestaat in de 
dadelijke en afdoende verbinding van het hout met het 
ijzer op zoo eenvoudige wijze, dat daarvoor geene bij
zondere handigheid of oefening noodig is en het werk 
aan iederen timmerman kan worden opgedragen. Onder
staande figuren stellen den ijzeren ligger op de halve 
grootte voor; hij bestaat uit twee E-vormige liggers, 
die met bouten aan elkander verbonden zijn en zoo
wel aan den onder- als den bovenkant eene ovaalvor
mige opening vrijlaten, waarin staven kunnen worden 
geschoven, waarvan het profiel ter zijde van dat van den 
ijzeren balk geteekend i's. De ribben op de halve hoogte 
der liggers dienen tot dracht van een tusschenvloer. 

fie. u. fig. *. 

De staven, die ingeschoven worden, zijn van gego
ten ijzer met evenwijdige groeven of insnijdingen (fig. (?) 
of wel van gesmeed ijzer; in het laatste geval is de 
staaf met ijzerdraad spiraalsgewijze omwoeld (fig. /'). 
De staven moeten zoodanig gemaakt worden dat zij 
nauwkeurig passen in de opening, door de beide lig
gers geformeerd en zonder verdere voorbereiding kun
nen vloerdelen en plafondbetimmering op zulk een lig
ger bevestigd worden De draadnagel, die door het 
hout gedreven wordt op het midden van den ligger, 
raakt de staaf, buigt daarop ter rechter of ter linker
zijde om, dringt in het kanaal of de groef door en 
wordt gedwongen zich haaksgewijzc om de kern van 
de staaf te buigen. Daardoor ontstaat eene volmaakte 

verbinding van hout met ijzer, minstens even krachtig 
als die van hout op hout; hierbij moet echter gezorgd 
worden dat de draadnagels goede punten hebben 
en dat zij lang genoeg zijn om de staaf tot op 
de helft te kunnen omvatten. De draadnagel trekt 
krachtig aan en voor het mogelijke geval dat vloer
delen of plafond opgebroken moeten worden , bestaat 
daartoe gelegenheid en is het voldoende de delen 
omhoog of de schroten omlaag te brengen. De uit
vinder heeft zorg gedragen dat de vloerdelen behoorlijk 
kunnen worden aangedreven cn daarvoor eene constructie 
bedacht, die zich aan de flens van den legger vast
klemt, zoodat naar onze bescheiden meening deze lig
ger met gerustheid kan worden aanbevolen. 

De bevestiging van ankers geeft geen bezwaar en 
geschiedt nog beter dan bij liggers van gewoon I-ijzer; 
de beide samenstellende deelen van den ligger worden 
doorboord, het plat ijzeren anker daartusschen gelegd 
en met een moerbout opgesloten. Ligt het in de be
doeling tusschen de liggers wulven tc slaan, dan bieden 
deze liggers meerdere zekerheid dan de gewone aan, 
omreden de weerstand tegen zijdelingsche drukking 
door de eigenaardige doorsnede grooter is. 

Het gebruik van ijzeren liggers naar het systeem van 
Gocht, geeft de volgende voordeden : 

1". De duurzaamheid van een gebouw vermeerdert 
als het hout der balklagen door ijzer vervangen wordt, 
omreden het ijzer meerdere vastheid heeft en de scha
delijke werking van het vocht op het hout vermeden wordt; 

2". Het brandgevaar vermindert, daar in de zol
deringen geene groote massa's hout voorhanden zijn, 
waardoor het vuur gevoed wordt; 

3". De hoogte van de bintlaag met aanhooren wordt 
op een minimum gebracht; 

4". I Iet uitnemen van houten balken , die vernieuwing 
vorderen, vervalt. 

De liggers worden in twee profielen van 18 en 22 
cM. hoogte gemaakt en gewalst van ijzer, dat eene 
vastheid van 4500 KG. per cM 1 . heeft. 

ZUIDERZEE-VEREENIGING. 
Aan het tweede verslag over den toestand en de 

werkzaamheden der Zuiderzee-vereeniging, loopende 
over het tijdvak van 1 Juli 1887 tot 30 Juni 1889, 
wordt het volgende ontleend: 

De heer J. van der Toorn keerde in werkclijken 
dienst bij 's Rijks Waterstaat terug en werd daarop 
door de Algemeene Vergadering tot honorair raad
adviseur bij de Vereeniging benoemd, welke betrek
king echter niet lang door hem werd bekleed, daar 
hij door den dood van zijnen aardschen werkkring 
werd afgeroepen. In dc Algemeene Vergadering van 
26 Mei 1888 wijdde de Voorzitter een woord van hulde 
en erkentelijkheid aan de nagedachtenis des overledenen, 
die zich van af het eerste optreden der voorstanders 
van het Zuiderzee-vraagstuk aan hunne zijde had ge
schaard en groote kunde aan helderheid van inzicht 
paarde. 

In zijne plaats werd de ingenieur der Vereeniging, 
de heer C. Lely, tot chef van het technisch onderzoek 
benoemd. De thans reeds openbaar gemaakte vruchten 
van zijnen arbeid strekken ten bewijze, dat die benoe
ming voor de Zuiderzee-vereeniging een gelukkige is 
geweest. 

De ingenieur Van den Broek verwisselde zijnen 
werkkring op het technisch bureau der Vereeniging 
voor eene zending naar Ncd.-Indië (opneming van het 
eiland Flora), hem opgedragen door het Aardrijks
kundig Genootschap. 

In Mei jl. is de ingenieur Coomans in dienst der 
Vereeniging getreden; overigens kwam in het technisch 
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personeel geene verandering. De heer Reinders bleef 
als opzichter-teekenaar zijne diensten aan de Vereeniging 
vcrleenen. 

Het getal leden bedraagt thans 560. 
Het technisch onderzoek werd onafgebroken voort

gezet, al moest ook het eigenlijke terrcinwerk in 1888 
mecrendcels achterwege blijven. 

Na de nota van 13 Februari 1887, werd die van 16 
December 1887, waarin de invloed der afsluiting op 
de waterkcering der provinciën langs de Zuiderzee is 
behandeld, in druk aan de leden en begunstigers der 
Z.Z.-V. toegezonden. 

De chef van het technisch onderzoek zette in een 
voorbericht daarbij tevens zijn werkplan uiteen, zooals 
hij zich voorstelt dit uit te voeren, cn splitste dit, wat 
betreft het gedeelte der Zuiderzee ten zuiden van de 
ontworpen afsluiting van Noord-Holland over Wieringen 
naar Friesland, in twee hoofdafdeelingen: I de afslui
ting: II dc drooglegging. 

De eerste hoofdafdeeling werd al dadelijk weder in 
zes afzonderlijke hoofdstukken verdeeld. De invloed, 
dien de afsluiting op de waterkcering , de waterloozing 
en de waterverversching der langs de Zuiderzee gele
gen provinciën zal hebben, zouden de onderwerpen 
der eerste drie uitmaken. Dc invloed, dien zij zal heb 
ben op de scheepvaart; de kosten van den afsluitdijk 
met de sluizen, en de voor- en nadeelen der afsluiting 
buiten de droogmaking zouden vervolgens worden be
handeld. Onwaart men uit deze splitsing dat de inge
nieur zijne taak breed opvat, de inhoud van de derde 
nota met tal van bijlagen, die in September 1888 aan 
het Bestuur en in November 188S in druk aan de leden 
is toegezonden, bewijst dit nog duidelijker. Aan de 
behandeling der gewichtige (misschien de gewichtigste 
van alle) quaestie. der waterloozing, waaronder die van 
de rivier den IJsel, is dit lijvige stuk gewijd. 

Het Bestuur verspreidde deze nota met een bege
leidend woord, waarin het opnieuw zijn eigen onpar
tijdig standpunt preciseerde, er met nadruk op wijzende 
dat het, getrouw aan het eenmaal aangenomen beginsel, 
zich van elk oordeel wil onthouden gedurende den 
geheelen loop van het technisch onderzoek. Wel 
meende het reeds toen een woord van lof niet te 
mogen onthouden aan de zorg en de nauwgezetheid, 
waarvan deze studie opnieuw blijk gaf, doch handhaafde 
overigens zijne afwachtende houding. 

Na aan de uitgave dezer gedrukte stukken te hebben 
herinnerd, mag verder naar het technisch overzicht, 
dat als bijlage II aan dit verslag is toegevoegd, wor
den verwezen De instructie voor den chef van het 
technisch onderzoek werd vastgesteld. Het technisch 
archief, waarvan de inventaris geregeld bijgewerkt werd 
ingezonden, verkreeg reeds eenigen omvang. Zoowel 
in 1888 als in 1889 stelde de Minister van Marine 
ecnen loodsschokker van het Rijk ter beschikking van 
de Vereeniging tot het doen van verkenningstochten 
en van het Departement van Waterstaat werden eenige 
instrumenten en gegevens ten gebruike verkregen. 

Terwijl het verslag wordt afgedrukt, is het terrein-
onderzoek in volle werking. Daartoe is eene stoom
boot gehuurd, zijn overeenkomsten tot het doen van 
boringen gesloten; een en ander natuurlijk onder toe
zicht en controle der ingenieurs, terwijl dc directeur 
van het proefstation, Prof. Dr. Ad. Mayer, zich bereid 
verklaard heelt, de grondmonsters te ontvangen en die 
overeenkomstig zijne vroegere welwillende beloften, 
onvergolden scheikundig te doen onderzoeken. 

Hebben de bemoeiingen om van den Staat subsidie 
te verkrijgen , tot heden geen tastbaar resultaat gehad, 
aan waardeering heeft het niet ontbroken , cn de ver
wachting mag geenszins worden buitengesloten, dat de 

Regeering zelve tot de overtuiging zal komen der wen-
schelijkheid , om juist het particulier initiatief te steunen, 
wanneer zij gelijk hier, zooals zij erkend heeft, de 
zekerheid bezit, dat het werk goed, onpartijdig en 
nauwgezet wordt verricht. 

De begrooting voor het volledig onderzoek bleef, aan 
de zijde der ontvangsten, een open post aanwijzen, 
die moest worden ingevuld, zou ze niet met een be
langrijk deficit sluiten. Bijna alle denkbare klavieren 
waren aangeslagen; het werkseizoen stond voor de deur. 
In die omstandigheden besloot het Bestuur om, in af
wachting van de dingen die komen zouden, een waar
borgfonds in het leven tc- roepen, dat tot sluitpost der 
begrooting kon dienen, indien de inschrijvers op de 
leening hunnerzijds hunne toezegging gestand deden 
en tevens de bijdragen voor Noord-Holland en Am
sterdam konden worden geïnd. Dank zij de welwillend
heid der deelnemers en van die betrokken besturen, 
werden deze voorwaarden vervuld en kon, zij het ook 
niet zonder groote opoffering, het Bestuur de zekerheid 
geven, dat het aangevangen onderzoek volledig zoude 
plaats vinden cn overeenkomstig de statuten worden 
ten einde gebracht. 

Het niet te weerspreken feit, dat de Vereeniging, 
trots al dc moeilijkheden, waarmede zij te kampen 
heeft gehad gedurende den tijd, waarover dit verslag 
loopt, haar zelfstandig karakter heeft mogen behouden 
cn hare onafhankelijke positie handhaven, moge hun, 
die haar met energie en belangloosheid hebben gesteund, 
tot niet geringe voldoening strekken. 

Daarbij mag dankbaar worden geconstateerd, dat 
het algemeen belang van het onderzoek toenemend 
wordt erkend. Dit blijkt in de eerste plaats uit de 
vele bijdragen van particulieren , corporation , gemeen
ten , waterschappen en provinciën; en verder uit de 
wijziging, die de publieke opinie te haren opzichte 
heeft ondergaan. 

V A R I A . 

Droogdok in het meer van Constans. Te Bregenz 
heeft men, voor een nieuw havenbassin van 400 are 
grootte, eenigen tijd geleden zeer omvangrijke werken 
ondernomen Als een gevolg dezer werken wordt daar 
thans een droogdok gebouwd, het eerste in een Euro-
peesch meer. Het heeft ijzeren deuren cn eene ijzeren 
draaibrug, die met inbegrip van de werktuigen, die 
haar in beweging brengen, 120,000 KG. weegt. Uit 
dergelijke bouwwerken kan men den omvang der scheep
vaart in genoemd meer afleiden. 

Duitsche vakscholen. Volgens het programma der 
Technische Hoogeschool te Aken bedraagt het aantal 
bezoekers aan die school voor het studiejaar 1889/90 
248. Het personeel der professoren heeft in het af-
geloopen studiejaar eenige veranderingen ondergaan. 
Gestorven is professor Frans Fwerbeck en de profes
soren Dr. Struck . Ricdler en Dr. Lehmann zijn aan 
andere hoogescholen geplaatst; hunne functiën worden 
thans door anderen vervuld. 

Het Tcchnictim Mittiveida werd in het afgeloopen 
studiejaar bezocht door S39 personen van verschillende 
nationaliteit. De nieuwe cursus voor ingenieurs enz. 
begint 14 October. 

Het Technicitm Hildburghauscn werd bezocht door 
171 leerlingen. Door de gestadige vermeerdering der 
bezoekers zijn thans twee nieuwe leerstoelen opgericht 
(een architect en een werktuigkundig ingenieur). 
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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 Jury voor tic Internationale Kunsttentoonstelling te 
München, heeft de gouden medaille ie klasse toegekend aan 
Willem Maris, Rijswijk; dc gouden medaille 2e klasse aan 
F. J. du Chattel, Den Haag en AH). Neuhuijs, Scheveningen. 
Buiten mededinging bleven: I.ouis Apol, A . Artz, C. Bisschop, 
J. H . L. de Haas, Jozef Israels. K. Klinkenberg, Jacob Maris, 
H . W. Mesdag en Ph. Sadee. 

Er waren vier gouden medailles der eerste en twintig dito 
der tweede klasse beschikbaar; eerstgenoemde werden aan de 
Duitsche schilders Keiler, Marr en Ude en den Nederlander 
W. Maris toegekend. Van dc laatstgenoemde werden vier stuks 
aan Duitschers en twee stuks aan Nederlanders geschonken. 

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

'S GRAVBNHAGB. Naar aan de Haarlemschc Courant wordt 
medegedeeld, ioopen de onderhandelingen betreffende het over
nemen van de Rijn- en Centraalspoorwegen door den Staat ten 
einde en zal de vrucht van het overleg niet lang meer uitblijven. 

— De Commissie, door Directeuren der Nederlandsche Maat
schappij ter bevordering van Nijverheid henoemA, om de hulp
middelen te onderzoeken, en eventueel voorstellen te doen, 
welke ertoe zouden kunnen leiden om, zoowel in onze woon
huizen als in fabrieken, de rookvrije verbranding te bevorde
ren, is thans samengesteld uit de heeren: I). van der Horst, 
Directeur van de stedelijke gasfabriek te Leiden, M . Symons, 
civiel-ingenieur te Rotterdam, cn J. G. Teunissen, ingenieur 
bij het stedelijk gasbureau te Amsterdam. 

AMSTERDAM . Vrijdag j.1. woei de driekleur van 
den koepel van het Paleis voor Volksvlijt en waren 
ook op het balkon vlaggen aangebracht, als herinne
ring aan de feestelijke opening, die vóór vijf-en-twintig 
jaren op den 16 Augustus 1864 plaatsvond. Het was 
op dien dag dat prins Frcderik der Nederlanden zich 
met een talrijk geleide naar de tribune begaf en den 
stichter van het Paleis voor Volksvlijt gelukwenschte 
met het resultaat van zijne werken. En thans: Dr. 
Sarphati is niet meer, Prins Frederik hebben wij ver
loren en de architect Outshoorn behoort evenmin tot 
het rijk der levenden. 

Ongetwijfeld werden groote verwachtingen van de 
stichting van dit gebouw gekoesterd; het gevraagde 
millioen werd door 1300 inschrijvers toegezegd en de 
kosten, aan den bouw en de inrichting verbonden, 
bedroegen anderhalf millioen. Omtrent het prospectus, 
de prijsuitschrijving en het gebouw der naamlooze 
vennootschap Paleis voor Volksvlijt, zijn een viertal 
artikelen opgenomen in den tweeden jaargang van ons 
weekblad (N°. 2, 3, 4 en 5 van 1867), waarnaar wij 
den belangstellenden lezer verwijzen. 

De verwachtingen, aanvankelijk gekoesterd, zijn 
voorzeker beschaamd, daar het gebouw slechts korten 
tijd dienst heeft gedaan als Paleis voor Volksvlijt. De 
tijden toen er tentoonstellingen van bloemen, van nij
verheid enz. gehouden werden, zijn voorbij. De bal
letten , die daarna kwamen hebben hun glans, de 
klassieke concerten hun roemvollen naam verloren. 
Het Paleis is café-chantant geweest, met acrobaten 
en goochelaars — sit transit gloria miindi en toch ver
dienen allen, die de krachten ingespannen hebben om 
het gebouw in stand en in gebruik te houden, een 
woord van dank van hen, die het Paleis als een nood
zakelijk bestanddeel der hoofdstad beschouwen. 

' S - H E R T O G E N B O S C H . Overeenkomstig het preadvies van het 
Gemeentebestuur besloot de Raad den gemeente-architect J. M. 
Nabbe op de meest eervolle wijze uit zijne betrekking te ont
slaan met ingang van 1 October of zooveel later, als noodig 
zal zijn en hem een pensioen toe te kennen van / 1 S 0 0 , uit 
aanmerking van zijne toewijding enden ijver, bij het vervullen 
zijner taak betoond. De heer Nabbe had zich wegens gevor
derden leeftijd en wankelende gezondheid genoodzaakt gezien 
om ontslag te vragen en het is tc hopen, dat hij nog tal van 
jaren van de hem toegedachte rust partij moge trekken. 

In dezelfde zitting werd door Burgemeester en Wethouders 
voorgesteld civiel- of bouwkundige ingenieurs voor de open

vallende betrekking op te roepen en het tractement op / '2000 
te bepalen. Na discussie werd besloten een civiel-, bouwkundig, 
of militair ingenieur tot architect aan te stellen op eene jaar
wedde van ƒ 2 0 0 0 , genot van vrije woning en teruggaaf der 
eerste drie grondslagen van de personcele belasting. 

A R N H E M . Het Bestuur der hier gevestigde afdeeling van 
de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst heeft hare 
leden uitgenoodigd tot deelneming aan eene excursie, op Dins
dag a. s., naar Gorichem, Woudrichcm en Loevestcin. Evenals 
bij vorige uitstapjes, zal ook ditmaal het nuttige aan het 
aangename worden gepaard en zullen o. a. de volgende merk
waardigheden in oogenschouw worden genomen: te Gorichem, 
de toren uit de 13' eeuw, de Waterpoort, twee gevels van 
Cornells Blocmaert van 1563 en 1566 in de Burg- en Gasthuis
straat, eene schilderij van Abraham Blocmaert in het voor
malig stadhuis, en verder fragmenten van vroegeren en bouw
werken van lateren tijd. Te Woudrichem: de Waterpoort, 
de toren, gevels op de Hoogtwaal uit de jaren 1593 en 1610, 
fragmenten uit een oud klooster enz. Te Loevestcin: het slot 
van omstreeks 1300, dat meer merkwaardig is door zijne alge
meen bekende historie dan door zijne architectuur en in den 
loop der tijden in hoofdaanleg weinig verandering heeft 
ondergaan. 

Het vertrek uit Arnhem is bepaald op 7 u. 53 m.'s morgens, 
om aldaar des avonds te 11 u. 2 m. terug te keeren. 

— De «Compagnie Génerale des Cor.duites d'Eau" te Lu ik , 
die o. a. te Arnhem dc waterleiding aanlegde, heeft van de 
stedelijke Regeering te Sofia, de hoofdstad van Bulgarije, de 
opdracht gekregen, ook daar eene waterleiding aan te leggen. 

M A A S T R I C H T . Men is hier vol van spoor-cn tramwegplannen. 
Nauwelijks toch heeft de heer Sarolea concessie aangevraagd 
voor den aanleg van een locaalspoorweg Herzogenrath—Sittard, 
cn hebben de heeren Kuijs en Hartog steun voor eene lijn 
Maastricht—Valkenburg—Vaals verzocht, of men hoort weder, 
dat ook de Mij. tot exploitatie van Staatsspoorwegen eene recht* 
streeksche spoorwegverbinding tusschen Sittard en Eindhoven 
wil tot stand brengen. Wat van al deze plannen terecht 
komt, zal de tijd moeten loeren; zeker echter is, dat Zuid- • 
Limburg schaars met versnelde vervoermiddelen is bedeeld, 
en de nijvere bevolking daaraan ten zeerste behoefte heeft. 
Bovendien verbergt de Zuid Limburgsche bodem een schat van 
delfstoffen, die op ontginning wachten, en eerst winstgevend 
kunnen gemaakt worden, wanneer de noodige vervoermiddelen 
daartoe voorhanden zijn. • (N. K. C.) 

— De Maatschappij Gricndtsveen heeft aan den Minister 
van Waterstaat vergunning gevraagd voor den aanleg van een 
scheepvaartkanaal, uitmondende in de- Zuidwillemsvaart op 
152 M. beneden sluis 13 (gemeente Zomeren) en loopende 2200 M . 
oostwaarts uit in de Zuidwillemsvaart. 

Het kanaal moet dienen tot vervoer van grauw veen uit de 
550 H.A. grond, door die Maatschappij aangekocht van de 
gemeente Asten. 

Os. De aanleg van een kanaal tot verbinding van deze 
plaats met de Maas maakt voor het oogenblik het onderwerp 
van vele gesprekken uit. Bij de Rcgcering zijn twee aanvra
gen om concessie ingekomen; de eene. van den wethouder Van 
den Elzen met den ingenieur Van Wamcl, beoogt eene ver
binding van de haven aan dc Vliet met de Maas in de richting 
Littooien en de andere, van den Burgemeester Mr. Fenseling 
en den fabrikant Van den Berg, een kanaal van Os naar 
Macharcn. In de jongste gemeenteraadszittingen zijn de con
cessie-aanvragen en de plannen ter sprake gekomen en werd 
besloten dc richting Os—Littooien als de aangewezen rich
ting tc beschouwen. Tevens werd met 8 tegen 2 stemmen 
besloten den heer Commissaris des Konings dringend te ver
zoeken het daarheen te leiden, dat de Regecring vooralsnog 
geene beslissing neme op de onderwerpelijke aanvrage en tlat 
aan den Gemeenteraad een termijn worde gelaten ter over
weging van de vraag, of de gemeente de concessie-aanvragen 
en het kanaal zelf exploiteeren zal. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

— Aan B. te A. Het artikel over de bouwverorde
ning te Arnhem is ontvangen, maar moet eenigszins 
omgewerkt worden om het voor plaatsing geschikt te 
maken. Waarschijnlijk zal het in het volgende nom-
mer worden opgenomen. 

— Aan H. té B. Onder dankzegging voor de be
toonde belangstelling moet de redactie bezwaar maken 
tot het verspreiden van de door u ontwikkelde denk
beelden. 
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PERSONALIA. 
-— Bij Koninklijk besluit van 8 dezer is 

aan L. H . J. J. Mazel, eervol ontslagen 
hoofdingenieur der iste klasse van 's Rijks 
Waterstaat, tc 's-Gravenhage, een pensioen 
verleend ten bedrage van ƒ3000 's jaars 

— Bij Koninklijk besluit van 8 dezer is 
aan P. E. Fischer, eervol ontslagen op
zichter van den Waterstaat der iste klasse-
te Moerdijk, ccn pensioen verleend ten 
bedrage van ƒ 1173 's jaars. 

— Den opzichter bij den Waterstaat 
3e klasse ). Kooreman, tc Hellevoetsluis, 
die met 1 September verplaatst wordt, is 
nader Nieuwedicp als standplaats aange
wezen. 

— Aan den adjunct-ingenieur bij den 
aanleg van staatsspoorwegen M . W. J. 
's Gravesande Guicnerit is eervol ontslag 
uit die betrekking verleend, onder toe
kenning van den titel van sectic ingenieur. 

— Dc adjunct-ingenieur bij den Rijks
waterstaat Jhr. C. D. A. G. Everts tc 
's-Hertogenbosch is belast met het toezicht 
op de uitvoering van het gedeelte Keizcrs-
vecr—Hagoort van de werken tot verlegging 
van den Maasmond. 

— Uit 27 sollicitanten, is tot architect 
der gemeente Westdongcradeel benoemd 
de heer K. Dijkman, te Nes. 

— De gemeenteraad te Nijmegen benoem
de Zaterdag 10 Augustus met algemeene 
stemmen tot directeur der gemeenterei
niging, op eene jaarwedde van ƒ 9 0 0 , den 
heer J. H . Veenstra, tijdelijk opzichter bij 
de gemeentewerken aldaar. Gelijktijdig 
werd hem door den heer W . A. Schotten 
te Groningen een meer voordeelige be
trekking aangeboden, die hij aannam, 
zoodat opnieuw in dc vacature moest voor
zien worden. Vrijdag den 16 dezer heeft 
de Raad uit dezelfde sollicitanten met op 
één na algemeene stemmen benoemd den 
heer P. Jansz, opzichter bij de gemeente-
reiniging te Utrecht. 

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

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— B e e l d h o u w e r s , (bekwame figuris-

ten) en ornementstekers. Adres J. A. Oor 
& Zonen, tc Roermond. 

— L e e r a a r aan de teckcnschool te 
Ravenstein. Salaris /'600. Adres den Bur
gemeester. 

— O p z i c h t e r bij schoolbouw Salaris 
/ 50 per maand Adres den architect B., 
Rouwkema, tc Steenwijk. 

— T w a a l f b e k w a m e t e e k e n a a r s 
bekend met terrein-opname, Adres Tech
nisch bureau A. Hartog. Kruisstraat 17, 
Rotterdam. 

— G e m e e n t e a r c h i t e c t te ' s -Bosch. 
(Jaarwedde / 2000 met vrije woning. A l 
leen civiel-, militair- of bouwkundig-inge
nieurs komen in aanmerking. Adres vóór 
15 Sept. aan B. en W. 

— E l è v e - a r c h i t e c t ter opleiding. 
Adres lett. P. O. 825 Nieuws van den Dag, 

— P r a c t i s c h - e r v a r e n o p z i c h t e r -
t e e k e n a a r , bij den bouw eener nieuwe 
school. Adres den gemeente-architect te 
Zutfen. {Zie advert, in N«. 33). 

B E R I C H T . 

Herhaaldelijk worden afzonderlijke nom-
mers van het weekblad aangevraagd, zon
der dat daarbij het bedrag van den prijs 
(15 cent per nommer cn 25 cent per plaat) 
wordt overgemaakt. Daar het te vorde 
ren bedrag van te geringe betoekenis is 
om daarover in correspondentie te treden 
of over het verschuldigde te beschikken, 
zullen voor het vervolg alle aanvragen 
worden ter zijde gelegd, waarbij de kosten 
niet worden overgemaakt. 

De Administratie. 

Een Bouwkundige 
(Opziehtor tevens bekwaam teekenaar) 
zoekt eene hem passende betrekking. Be
wijzen van bekwaamheid en alreeds uitge
voerde werken zijn voorhanden en worden 
gegeven op aanvraag aan het Bureau van 
De Opmerker onder letter E. S. 

Een JONGMENSCH, 
als bouwkundige theoretisch en pradisrh ont
wikkeld, zoekt plaatsing bij een Architect 
of Aannemer. 

Brieven I,'. B. G. aan den Boekhandel 
JOH. (i. STEMLER Czx., Haarlemmerstraat 
2, Amsterdam. 

Gevraagd: Een praetisch ervaren 

OPZICHTER-TEEKENAAR, 
bij den bouw eener nieuwe school te ZkipAtm. 

Adres den Gemeente-Architect 
F. H. V - . N KTTEGEK. 

O P E N H A n i - J 

Aanbesteding. 
BUKGK.MKF.STEK EN WETHOUDERS VAN 

ROTTEHDAM zijn voornemens op Dinsdag 
den 27 Augustus 1889, des namiddags te 1 uur, 
ten li'aadhuize aldaar aan te besteden: 

Hot BOUWEN van oene BE
WAARSCHOOL nabij do Zo
merhofstraat. 

Bestek, voorwaarden en teekening liggen 
op de gewone dagen en uren ter kennisne
ming op ile Plaatselijke Secretarie en het 
Stads-Timmerhuis te Rotterdam, en zijn tevens 
voor / ' 1.— verkrjjgbaar bjj Wed. P. VAN 
WAESBKKGK en ZOON, Boekdrukkers 
llonfluin n°. 73. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen aan 
gemeld Timmerhuis. De aanwijzing in loco 
zal plaats hebben op Donderdag den 22 Au
gustus 188!) des voormiddags te 11 uren. 

Bouwterrein te VENLOO. 
Aan den Koermondschen weg zijn eenige 

goed gelegen BOUWTERREINEN tc 
koop, zeer geschikt voor den bouw van hee-
renhuizen. 

Te bevragen bij den Mr. Timmerman H. 
V A N GASSKLT, te fenloo. 

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

Heiligerlee, prov. Gron. 
[SPECIALITEIT IN 

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

TORENUURWERKEN 

LUI DKLOKKEN, 
op binnen- en buitenlandsche Ten

toonstellingen bekroond. 
A N T W E R P E N 1 8 8 5 . E E R E D I P L O M A . 

Gouden en Zilveren Medailles. 

AANBESTEDING. 
De Arehtitert JAN SPRINGER te 

Amsterdam, zal op *IIUUIIIIIR den 
80 .liigiiNtiiM 1 1 1 » . ilcs namid
dags ten 1 ure precies in het American 
Hotel, liCidsclic plein tc Amsterdam 

A A N B E S T E D E N : 
Het I H H I ' A vu van een 

Woonhui* in «Ie Sarplia-
<ist 1 .ui bij hel Frericrikw-
plein. voor rekening van 
<len lieer .Tlr. W 8. VAM 
HIEROP. 
Het bestek is ad ƒ0.50 verkrijgbaar 

in SC II HI/I'*. U I A IIOLhKJI.VS 
Hoe M I M I :<l cl . ItuKin II tc l in-
«.Icriliiin. Inlichtingen worden ge
geven door den Architect, Nieuwe 
Achtergracht i'i. tusschen l'£ ea * 
uur namiddags. 

V E R Z A M E L I N G 

BEKROÜNI'E* 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 
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 Hjj biedt daartoe dit werk, 
zoolang de geringe voorraad strekt, tot de 
volgende prjjzen aan: 
in Iraaie Portefeuille in plaats van /14.60 voor /7. 
zonder de Portefeuille.. „ „ „12— „ „6. 

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

Arnhem, lie Uitgever P. GOUDA QUINT. 

BURGEMEESTER I:N WETHOUDERS van 
AMSTERDAM zullen op Maandag 26 Augustus 
1889. des middags te l i uur. op het Raad
huis, in het openhaar aanbesteden: 

Het bouwen van eene Openbare 
Lagere School der 3e klasse 
voor Jongens en Moisjes en 
een Hulpwaeht voor de Brand
weer aan do 2o Parkstraat. 

De Voorwaarden dezer Aanbesteding zijn 
uitsluitend te verkrijgen ter Stadsdrukkerij, 
tegen betaling van ƒ1.50 (met twee teeke
ningen). 

Inlichtingen worden gegeven ten Kantore 
van den Stads-Architeet. op het Raadhuis, 
Kamer N°. 101, des ochtends van 10—12 
uur, gedurende de week, welke der beste
ding voorafgaat. 

Hurgemeester en Wethouders voornoemd: 
DRIESSEN, 

Wethouder. 
De Secretaris, 

LE .IOLLE. 
Amsterdam , \2 Augustus 18S9. 

H.& J. SUYVER," 
F A B R I K A N T E N V A N 

S T I I O M k C T E L S E N ÏÏEIlMIliE}, 
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 . 

http://BUKGK.MKF.STEK
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TEEKENSCHOOL „HENDRICK DE KEYZER"! 2WEEDSCH GRANIET 
voorheen FELIX MERITIS. 

gevest igd i» liet gebouw der Maatschappij tot Xu t van 't Algemeen 
X . Z . V o o r b u r g w a l 212. 

INSCHRIJVING VAN NIEUWE LEERLINGEN 
op 21, 24, 28 en 31 Augustus des namiddag-s van 2—4 uur. 

Prospectus en P rog ramma kosteloos te verkrijgen aan de School en bij de 1111. 
C. M . VAN ( iOGH, Keizersgracht 153. CLAPS en PUIT/,, lleerengniehl 211.5, F KA NS 
BUI-TA en ZONEN, Kalverstraat 39 en SCHOUTEN en VOSKUIL, Leidschestraat 75. 

De Directeur, 
J. II. A. E. DE V11IES. 

ASPHALTE VAN VAL DE TRAVERS 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, 

in groote verscheidenheden, voor: Rijwegen, Trottoirs, L a w n - T e n n i s -
Courts, Kelders, Winkel- en 3Ia»a/ . i j i iv loeren, Gangen, Muur-, 
Brug- en Dakbedekkingen, Betonfnndeeringen enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan T H E N E T J C H A T E L A S 
P H A L T E C O M P A N Y L d . , Beltweg 3, Amsterdam en voor Arnhem bjj den Heer 
H . G . K N O O P S C.Ozn. , Beekstraat E (12 te Arnhem. 

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

I uit de groeven, Stoomslijpcri j en Poli js t 
i n r i c h t i n g van de Firma 

K E S S K L & U Ö H L , 
te BerUjn. 

Eenig Agent J . H . P . J A N S E , 
Prinsengracht 468, 

Amsterdam. 

JAN HAMER &C°. 
AMSTERDAM. 

KANTOOR: Marnixstraal 402 b h Leidscheplein. 

Wil les Li l len 
voor Sloom-, Hand- en W a t e r k r a c h t , 

voor Personen, Goederen, Spijzen enz. 
Grootste zekerheid tegen ongelukken, ge

makkelijke behandeling, geringst waterver
bruik, zuchten gang. 

Uitgebreide referentielijsten van, in verschil
lende Rijks-. Gemeente- en Particuliere Gebou
wen, hier te lande, geplaatste Lilts worden 
op aanvrage franco toegezonden. 

W e r k t u i g e n voor Stoomwasscheri jen 
en Stoomdosinfect ie-inrichtingen. (3) 

AMERIKAANSCHE HYDRAULISCHE LIFTEN 
voor Hotel*. Kantoorgebouwen, Kieken buizen eu Fabrieken. 

FRED. STIELTJES & C0., Keizersgraoht 745 Amsterdam. 

van Staal of Hout met Staulband doortrok
ken of niet verstelbare- lichtopeningen, zelf-
rollende, niet drijfwerk enz. enz. 

E.enP. ROTTSIEPER, Nemseheid (R\jn\miiscn). 

"DELICT & C°. 
Ooflzeedijk S±M, Hotterdam 

V L O E R - en W A N D T E G E L S , 

TROTTOlIt-, CEMEM- E\ IJZERSTEEMEGELS 
Groote voorraden 

B E C K E R & BUDDINGH. -
KONINKLIJKE FABRIEK 

WAT 

Te koop aangeboden. 
2 Stoomheimachines 
2 Houtsteekbanken 
1 Cirkel en lintzaagmachine 
1 Railzaag 

50 Kipwagons inhoud 2 M . , Beide 
24 „ „ 2MJ. zijden 
36 „ ,, l'/jM 3.1 kippend 
Allee 90 c.M. spoorwjjdte. 
Aanvragen aan L. KALIS Kz. , Sliedreeht 

en W. DE JONG, llreda. 

A B X I I E J I . 

E R P A S-
HOEKMEET-

en andere 

INSTRUMENTEN, 
v o o r I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S , e n z . 

Geëmaiileerd-fjzeren PEILSCHALEN 
WEEGWERKTUIGEN. 

Bekroond: 

D u s s e l d o r p 1880 
Weenen 1880. 

Bekroond: 

Frank fo r t a /M. 1881. 
Amsterdam 1882. 

CARBOLINEUM EXCELSIOR is het BESTE Houtbederfwerend middel. 
FRED. STIELTJES & Cn. Amsterdam. 

PHOTOLIIHOGRAPHIE. PIIOTDZIMJHiRAPnlE 
en Stéréotype-Inrichting 

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

op zjjne inrichting voor •'•••••lithographic, 
bnaonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van IIII. Architecten 
eu Bouwkundigen; op die voor Ph«t«zln<•-
graphic voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers en op 
zjjne Mrrriii, |M--inricht i nK 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 a 

Gouden Medaille 
Amsterdam 1883 

JOH ANN ODORICO, Frankfort a/M. 
F A B R I E K V A N 

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

Succursale». Amsterdam, Weenen, Londen, Boston. 
O p g - c r i c i h t 1WÏIO. 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 
F E E D . E2STC3-EDRS, Amsterdam, 

Heerengrachl. bij de Oude Spiegelstraat n". 3 3 ó . 
Gedrukt bij G. W. van der Wie) & C"„ te Arnhem. 
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M E D E D E E L I N G E N V A N H E T G E N O O T S C H A P . 

l p . O p de prijsvraag voor een „ W o o n h u i s g e v e l " 
zijn ingekomen 5 an twoorden , onder de mot to ' s : 
I.ttcrctia, N, Verzage memals, Nil desperandum en 
Augustus '89. 

2'. D e Penningmeester zal in dc volgende week 
overgaan tot het innen der contributie der gewone 
leden, verschuld igd over het 2' halfjaar. 

Namens het Instuur: 
D e I ste-Secretaris, 

G . A . ZEEMAN. 

( A . e t A . ) D E D O M T E K E U L E N . 
HOOR 

T H . G . STRENGERS. 

(Lezing gehouden in Architectura et Amicitia.) 
V a n den D o m tc K e u l e n zegt dc bevoegde L ü b k c : 

„Zu edelster Ha rmon ie und grossartigster D u r c h f ü h -
rung entfaltet s ich die gothische Arch i t cc tu r am D o m 
zu K ö l n " . E e n ander Du i t s ch schrijver zegt „ D e 
D o m van K e u l e n is een gedicht in steen. O p den 
grondvorm van het k r u i s , het algemeene symbool van 
het Chr is tendom , gesticht, streeft het prachtige gebouw 
met zijne geweldige zui lengangen, zijne stout gespan
nen gewelven , de sierlijke kapellen van het k o o r , de 
overschoone geschilderde vensters, als eene meer dan 
aardsche schepping den hoogen hemel tegemoet." 

E n k e l e bouwwerken zijn vaak de uitingen van de 
politieke zoowel als de godsdienstige ideeën van een 
geheel v o l k ; in den tempel te Jeruzalem belichaamde 
zich het Jodendom, R o m e had zijn k a p i t o o l , A s s y r i ë 
den toren van Babel en in den tempel te M e k k a vindt 
dc belijder van den Islam zijn middenpunt en zoo 
vinden de Duitschers in den D o m van K e u l e n eene 
gelijke u i t ing van dat monument voor hun vader land , 
want, zoo schreef een Dui tscher in 1880 in de A'o/ni-
sclte Zeitttng: „ I n den D o m van K e u l e n vindt de G o 
thische, dat is de Dui tsche B o u w k u n s t , haarhoogsten 
bloei 1 hare grootste en schoonste en in allen deele 
harmonisch gevormde schepping." 

Bij andere schrijvers leest men ook „ d e r Gothische 
styl ist eine B l u m e von Deutschen B o d e n " . 

E n t och , wij weten het, dc jaartallen zijn daar om 
het te bewijzen dat de Duitschers den Gothischen stijl 
hebben medegebracht uit F r a n k r i j k ; immers al de 
kerken in K e u l e n , N e u s z , Bonn , Brauwei le r . Werden 
en zooveel andere, allen tot in de eerste helft der 13de 
eeuw gebouwd, zijn bijna uitsluitend in Romaanschen 
stijl opge t rokken , terwijl in Frankr i jk reeds in de 
12de eeuw meer dan eene Gothische kerk werd ge
bouwd. Met de No t re D a m e te Parijs begon men 
reeds in 1160. 

V i o l l e t - l e - D u c zoowel als Schnaase hebben beiden 
dan ook duidelijk aangetoond, dat de bouwmeester 
van den D o m te K e u l e n , de kathedralen van Beauvais 
en A m i e n s als modellen heeft geb ru ik t , al wist hij 
dan ook zijne eigene oorspronkeli jkheid te handhaven 
en de gebreken tc vermijden, welke de twee Fransche 
kerken min of meer ontsieren; volgens Schnaase 
was het een voldoening van zijn vaderlandsch gevoel 
te kunnen wijzen op de grootere schoonheid van den 
Dui tschen D o m , die tot de oudere Fransche kerken 
in reden staat als de geheel ontwikkelde bloem tot 
den nauwelijks ontloken knop en hij noemde het on-
practisch en in strijd met de geschiedenis der kunst , 
en niet in 't minst met die der bouwkuns t , een zoo 
volmaakt kunstgewrocht toe te schrijven aan het genie 
van één man. 

In de kunst heerscht on twikke l ing en daardoor ont
staat er afhankeli jkheid der meer volmaakte kunstge
wrochten van vroegere minder volmaakte. 

E n wie zal zijnen kunstbroeder het euvel du iden , 
hem zijne eerbetuiging of waardeering onthouden, o m 
dat deze met het werk van anderen zijn voordeel heeft 
gedaan? D a a r o m kan Dui tschland blijven roemen op 
zijn D o m , niettegenstaande Frankr i jk het wel een eeuw 
voor was in het bouwen van Gothische kerken. Ik 
ben het dan ook eens met een Hol landsen schri jver , 
die zegt: „al is ook de Goth iek naar Dui tschland uit 
den vreemde overgebracht , een bodem , die zulke weer
galoos schoone bloemen kon voeden en tot hooger 
on twikke l ing brengen, heeft eers genoeg." 

Da t de Duitschers trotsch op hun D o m z i jn , is dan 
ook toegeeflijk en dat zij het werkeli jk zijn, moge b l i j 
ken uit het volgende, voorkomende in de Illustrirte Zei-
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iiing bij de inwijding van den Dom in 1S80. Ditblad zegt" 
„Die warme Hoffnung deutscher Dichter und Patrioten 

ist nicht zu Schanden geworden, Hoch ragen die 
machtigen Thürme mit ihren durchbrochenen Helmen 
und Flammenkronen zum Himmel empor und verkünden 
den Gegenwart wie den kommenden Geslechtcrn, was 
deutsclie Einigkeit, Bruderssinn und gemcinsames kraf-
tiges Wirken zur Erreicliung eines hohcn Ziels ver
mogen. Der Dom zu Köln halt aber auch die Wacht 
am „(reien Deutschen Rhein" und mahnt uns allen uns 
nicht in Sicherheit einwiegen zu lassen, sondern das 
Schwert neben der Plugschar zu httten, damit unsere 
Nachbarn im Westen ihre Revanchegedanken nicht 
doch noch zu vcrwirklichen suchen. Und so moge 
das hehre Hauwcrk ein Symbol der Einheit im Innern 
und der Starke nach auszen sein und bleiben." 

Dat bij den bouw van eene nieuwe kerk te Keulen 
gebroken werd met den oud-christelijken Romaanschen 
bouwstijl en de op Franschen bodem gewassen Gothische 
stijl overgenomen werd, is zeer zeker daaraan toe te 
schrijven dat Keulen in die dagen in nauwe betrek
king stond met het noorden van Frankrijk. De pausen 
waarmede, in den tijd der Hohenstaufen, de aartsbis
schoppen van Keulen aanhoudend onderhandelden, 
woonden toen in Frankrijk. Te Lyon verzamelde 
het dertiende algemeene concilie, van Lyon was de 
pauselijke bulle gedagteekend , waarin Innocentius IV 
aan een ieder, die tot den opbouw van den Dom zijne 
ondersteuning gaf, rijke aflaten verleende. Gerhard 
von Riehl, een der eerste bouwmeesters van den Dom , 
ofschoon in de nabijheid van Keulen geboren, had in 
Frankrijk zijne opleiding als kunstenaar genoten. 

Keulsche kooplieden trokken het noordelijk deei van 
Frankrijk in alle richtingen door en waren alzoo aan
houdend in de gelegenheid met de eerste Gothische 
kerken kennis te maken. In Freiburg en Straatsburg 
waren reeds Gothische kerken verrezen en zelfs in dc 
nabijheid van Keulen, te Trier, waar men van 1227— 1243 
en te Ahrweiler, waar men in 1245 reeds hetzelfde 
deed. Ook droegen de pas gestichte Dominicaner en 
Franciscaner orden , die allen kerken bezaten uit de eer
ste periode van den Gothischen stijl, hiertoe bij. De 
leden dezer orden waren meestal zeer bereisde lieden, 
nog door geen traditiën aan kloosters gebonden en 
hadden een open oog voor al wat schoon was. De 
Duitsche orde had dan ook reeds te Keulen zelf in 
1215 eene Gothische kerk gesticht en hoewel het koor 
van de Dominicaner kloosterkerk eerst onder Albertus 
Magnus van 1271 — 1278 , met het koor van den Dom 
tot model, werd gebouwd, was de kerk zelve reeds in 
streng vroeg-Gothischen stijl opgetrokken. 

De oudste Dom van Keulen stond op de plaats, 
waar heden de St.-Petrus- en St -Cecilia-kerken staan, 
dat is nabij het Burgerziekenhuis aan de Sterngasse. 
Ook de oude Domkerk was aan den heiligen Petrus 
gewijd. PLen legende wil dat de heilige Reinald bij 
den bouw van dien dom zeer „beschaftigt" was en door 
de steenhouwers vermoord is geworden. 

Toen het dak van den eersten dom door brand ver
woest werd, schonk Karei de Groote zijn vriend, den 
aartskapelaan Hildebald, dien hij tot bisschop van Keulen 
gewijd had, een heuvel met de geheele omgeving ten 
noordoosten van den bestaanden dom, dezelfde plaats 
waar dc tegenwoordige dom staat, uitsluitend met het 
doel eene nieuwe kathedraal te bouwen. 

Volgens een perkamenten document van de S'.-
Cecilia-kerk is door genoemden bisschop Hildebald aan 
den bouw van eene nieuwen dom , aan den heiligen 
Petrus gewijd, begonnen; deze werd door Willibert in 
den jare 874, bij gelegenheid van een provinciale Kerk
vergadering te Keulen, gewijd. 

Dc stadsarchivaris Dr. Faunen beschrijft den tweeden 
dom aldus: het langschip was door 2 zuilenrijen, ieder 
uit dertien zuilen bestaande, in drie schepen gedeeld; 
zoowel op het oosten als westen was een koor, waarin 
een littner (verheven gedeelte, vanwaar de evange
liën enz. gelezen werden). Iedere zijmuur van het 
langsschip had 12 lichtramen, die deels van geschil
derd, deels van wit kathedraalglas voorzien waren. 
Aan de oostelijke kooromgang sloten zich 2 torens 
aan, die door den aartsbisschop Reinald van Dassel 
gebouwd zijn. De westelijke toren was voor klokkentoren 
ingericht. Het hoogaltaar verhief zich in het Petruskoor, 
terwijl de hoofdingang zich in het midden der zuid
zijde bevond." 

Toen Keizer Frederik Barbarossa I in 1162, na 
het innemen van Milaan, deze stad aan plundering 
prijsgaf, bedong Reinald van Dassel als aandeel in den 
buit de reliquiën der H . Driekoningen; dat de Keule
naars met dien grooten schat ingenomen waren, bleek 
daaruit dat den 24 s l r n Juli 1164 de geheele Keulsche 
burgerij haren bisschop tot Andernach tegemoet toog 
om hare vreugde te kennen te geven en de poort, 
waardoor de reliquiën in plechtigen optocht de stad binnen
kwamen, den naam ontving van „Driekoningenpoort", 
terwijl de straat, waarlangs de stoet zich bewoog „die 
Driinggasse" genoemd werd. Dat dit heuglijke teit, 
Keulen te beurt gevallen, spoedig in de nabuur
schap bekend geworden was, ligt voor de hand , en 
het gevolg daarvan was, dat van heinde en verre tal
rijke pelgrims, zoowel burgers als edellieden, naar de 
bisschopsstad ter bedevaart togen om de reliquiën te 
vereeren. 

De Duitsche Koning zou, wanneer hij zich naar 
Aken begaf om gekroond te worden of wel als hij na 
de plechtige kroning huiswaarts keerde, nooit verzuimd 
hebben neder te knielen op de plek, waar het gebeente 
rustte van de eerste Christenkoningen, om door hunne 
voorspraak Gods zegen voor zich af te smeeken bij de 
aanvaarding zijner regeering. 

Het was ook Reinald van Dassel, die ter vereering 
van genoemde reliquiën in het midden van den Dom 
een grafgedenkteeken voor de H. Driekoningen liet 
oprichten, waarboven een sierlijke kroonluchter van 
honderd kaarsen hing. 

De tweede dom, die èn door den tand des tijds èn 
door brand veel geleden had, was nog in goeden toe
stand , maar bleek onvoldoende te zijn voor den grooten 
toevloed der pelgrims en de pracht waarmede de bede
vaarten , waaraan vorsten en edelen deelnamen, werden 
ondernomen. 

In eene eeuw als de dertiende kon de oude kerk 
geen genade meer vinden. Keulen vooral was groot in 
aanzien ; door zijn uitgebreiden handel, zijne bloeiende 
industrie was het rijken, zooals Hurter zegt, „de eerste 
stad van Duitschland, in het buitenland hooger in aan
zien dan Weenen." 

De groote vroomheid, de kolossale rijkdom, eene 
krachtige burgerij en niet minder de macht van haar 
geestelijk opperhoofd, had haar eene der voornaamste 
plaatsen onder dc steden doen innemen. Niet zelden 
gebeurde het evenwel dat de burgerij, die door haren 
handel en rijkdom eene niet geringe mate van onaf
hankelijkheid had verkregen, in twist geraakte met 
haren vorst en bisschop. Die twisten en oorlogen 
waren wel is waar een beletsel voor de geleidelijke 
ontwikkeling van het godsdienstig en staatkundig leven, 
voor den bloei van wetenschap, kunst en handel, doch 
ze hadden ook eene goede zijde en wel deze, dat zij de 
in het volk sluimerende krachten opwekten en vaak 
den oorsprong waren van een nieuw leven; welke 
tegenstrijdige belangen ook dikwijls aanleiding gaven 

tot scheuring, het belang van den godsdienst hield 
beide partijen steeds vereenigd. 

Zoo ik reeds zeide, de oude Domkerk kon geen 
genade meer vinden en het was dc aartsbisschop van 
Keulen, Engelbert I, Graaf van Berg, tevens Keur
vorst en geboren legaat van den Apostolischen stoel, 
aarts-kanselier van het heilige Roomsche Rijk, Hertog 
van Westfalen en Engcrn en Graaf van Arnsberg, ge
sproten uit een der rijkste en edelste geslachten van 
het land. die in zijne betrekking tot den Keizer en 
het Rijk zoowel als tot zijn aartsdiocees, aanleiding 
vond een hem waardigen dom te bouwen. Hij wilde 
de over gansch Duitschland bekende spreuk „Kiiln 
eine Kron', über allen Stadten schön" overbrengen op 
zijn kathedraal. 

Hij riep de geestelijkheid en het volk op om door 
gebed en geldelijke bijdragen hem in zijn grootsch 
plan te steunen en schonk zelf eene jaarlijksche gift 
van 500 mark zilver tot aan de voltooiing van het 
bouwwerk. 

Het werd hem niet geschonken den aanvang van 
den bouw te beleven; den 7 l e n November 1225 werd 
hij door zijn neef Graaf Frederik von Isenburg bij den 
Gewelsberg vermoord en het daaropvolgend jaar werd 
dc uitmuntende kerkvorst heilig verklaard. 

Zijn opvolger Hendrik I, Graaf van Molenark, 
schijnt aan de volvoering van het plan weinig gedaan 
te hebben, althans er is niets van bekend; eerst diens 
opvolger Koenraad I von Hochstaden, die in 1237 aan 
de Regeering kwam, vatte het plan weder ernstig op 
en onder diens regeering werd op den I4en Augustus 
van het jaar 1248 op het feest van Maria Hemelvaart 
de plechtigheid der eerste steenlegging voltrokken. 

Dat die steenlegging plechtig was, is af te leiden 
uit de vele voorname personen, die daarbij tegen
woordig waren. De nieuw gekozen Koning, Willem 
van Holland, die met een leger voor Aken lag, alwaar 
hij tot Duitsch Keizer gekroond was, kwam met eene 
schitterenden stoet van edellieden, prelaten, waaronder 
de bisschop van Luik, de Hertogen van Brabant en 
Limburg, de Graven van Gelre, Berg, Kleef en Hene
gouwen naar Keulen om de plechtigheid bij te wonen, 
eene plechtigheid, die met ongemeenen luister in over
eenstemming was met het grootsche plan. 

In Keulen werd de beroemde Albertus Magnus, die 
zich langen tijd in het Dominicaner klooster te Keulen 
ophield, onder het volk als ontwerper van den tegen-
woordigen dom genoemd. Deugdelijke bewijzen zijn 
evenwel niet aan te voeren om hem het plan toe te 
schrijven, temeer daar hij zich, volgens Dr. Cardauns 
Albert, nog weinige maanden voor de eerste steen
legging, te Parijs bevond. De bewering, dat Albert 
meermalen aan de beraadslagingen omtrent het nieuwe 
plan deelnam en dat zijn advies den doorslag heeft 
gegeven om den nieuwen Dom in Gothischen stijl op 
te trekken, vindt meer bijval. 

Als bouwmeester wordt dan ook algemeen erkend 
de beeldhouwer (Steinmetzmeister) Gerhard von Riehl, 
die in 1302 overleed; uit een oorkonde is gebleken 
dat aan Gerhard von Riehl in 1257 door het Domka
pittel de leiding over den bouw werd opgedragen, en 
hem tot erkenning van zijne verdiensten een hofstede 
werd vereerd, op welke plaats meester Gerhard zich 
op eigen kosten een steenen huis heeft gebouwd. Er 
zijn nog meer bewijzen aan te voeren, waarop Gerhard 
als ontwerper van het Domplan kan worden aangewe
zen. Het dorp Riehl, nabij Keulen gelegen, behoorde 
aan de abdij Gladbach en het koor van de abdijkerk 
te Gladbach was, vóór den bouw van den Dom te 
Keulen, door Gerhard uitgevoerd in Gothischen stijl. 
Dat van den Dom te Keulen toont een zelfde mees

terhand, waaruit dan ook door den grooten geschied-
vorscher, Dr. Gottfried Eckertz in Keulen, de ge
volgtrekking is gemaakt dat Gerhard de eigenlijke 
Dombouwmeester is geweest. 

Na Gerhard von Riehl, die in 1302 overleed , worden 
nog genoemd in 1296 meester Arnold en van 1301 tot 
1330 diens zoon Johan , wien de eer te beurt is mogen 
vallen bij de inwijding tegenwoordig te zijn; daarna 
wordt nog een zekere Ruiger, als opvolger van Johan, 
vermeld , ofschoon niets bekend is van hetgeen hij ge
daan heeft. 

De politieke veten tusschen den Kerkvorst en zijne 
onderdanen waren oorzaak dat niet zeer vlot aan den 
koorbouw gewerkt werd. Oorzaak hiervan was , dat 
Koenraad I von Hochstaden , die met den bouw begon
nen was, uit een rijk en machtig Rijnlandsch adellijk 
geslacht voortgesproten, zeer heerschzuchtig was en 
rusteloos streefde naar uitbreiding van zijn macht, aan
zien en invloed; hij trachtte met ijzeren hand de kracht 
van den Keulschen adel en de zelfstandigheid van dc 
Keulsche burgerij te breken , waardoor oorlogen dan 
ook niet uitbleven en hij zelf tot tweemalen toe de 
stad Keulen belegerde. 

Onder zijne opvolgers was dit niet veel beter; toch 
werd de bouw niet geheel onderbroken, daar uit nog 
voorhanden documenten blijkt, dat tusschen 1248—130x5 
overeenkomsten zijn gesloten tusschen het Domkapittel 
en den Burggraaf Van Drachenfels over het uithouwen 
van steen, noodig voor den bouw van den Dom, even
zoo dat in 1257 aartsbisschop Koenraad, verlof ont
ving om door geheel Engeland voor den bouw van 
zijn Dom te collecteeren en verder dat in de jaren 
1264, 1297 en 1298 de toenmaals regeerende aarts
bisschoppen mandementen uitvaardigden, waarin zij de 
geloovigen aanspoorden tot den bouw iets bij te dragen; 
de aartsbisschop Siegfried von Westcrberg vermeldt 
in 1279, dat de bouw van het koor in volle pracht 
en luister verrijst en ten slotte zij nog medegedeeld 
dat in 1320 de groote vensters van het koor werden 
ingezet. 

(Wordt vervolgd.) 

D E NIEUWE B E G R A A F P L A A T S W E S T E R V E L D 
ONDER V E L Z E N . 

In 't begin dezer eeuw werd er eene beweging op 
touw gezet tegen het begraven in en om de kerken , 
zooals toen in gebruik was. Niettegenstaande men met 
bijgeloovigen eerbied aan deze van vroegere eeuwen 
afkomstige traditie vasthield, had de beweging, die 
op hygiënische eischen was gebaseerd, dit gunstige 
resultaat, dat tal van begraafplaatsen een eindweegs 
buiten de steden werden verlegd. Die maatregel be-
teekende iets, maar niet veel; hij is althans van geen 
blijvend nut. Over enkele tientallen jaren zullen dc 
groote gemeenten zoodanig zijn uitgebreid, dat de be
graafplaatsen alweder zijn ombouwd , en door bederf 
van lucht en bodem de gezondheid der omwonenden 
bedreigen. Het is dus noodig er reeds thans op be
dacht te zijn die plaatsen op meer afdoende wijze buiten 
de steden te verwijderen. De wijze, die Prof. Harting 
in zijn artikel: „Hoe zorgen wij het best voor onze 
dooden?" in 't Album der Natuur van 1875 aangaf, 
is bekend: 't plan namelijk van een vier- of vijftal be
graafplaatsen op de heidevelden in Drente, Utrecht, 
Gelderland, Noordbrabant en Limburg, waarheen de 
lijken uit 't gansche land zouden kunnen worden heen
gevoerd. Velen zijn er, die met de gedachte instem
men , waarvoor uit een hygiënisch oogpunt veel valt 
te zeggen. Is het wonder, dat we met bijval gewag 
maken van 't voornemen van eenige ondernemende 
wetenschappelijke mannen, om in den geest van Har-
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ting's idee werkzaam te zijn ? He t is zelfs de vraag 
of, in 't bijzonder voor A m s t e r d a m , eene begraafplaats 
in dc Vclzenschc duinen niet om verschillende redenen 
de voorkeur verdient boven ccne op de Ve luwsche 
heide. D c door die heeren opgerichte naamlooze 
vennootschap Westerveld heeft namelijk op het bu i 
tengoed van dien naam onder de gemeente V c l z e n 
een begraafplaats doen aanleggen, speciaal voor dc 
Amsterdamsche behoeften berekend, al zullen ook 
de inwoners uit Haar lem cn Velzen er hunne lijken 
mogen doen begraven. He t geaccidenteerde ter re in , 
dat geheel ge ï so l ee rd l i g t , beslaat ccne oppervlakte 
van 14 hektaren. Dat de aanleg der met zwaar op
gaand geboomte voorziene plaats toevertrouwd was 
aan den heer Z o c h e r , bewijst vo ldoende , dat de 
goede smaak hierbij voorzat. H e t vroeger heerenhuis 
wordt bewoond door een beschaafd en on twikke ld 
m a n , dc bewaarder der begraafplaats, die te allen 
tijde aan belangstellenden dc gewenschte inlichtingen 
over huur en koop van zandgraven en grafkelders, 
enz. zal verschaffen. E e n tweede woning is betrokken 
door den doodgraver. Behalve een lijkenhuis , dat inge
volge de wet tot het afzonderen van de lijken van 
aan besmettelijke ziekten gestorvenen moet d ienen, be
vindt zich op het terrein nog een monumentaal gebouwtje, 
het zoogenaamde stationsgebouw Wes te rve ld , dat in 
ernstige, strenge lijnen — met zijn bestemming in 
overeenstemming — is opgetrokken. D e muren zijn 
van binnen en van buiten evenals 't koepeldak wit 
geverfd, terwijl het inwendige door een der groote 
Amsterdamsche firma's op sierlijke, stemmige wijze is 
gedrapeerd. Het gebouw is bestemd tot de ontvangst 
der lijken en der begeleidende personen; hier zal men 
vaak op eerbiediger wijze den doode zijn laatste hulde 
kunnen bewijzen dan bij ongunstig weer in de open lucht 
mogelijk is. W a t den bodem betreft, Har t ing zei in zijn 
genoemd artikel o. a. : „ W i l men voortgaan met de lijken 
te begraven , dan moet men deze in waariieid aan de 
aarde toevertrouwen, en wel op zulk een wijze, dat 
de ontbinding door toetreding der zuurstof en van het 
water wordt bevorderd en dc vochten en gassen, die 
zich vormen , zoo goed mogelijk door den bodem worden 
opgeslorpt en vastgelegd. E e n eerste vercischte is 
derhalve, dat de bodem eener begraafplaats poreus 
genoeg is om de lucht door te laten; een tweede dat 
hij hoog genoeg gelegen zij om nooit blijvend met 
water doortrokken te zi jn; een derde dat hij gemak
keli jk vochten opslorpt." Dat de meeste bestaande 
Amsterdamsche begraafplaatsen niet aan die drie eischen 
vo ldoen , is genoegzaam bekend; dat Westerveld 's bo
dem al deze noodzakelijke eigenschappen bezit weet 
ieder , die de streek te Velzen kent. 

D c begraafplaats is door een reeds verlegde zijlijn 
verbonden met den spoorweg naar Ams te rdam. A a n 
de De-Rui j terkade loopt een ander zijspoor naar een 
onlangs opgetrokken gebouw, 't zoogenaamde stations
gebouw te Amste rdam. D o o r de lijkwagens worden 
dc lijken gebracht op de rez-de-chaussee, van waar 
ze per lift worden vervoerd naar de eerste ve rd iep ing , 
die met het spoorwegperron gelijkvloers is. H e t ge
bouw , dat den concierge tot woonplaats vers t rekt , 
bevat voorts receptiekamer voor de begeleidende per
sonen, toi letkamer, l i jkenkamer , enz. A l l e gebouwen 
zijn onder le iding van den heer V a n W i j k , architect 1 
te Ro t t e rdam, opgetrokken. H e t voornemen bestaat, j 
de lijken naar Westerveld te vervoeren in afzonderlijke 
rouwtreinen; 't uiterlijk der wagens en locomotieven | 
zal met het karakter der treinen overeenstemmen. 

H e t lijkenvervoer over groote afstanden per spoor- j 
weg is niets nieuws meer. Sinds vele jaren geschiedt 
het in Londen , cn ook in Parijs , waar op een afstand I 

van 28 ki lometer een begraafplaats werd aangelegd. 
H e t plan voor afzonderlijke rouwtreinen in ons land 
moge nog iets vreemds hebben , iets oneerbiedigs te
genover onze dooden bezit 't niet. H e t geeft ons inte
gendeel de allerbeste wijze aan de hand om voor dc 
dooden te zorgen, zóóda t wij den levenden geen schade 
berokkenen. 

D e exploitatie der nieuwe begraafplaats zal vermoe
delijk binnen een zestal weken een aanvang nemen. 

(De Amsterdammer, D. v. Ar.) 

H O U T E N V L O E R E N 0 1 ' K U N S T S T E E N . 
In de Duitsche vakbladen wordt eene beschrijving 

gegeven van massieve plafonds, waarop houten parket
vloeren volgens het stelsel van den architect Ludo l f f 
gelegd worden. Bij een nieuw gebouwd huis in de 
Thiergartenstrassc te Hanover werden de ijzeren binten, 
die op 70 c M . van elkander l i g g e n , ter onderzijde van 
flens tot flens met ijzerdraad van 5 m M . d ik t e , op 
afstanden van 10 c M , onderspannen. waardoor elke 
l igger aan den naastbijliggenden verbonden is. He t 
aanbrengen van deze draden geschiedde, nadat het 
gebouw onder de kap was gebracht cn diende om de 
betonvull ing tusschen de liggers te steunen, zoodat de 
draagkracht daarvan niet uitsluitend op den samenhang 
van het materiaal berust. Bovendien geven de draden 
aan het plafond eene spanning, waardoor het scheuren 
der kalklaag onder de liggers voorkomen wordt. N a 
het spannen der draden wordt onder de binten eene 
houten beschieting aangebracht en de ruimte tusschen 
de liggers ter hoogte van 10 c M . met kiezelbcton ge
vu ld en aangestampt. Zoodra het beton eene voldoende 
vastheid verkregen heeft, wordt de houten beschieting 
weggenomen en de onderzijde van het plafond met 
cementmortel ruw volgegooid om de liggers geheel 
te bedekken. 

A l l e plafonds werden in het gebouw op deze wijze 
saamgestcld cn daarna , van de bovenste verdieping 
beginnende, afgewerkt. Zoodra een kamer gereed was, 
werd de overige hoogte tusschen de binten met slak-
kenbeton g e v u l d , onder de rij afgestreken en afgewre
ven ; op deze effen oppervlakte , die eerst een weinig 
moest aantrekken, werd eene sterke jutestof (Ben-
gaalsche hennep) bevestigd met spijkers van 5 c M . 
iengte, op afstanden van 10 c M . uit elkander geslagen; 
de laatste zetten zich gewoonlijk in den verschen beton 
zoo vast, dat zij er na het verstecnen der massa niet 
kunnen worden uitgetrokken. 

D e benedenlaag van kiezelbcton wordt met ka lk cn 
gips afgewerkt en de lijsten van het plafond of dc 
zoldering worden aan de reeds genoemde draden be
vestigd. Zijn dc verschillende werkzaamheden in de 
vertrekken afgeloopcn , dan worden ten laatste de par
ketvloeren met een mengsel van kaas en ka lk aan de 
opgespijkerde jutestof gehecht. Deze wijze van beves
t ig ing voldoet zeer g o e d , om het even of de parket
vloer uit tegels dan wel uit schrootcn bestaat. Bi j tic 
uitvoering van het huis in Hanover had de jutestof 
niets geleden, in weerwil dat geene maatregelen ge
nomen waren om haar op eene of andere wijze tc 
beschermen. 

A a n deze korte omschri jving is de mededeeling toe
gevoegd, dat dc kosten van een parketvloer naar het 
stelsel van den architect L u d o l f f geringer zijn dan die 
van ccn vloer in asphalt. 

P R I J S V R A G E N . 
SocieTMT Sic S E M P E R T E U T R E C H T . 

In het Bouwkundig Weekblad wordt medegedeeld dat der 
Redactie een tweetal vragen werden toegezonden, die betrek
king hebben op de prijsvraag, uitgeschreven door het Bestuur 
van de Sociëteit Sic Semper tc Utrecht, luidende: 

1". Mogen bij het Sociëteitsgebouw tc Utrecht in 't geheel 
geen nienwe fundeeringen worden gemaakt? Indien dit wel mag, 
zoude het goed zijn geweest eenige inlichtingen te verstrekken 
omtrent de gesteldheid van den grond, enz. 

2°. Daar op de situatie geen noordpijl wordt aangetroffen 
wordt gevraagd: hoe is het gebouw gelegen met het oog op 
de windstreken ? 

Op deze vragen werd van bevoegde zijde het volgende ge
antwoord: 

1°. Er zullen waarschijnlijk wel degelijk nieuwe fundeeringen 
moeten worden gemaakt; alleen zuinigheidshalve heeft men den 
wensch geuit, zooveel mogelijk van oude bestaande fundeeringen 
en kelders gebruik te maken. 

Wat de gesteldheid van den ondergrond betreft, zoo is deze 
ter plaatse niet met voldoende zekerheid aan tc geven en 
kunnen bij eventucelc uitvoering hierbij verschillende bezwaren 
worden ontmoet. Het bouwterrein behoort mede tot het oudste 
gedeelte van de stad en men kan daar dikwijls meerdere oude 
verlaten putten en fundamenten, soms tot zeer diep onder den 
grond, aantreffen. 

Het spreekt van zelf, dat met deze omstandigheden door de 
mededingers geen rekenschap behoeft te worden gehouden; 
hierin zal later bij een op te maken bestek voor uitvoering 
moeten worden voorzien. 

Men kan verder aannemen, dat de grondslag goed genoeg 
is om op staal te fundeeren met verbreeden voet. Voor ver
gelijking der begrootingen ware het voldoende, indien werd 
aangenomen, dat nieuwe fundamenten kunnen worden aan
gelegd ter diepte van 0.50 M. onder het diepste gedeelte van 
den keldervloer. 

2°. De ligging van het gebouw is als volgt: de Trans-gevel 
is gericht naar het noorden, iets ten westen; de Runnebaan-
gevcl is gericht naar het oosten, iets ten noorden. 

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

— In het programma voor de prijsvraag van eene 
bron op een der open pleinen te K e u l e n komen o. a. 
de bepalingen voor dat de kos ten , met uitzondering 
van die voor de fundecring en de water le id ing, niet 
meer dan 15000 mark mogen bedragen en dat de 
ontwerpen, die naar het oordeel van de J u r y eene 
hoogere uitgave vorderen , van de mededinging zullen 
worden uitgesloten. Deze bepalingen zijn niet n ieuw; 
wel daarentegen de voorwaarde dat de voorkeur zal 
worden gegeven aan de ontwerpen, die vergezeld zijn 
van eene aanbieding o m ze tot den prijs van hoogstens 
15000 mark uit te voeren. 

— Bi j het bezoek, door den Groother tog van Baden 
dezen zomer aan de strategische spoorwegbanen op het 
Badenschc grondgebied gebracht , waren ook de inge
nieurs tegenwoordig. W e l werden bij deze gelegenheid 
de verschil lende Gemeentebesturen aan den Groother tog 
voorges te ld , maar aan de ingenieurs werd niet gedacht 
en dc aannemers van den bouw beijverden zich dc 
verlangde inl ichtingen te geven. D e Deutsche Ban-
zeitung is daarover ontstemd; well icht kar. het haar 
troosten dat ook in andere landen de technische per
sonen niet altijd met onderscheiding behandeld worden. 

— D e n 29sten J u l i j .1. overleed te C a m e n z , in 
S i l ez i ë , Ferdinand M a r t i u s , hofbouwmecstcr van 
Prins A l b r e c h t van Pruisen. D e overledene bereikte 
den leeftijd van 78 jaar en was dc laatst overgeblevene 
van de eigenlijke leerlingen van Sch inke l . N a vol tooi ing 
zijner s tud i ën aan de „ A l l g e m c i n e Bauschule" te Ber 
lijn (1832—35) ontving hij eene plaats in het atelier 
van genoemden meester en werd hij door dezen ver
volgens belast met het opzicht over den bouw van 
het s lo t , dat volgens dc ontwerpen van Sch inke l voor 
Prinses A l b r e c h t van 1'ruissen (Mar ianne , geb. Prinses 
der Nederlanden) te Camenz werd opgericht. Gedu 
rende dc ziekte van Sch inke l nam Mar t ius de geheele 
le iding van den bouw op z i c h ; men kan dan ook de 
uitbreiding en de b i n n c n o r d o n n a n t i ë n daarvan als zijn 
werk beschouwen, ofschoon dit zich geheel aansloot 
aan den s t i j l , waarin zijn meester de Gothische bouw
kunst opvatte. Gedurende de jaren 1882—'85 bouwde 
hij voor rekening van den Prins de Evangel ische kerk te 

Camenz , cn wel in denzelfden stijl als het slot. In 
de naburige Silezische steden bouwde hij voorts ver
schillende woonhuizen en andere inrichtingen. 

.— D e J u r y voor de internationale kunsttentoonstel
l ing te M ü n c h c n heeft de gouden medaille 2 , l e klasse 
toegekend aa nde architecten M a x Salzmann, te B r e m e n , 
en H e i n r i c h Vri jheer von Schmidt , te M ü n c h c n . Deze 
onderscheiding springt bij den geringen omvang der 
afdeeling „ B o u w k u n s t " zeer in het o o g , daar , behalve 
5 medailles i s , ( ' klasse , slechts 20 medailles 2'h' klasse 
beschikbaar waren ; 14 daarvan werden aan schi lders , 
3 aan beeldhouwers , 2 aan architecten en I aan een 
etser toegekend. 

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 , Het adres van 4000 ingezetenen om tot 
onmiddellijke hervatting van de gestaakte spuiing der grachten 
over te gaan, leidde in den Gemeenteraad tot de erkenning van 
B. en W . , dat de toestand minder gunstig is : het zou trouwens 
ook veel bezwaar hebben dit tc ontkennen. Adressanten kunnen 
nog een weinig geduld oefenen. 

— Door den Minister van Koloniën zijn benoemd tot leden 
der commissie tot het afnemen van een vergelijkend examen 
van hen. dieter beschikking van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indie wenschen te worden gesteld om te worden 
benoemd tot opzichter der 3e klasse bij den waterstaat cn 
's lands burgerlijke openbare werken daar te lande: de heeren 
F . J. T. N . Beukman van der Wijck, Oost-Indisch hoofdambte
naar met verlof, laatstelijk hoofdingenieur der 2de klasse bij 
den waterstaat en 'slands burgerlijke openbare werken, aan 
wien tevens het voorzitterschap der commissie wordt opgedra
gen, J. B. F. L. Molenbroek en A . Walland. beiden gepension-
neerd Oost-Indisch ambtenaar en H . L. Boersma, Directeur 
van de ambachtsschool te 's-Gravenhage. 

— De heer J. M . IJzerman alhier heeft weinig kans. dat het 
door hem voor den schouwburg ontworpen brandscherm in 
uitvoering zal komen. Het Gemeentebestuur wil niets afdingen 
op de wenschelijkhcid dier schermen bij den bouw van nieuwe 
schouwburgen, maar kan den Raad niet adviseeren om het 
scherm naar het ontwerp van den heer IJzerman te maken, 
om reden de tooneelkelder daarvoor ongeveer 3 M. verlaagd 
moet worden cn dit niet dan met groote kosten kan geschieden. 
Burgemeester en Wethouders houden zich overigens overtuigd 
dat de bestaande inrichting, die toelaat met ccne enkele hand
beweging als het ware een "Stortregen'' op het geheele tooneel 
te doen nederdalen, zal strekken een onverhoopt op het tooneel 
uitbrekenden brand in den oorsprong te smoren. 

— Door het Hoofdbestuur der Vereeniging tot bevordering 
van fabrieks- en handwerksnijverheid in Nederland, is aan den 
Minister van Binnenlandsche Zaken het volgend adres gericht: 

«Het Hoofdbestuur der Vereeniging tot bevordering van fa
brieks- en handwerksnijverheid in Nederland, heeft van de 
algemeene vergadering der Vereeniging de opdracht ontvan
gen, aan te dringen op spoedige regeling van liet professio
neel onderwijs voor ambachtslieden. Het voldoet gaarne aan 
die opdracht, omdat de Vereeniging van meening is, dat eene 
zoodanige regeling van het grootste gewicht is voor de ont
wikkeling van het ambacht. 

Tot dusverre heeft alleen het particuliere initiatief zich met 
de opleiding van den ambachtsman bezig gehouden, en is er
in geslaagd, met bijdragen van provincie en gemeente, in ver
schillende steden van ons land ambachtsscholen op tc richten 
en in stand te houden, terwijl in kleinere plaatsen ambachts-
teekenscholen ontstonden. 

Beide scholen werken ontegenzeglijk nuttig, zij het ook, 
dat er verschil van opvatting bestaat over den voorrang, dien 
zij boven elkander hebben, met het oog op het doel dat men 
zich voorstelt. 

Deze strijd is op dit oogenblik wellicht nog onbeslist; op 
den voorgrond trad daar eerstens de vraag, of het onderwijs 
in de practijk, de eigenlijke oefening voor hand en oog, de 
groote kosten wettigt, die het veroorzaakt, dan of eene uitbrei
ding op groote schaal van het ambachtstcckenonderwijs, ge
paard aan thcorethische opleiding, en met het oog op de ge
ringere kosten betrekkelijk vruchtbaarder zou mogen heeten; 
in de tweede plaats de vraag, of door de breede opvatting van 
dit laatste onderwijs, wellicht méér de vorming van opzichters 
dan van goede ambachtslieden werd bevorderd. 

De ondervinding, opgedaan bij de bestaande ambachts- en 
ambachtsteekenscholen, levert op dit oogenblik reeds voldoende 
bouwstof voor het vestigen van een oordeel, en de Regeering , 
de wenschen van adressante willende onderzoeken, zou daar
omtrent reeds nu, naar hare bescheiden meening, eene besliste 
meening kunnen vestigen. 

Bedoelde wenschen zijn uitgedrukt in het bijgaand rapport, 
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waarin eene regeling van het professioneel onderwijs wordt 
voorgesteld, die de sympathie heeft van adressante. 

Het zij haar vergund nog op te merken, dat eene goede 
regeling van regeeringsbemoeiing met het vakonderwijs van 
werklieden eene onmisbare aanvulling is voor alles, wat de 
Regeering tot dusverre voor het onderwijs van alle standen 
der maatschappij tot stand bracht. Wel is waar wordt niet 
in het algemeen vak-onderwijs voor alle hoogere standen ge
geven, doch het is voor tegenspraak niet vatbaar, dat in dit 
opzicht dc bandwerksstand in het bijzonder misdeeld is. Geven 
de hoogescholen en de Polytechnische School (om van de 
militaire opleiding, als meer in het bijzonder bestemd voor 
de vervulling der eigen behoefte van den Staat, te zwijgen), 
de gelegenheid tot opleiding voor vele vakken; geven de 
hoogere burgerscholen eene opleiding, die door de eischen der 
practijk onwillekeurig reeds meer en meer het karakter van 
vakopleiding verkreeg: voor de vakopleiding van den werkman 
werd niets gedaan en het onderwijs, bij de wet op het middel
baar onderwijs voor hem bestemd, werd alsmede ten gevolge 
van de onverbiddelijke eischen der practijk, door het particu
lier initiatief aan de leiding van den Staat onttrokken en in 
eene andere baan gebracht. 

Adressante, en met haar vele andere belanghebbenden, 
wenschen dat de Regeering dat onderwijs onder hare hoede 
neme, het zooveel mogelijk algemeen make en populariseere. 
De weg daartoe wordt in het bijgaand verslag gewezen. 

Adressante voegt hierbij den wensch, dat aan een eventueel 
rijkssubsidie ten behoeve van practisch professioneel onderwijs 
voor ambachtslieden, de bepaalde voorwaarde worde verbon
den, dat het bestuur dezer scholen n ie t meer dan n o o d i g 
i s v o o r de b e l a n g e n v a n het onderwi j s der lee r 
l i n g e n , in concurrentie trede met de bijzondere nijverheid. 

A M S T E R D A M . Wij ontleenen het volgende bericht aan de 
Kieuwe Rotterdamsche Courant : 

«Vóór een paar jaren begon men achter het Rijksmuseum 
in het zoogenaamde Park met het plaatsen van allerlei gevel
fragmenten van geamoveerde historische gebouwen uit ver
schillende tijdperken. Reeds destijds waren er die voorspelden, 
dat uit die elementaire bouwstukken zich mettertijd wel een 
aaneengesloten en afgerond geheel zou ontwikkelen, dat voor
zien moest in het jammerlijk gebrek aan ruimte in het Museum. 
En ziet, de profeten van toen zijn in het gelijk gesteld. 

«Op de plek waar het aanvankelijk scheen dat verschillende 
geveltjes in grillige wanorde zouden verrijzen, is men nu be
zig, een gebouw op te trekken, dat, de helft breeder dan de 
westelijke vleugel van het Rijksmuseum, ongeveer 30bij 20 M. 
oppervlakte heeft. 

«De bouw is tot de eerste balklaag gevorderd, en schijnt 
geheel te berusten op de aanvankelijk ten behoeve der antieke 
geveltjes gelegde fundamenten Er zijn reeds verschillende 
vertrekken en zaaltjes in afgedeeld, en thans vernemen wij, 
dat eerlang de bureau's der afdeelmgsdirecteuren en een ge
deelte van de verzameling «moderne kunst" in dit gebouw ge
huisvest zullen worden. Of ook het bureau van den architect, 
den heer Cuypers, waartoe 2 lokalen vereischt worden, zal 
worden overgebracht, staat nog niet vast. Wat den bouw 
aangaat — al moge men dien om den stuksgewijzeu en om 
den hortenden-stootenden vooruitgang ervan, wat vreemdsoortig 
vinden voor een rijkswerk, het trekt zeker de aandacht dat het 
den architect is gelukt, zonder dat de staatsbegrooting een 
post behoeft te vermelden voor uitbreiding der rijksmuseum
gebouwen, een dergelijk belangrijk bouwwerk op de hem toe
gestane credieten te kunnen economiseeren." 

Heeft de zaak zich toegedragen, zooals dit bericht vermeldt, 
dan zijn wij zeer benieuwd naar nadere mededeelingen omtrent 
de wijze van verantwoording der gelden. 

— Burgemeester en Wethouders stellen den Raad voor, 
gunstig te beschikken op het verzoek van T. Sanders c. s., 
om hunne aanvrage om concessie voor een lokaalspoorweg 
Amsterdam—N.-Amstcl--Haarlcm, bij de Regeering krachtig 
te ondersteunen. De ontworpen spoorweg neemt een aanvang 
ten noordwesten van het Concertgebouw bij de Houbrakenstraat, 
met aansluiting van den tramweg Leidscheplein Houbraken
straat , waarvoor aan Sanders c. s. reeds concessie is verleend. 

G R O N I N G E N . In de laatstgehouden vergadering van den 
Gemeenteraad werd eene voordracht van B. en W. behandeld 
tot verzekering tegen ongelukken van het personeel, dat werk
zaam is aan de herstelling van den Martini-toren. Een der 
Raadsleden wees op dit nieuwe beginsel, waarvan de invoering 
ertoe leiden zou, dat ook de andere werklieden der gemeente 
verzekerd moeten worden. Het personeel van de brandweer, 
de werklieden aan de gasfabriek en anderen staan evenzeer 
aan gevaren bloot en daarom dient de gemeente de risico 
voor eventuecle ongelukken voor hare rekening en de voorge
stelde som van / 500 in den zak te houden. De voordracht 
werd met 12 tegen 9 stemmen verworpen. 

M I D D E L B U R G . In het volgende jaar zal door de Vereeniging 
tot het oprichten en instandhouden van eene Zeeuwsche open
bare verzameling van hedendaagschc kunst, genaamd Kunstmu

seum, de driejarige schilderijen-tentoonstelling worden gehouden. 
In eene op Woensdag gehouden vergadering heeft genoemde 

Vereeniging besloten tot het oprichten van eene afdeeling voor 
•Oude Kunst", waarvoor een gedeelte van het museum zal wor
den ingeruimd 'en reeds eenige schilderstukken door verschil
lende corporation er. particulieren in bruikleen zijn afgestaan. 

WINSCHOTEN. Ten vervolge op het bericht omtrent het be
zwaarschrift van den heer K. de Grooth en anderen tegen het 
raadslid H. Dik alhier, waarvan melding werd gemankt in het 
nommer van 10 Augustus (bladz. 26S), kunnen wij thans mede-
deelen dat l i . en W. een concept-antwoord ter tafel hebben 
gebracht. Dit geschiedde naar aanleiding van eene opdracht 
van Gedeputeerde Staten van Groningen, die bericht en raad 
verzochten op een door K. de Grooth en negen anderen inge
diend adres, houdende verzoek om den heer II. Dik als lid van 
den raad te ontslaan op grond van handelingen, in strijd met 
de voorschriften der gemeentewet. Uit het concept-antwoord 
blijkt dat, behalve de heer H. Dik voornoemd, twee van de 
adressanten, met name de heeren K. de Grooth en R. Havinga, 
ieder afzonderlijk gehoord zijn. 

Het concept releveert de drie hoofdargumenten van het adres, 
de beschouwingen van 't Gemeentebestuur en vervolgens de 
resultaten van het gehouden verhoor. Omtrent de beweerde 
levering door den heer H . Dik van klinkerstcen aan de aan
nemers van herstellings-en vernieuwingswerken van den straat
weg Winschoten—Beerta, in strijd met art. 24 der gemeente
wet, wordt opgemerkt, dat uit het onderzoek gebleken is en 
door den heer H . Dik erkend wordt, door hem klinkersteen ge
leverd werd aan de heeren R. Havinga te Winschoten en H . 
Timmer te Beerta, ten behoeve van de op 23 Mei dezes jaars 
aangenomen herstelling van den klinkerweg Winschoten— 
Beerta, en dat het beweren, als zoude die klinkersteen boven 
den marktprijs van die dagen zijn gekocht, niet is bewezen, 
omdat gadingmakenden, volgens eigen verklaring, geen onder
zoek naar den prijs aan de fabrieken hebben ingesteld. 

Volgens het concept willen adressanten vooral doen uitkomen 
dat de levering van de voor de uitvoering van dat werk be-
noodigde straatklinkers door het raadslid H. Dik , als zoodanig 
commissaris van den voorzeiden kunstweg, geschiedde. Het 
commissariaat vloeit echter niet voort uit het lidmaatschap 
van den Raad, die desverkiezende commissarissen kan benoe
men buiten zijn college om. 

Het beheer geschiedt door zes commissarissen, waarvan drie 
door den Raad van Winschoten en drie door dien van Beerta 
benoemd worden. De drie commissarissen nu, die voor Beerta 
zitting hebben, zijn geen van allen lid van den Raad dier ge
meente, maar al wil men aan de beteekenis daarvan minder 
waarde hechten, dan mag niet worden voorbijgezien de leer, 
indertijd gehuldigd door den Minister van Binnenlandsche Zaken 
blijkens missive van 9 Maart 1852, n". 88, dat raadsleden 
leveringen mogen doen ten behoeve van een instelling, die 
aan de gemeente haren oorsprong en werking ontleent, voor 
het geval zij eene zelfstandige administratie is, doch niet wan
neer zij rmet het beheer der gemeente zoo nauw verbonden is, 
dat zij daarvan een deel uitmaakt. Dit gevoelen wordt veel 
duidelijker uitgesproken in eene missive van hetzelfde Depar
tement van 14 Januari 1854, waaruit blijkt,'dat levering door 
raadsleden, ten behoeve van eene instelling, die aan de ge
meente haren oorsprong en hare werking ontleent, zelfs dan 
geoorloofd is, al mocht het Bestuur der instelling door den 
Gemeenteraad benoemd worden. subsidie uit de gemeentekas 
ontvangen en uit dien hoofde rekenplichtig zijn aan het Ge
meentebestuur. 

Deze laatste leer is duidelijk, vooral voor het onderhavige 
geval. Het Bestuur toch van commissarissen van den meer-
gemelden weg is eene instelling, die mede aan deze gemeente 
haren oorsprong en hare werking ontleent; de leden van dat 
bestuur worden benoemd door de raden van Winschoten en 
Beerta, de instelling ontvangt telken jare, zooals uit de ge
meenterekeningen blijkt, subsidie uit de kas van ieder der beide 
gemeenten, en commissarissen zijn uit dien hoofde aan de raden 
dier gemeenten rekenplichtig. 

Hier bestaat dus feitelijk een toestand, zooals er een in de 
ministerieele missive van 1854 werd verondersteld. 

De heer H . Dik leverde klinkersteen aan de aannemers van 
herstellings- en vernieuwingswerker, van eenenweg, die onder 
een afzonderlijk, door twee gemeenteraden benoemd Bestuur 
staat, eene handeling, die volgens de voormelde, ook door den 
Minister van Binnenlandsche Zaken gehuldigde leer, geen strijd 
oplevert met art. 24 der gemeentewet; redenen waarom de Raad 
van meening is, aan heeren Gedeputeerde Staten van Groningen 
te moeten berichten, dat er naar zijn gevoelen geene aanleiding 
bestaat, op het verzoek van den heer K. de Grooth cn anderen 
om het lid dezer vergadering, den heer H . Dik voornoemd, 
als zoodanig te ontslaan, gunstig te beschikken, en mitsdien 
wordt geadviseerd, het verzoek te wijzen van de hand. 

Het bovenstaande geeft in breede trekken den inhoud aan 
van het concept, dat door den Voorzitter werd voorgelezen. Op 
zijn voorstel werd het ter visie gelegd om het nader in behande
ling te nemen. 
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— Aflevering S van De Natuur (uitgave 
van |. G Broesc te Utrecht) bevat: 

1839. — 19 Augustus — 1S89. Eenige 
bladzijden uit de geschiedenis der photo
graphic (met lig) — Iets over den oor
sprongder onweders. — Een loopende visch. 
Dezeevleermuis of vleermuisvisch (Maltbe 
vespertilio] (met fig.). — Bronnen met 
fig.). — Een drijvend wrak in dienst der 
wetenschap (met fig.). — Het verzamelen 
en opzetten van insecten (met fig.). — Korte 
mededeelingen. — Sterrenkundige opga
ven. — Correspondentie. — Antwoorden. — 
Vragenbus. 

tus is de heer R. H . S. Spanjaard, inge
nieur der iste klasse bij de Staatsspoor
wegen op Java, benoemd tot ridder der 
orde van den Ncderlandschcn Leeuw. 

— De heer H . P. J. de Vries, adjunct-
ingenieur bij den Rotterdamschen Water-
wt-g, is benoemd tot ingenieur bij de l'n-
terweserkorrektion, standplaats Bremen. 

— Benoemd tot landmeter 2e klasse bij 
het kadaster A. J. de Groot, thans land
meter 4e klasse. 

PERSONALIA. 
— Bij den Waterstaat in Nederlandsch-

Indie zijn benoemd: tot ingenieur 2e k l . , 
de ingenieur 3e k l . G. J. Cambier; tot in
genieur 3e k l . de adspirant-ingenieur J. P. 
Kruimel; tot adspirant-ingenieur de civiel-
ingenieur B. M. Blijdenstein cn is een twee
jarig verlof naar Europa wegens ziekte 
verleend aan den ingenieur 2e kl. L. G. I 
de Val . 

— Door den Directeur der burgerlijke 
openbare werken in Nederlandsch-Indie 
zijn: 

Overgeplaatst: van Modjokerto naar tie 
hoofdplaats Soerabaia, dc opz. 2e k l . F . C. 
van Sorgen. Van de dir naar de res. 
Soerabaia, ten einde als eerstaanw. ing. 
op te treden, de ing. 2e k l . M. M . E. A. 1 
Hollingerus Pijpers. Van den alg. naar 
den gew. dienst in de res. Batavia, de 
opz. 2e k l . P. Muller. Van de ros. Soera
baia naar het gouv. Sumatra's westk., ten 
einde als eerstaanw. ing. op te treden, 
de ing. ie k l . S. J. Numans. Van het 
gouv. Sumatra's Westkust naar de directie, 
dc adsp.-ing. J. P. Kruimel; van de res. 
Cheribon naar de res. Sumatra's Oostkust 
de opz. ie k l . H . Koot; van de res. Soera
baia naar het gouv. Sumatra's Westkust, 
de architect 2e k l . II. G. Burkunk; van 
de waterwerken in de afdeeling Demak 
(res. Semarang) naar de res. Kedoe, de 

J. J. van Poelvoord 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— G e m e e n t e - a r c h i t e c t te's-Bosch. 

Jaarwedde/2000 met vrije woning. Alleen 
civiel , militair- of bouwkundig ingenieurs 
komen in aanmerking. Adres vóór 15 
September aan B. en W. 

— S c h e e p s t e e k e n a a r . Adres lett. 
M Y 8 0 , Nteuws van den Dag. 

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

OPENBARE 

AANBESTEDING. 

. M X B K S T K M M ; . 
• >p Woensdag 28 Augustus 1889. te 3 uren, 

zal door de Heeren B O E L O F F Z E N & 
H ü B N E R , in het Café De Roo'le leeuw, 
te AM8TERDAM, worden aanbesteed: 

Het UITBREIDEN en VER
BOUWEN van de bestaande 
STOOMDRUKKERIJ aan den 
N. Z. Voorburgwal to Amster
dam, mot de leverantie van alle 
Materialen en Arboidsloonen. 

Het Bestek met Teekeningen is ad /'3 
per stel te verkrjjgen ter .Stoomdrukkerij van 
HH. Aanbesteders, terwjjl deze ook kosteloos 
worden verstrekt tegen inruiling van de 
vroeger verkochte bestekken voor de aan
besteding, die niet is doorgegaan. 

Inlichtingen geeft de Ingenieur-Architect 
A. L. VAN" GENDT. 

BURGEMEESTER EX WETHOUDERS VAN 
SCHIEDAM zijn voornemens op Donderdag 
den 5dcn September 1889. des middags ten 12 
uren, ten Kaadhuize aldaar, in het openbaar 
aan te besteden: 

Het vergrooten en verbou
wen der Openbare School ]„„„, 
aan de St. Anna Zuster-] 
straat. 

Bestek en teekening liggen op de gewone 
dagen en uren ter inzage aan de timmer
werf en zijn voor ƒ 1.— per stel. op franco 
aanvrage, ter Secretarie verkrjjgbaar. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen bjj 
den Gemeente-Architect. Aanwjjzing in loco 

De Amerikaansche 
„New Paragon'' Schoolbanken 

en A N D R E W S BANKEN en STOELEN 
met opslaande Zittingen voor Scholen. Kerk
gebouwen en Schouwburgen, uitsluitend ver
krijgbaar bjj 

FRED. STIELTJES & C". 
Keizersgracht 715, 

AMSTERDAM 
Duizenden in gebruik in Nederland, waar

van attesten ter inzage. 

toegevoegd!'^ten ctë der 4 c water- zal P"»ts hebben op Maandag 2 September 
staatsafdeeling, de ingenieur 2e kl.asse J. 1889, des voormiddag» ten 11 uren. 
F. dc Gijselaar en de opz. 3c k l . J. A . 
Schiotling. Aan den chef der 3e water-
staatsafdeeling, de opz. ie kl . V. H . Abell. 

Geplaatst: in het gouvernement Suma
tra's Westkust, de benoemde architect 
ie k l . F . J. F. Martij; in dc residentie 
Semarang, de waarnemend opzichter 2e k l . 
A. L. W. Heldring. 

Delast: met de waarneming der functicn 
van chef ie waterstaatsafdeeling, de inge
nieur ie k l . J. E. de Mcijier. 

— Bij het toezicht op de spoorwegdien
sten en het stoomwezen in Nederlandsch-
Indie is de spoorwegopziener 3de k l . II. 
L. A . Maks van Semarang naar Batavia 
overgeplaatst en de waarnemende spoor
wegopziener 3de k l . C. J. Tirion te Sema
rang geplaatst. 

— Aan den adjunct-ingenieur bij den 
algcmeenen dienst van den Waterstaat te 
's-Gravenhage, T. J. W. van Kosstim, is, 
wegens zij 11 vertrek naar Ned.-Indie, eervol 
ontslag verleend met ingang van 1 Sep
tember a. s. De vacature zal voorloopig 
niet worden aangevuld. 

— Dc civiel-ingenieur J. J. Stieltjes, 
thans buitengewoon opzichter bij den Rijks
waterstaat te T i e l , is benoemd tot adjunct-
ingenieur bij de Bataviasche Oosterspoor
wegmaatschappij, en zal werkzaam zijn bij 
de uitbreiding der lijn van Bekassie naar 
Kedong Gedcb. 

— Met ingang van 1 September a. s. 
wordt de opzichter van 's Rijkswaterstaat 
2e k l . J. Haringx van Nicuwediep overge
plaatst naar Limburg en vervangen door 
den opzichter 3e k l . J. Kooreman, thans 
te Nieuwenhoorn bij Hellevoetsluis. 

— Bij koninklijk besluit van 11 Augus-

Aanbesteding. 
Op den 30sten Augustus 1889 zal worden 

aanbesteed door het Bestuur van het Nederl. 
Israël. Jongens Weeshuis «Megaillé 
Jethomim" te AiiixtenlaiH : 

Het bouwen van TWEE WOON
HUIZEN, ZIEKENBARAK, GYM
NASTIEKZAAL met bijbehoo
rende werken op een terrein aan 
den Binnen-Amstel naast het 
weeshuis. 

Aanwijzing in loco 27 Augustus a. s. dee 
voorniiddags 1(1 uur. 

Bestek en teekeningen verkrijgbaar bij 
(iEHIis. LEVISSON firma 1). PliOOPS Jz., 
Zwaneiilmrgerstr. 2<i ad ƒ2 .50 en liggen ter 
visie in het weeshuis ingang Zwanenburger-
straat 20. 

Gebr. VAN DER VLIET, 
IJ/KRIIAMUIAAIIS te AMSTERDAM. 

Plaat», llnnd-. Hoek- en T-'-'"'r enz 
Steeds voorhanden: 

B ALK-IJZER in verschillende profielen en lengten. 
vuien en ÏCÏOIC 11 Maal uit de fabriek 

van üebr. BöiiLKR & Co. te Weenen, alsmede 
M.iMti: lliirliutiel» met afgewerkte pun

ten en onder garantie tegen splijten. 

ZWEEDSCH GRANIET 
uit de groeven, 
inrichting van 

K E i S S K I i ü 

Stoomslijperij en Polijst 
de Firma 

B O H L , 
t- Berlijn. 

Eenig Agent J. H. P. JANSE, 
Prinsengracht +0"-, 

Atiister'latn. 

D E L I F T & C ! . 
Oo*lxmli,h'£ 1 * . Holtrrtlam, 

V L O E R - e n W A N D T E G E L S . 

TROTTOIR . CKMEM-1\ IJ/iRSTrBTEGELS. 
Groote voorraden 

van Staal of Hout niet Btaalband doortrok
ken of met verstelbare lichtopeningen, zelf-
rollende, met drijfwerk enz. enz. 

E.en P. ROTTSIEPER. /Ye»«ei«7/(IijjnpruiBcn). 

J U VAN DER POT, Katendrecht bij Rotterdam. 
Kyaniseerimichting. 

De eenigste. waar ook des winters kan worden gekyaniseerd. 
Het kyaniseeren is het eenigste 

bewerking geschiedt geheel reuk-
afdoende middel tegen verrotting en zwam. De 
11 kleurloos. Desverlangd bjjlevering van hout. 

Prima Engelsche Portland-cement merk „Wallsend" 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prijzen. 

ltelgische kluit- en hydraulische kalk. 
BilHjke prijzen en vrachten. 
Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Gelieve op voornaam en adres te letten. 
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CARBOLINEUM EXCELSIOR is het BESTE Houtbederfwerend middel. 
FRED. STIELTJES & C . Amsterdam. 

TEEKENSCHOOL „HENDRICK DE KEYZER" Te koop aangeboden 
voorheen FELIX MERITIS, 

gevestigd in het gebouw der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 
N. /. Voorburgwal 'iVi. 

INSCHRIJVING VAN NIEUWE LEERLINGEN 
op 21, 24, 28 en 31 Augustus des namiddags van 2—4 uur. 

Prospectus en Programma kosteloos te verkrijgen aan de School en bjj de HH. 
C. M . V A N (IOGH, Keizersgracht tall, CLAUS en FRITZ, Heerengracht 196, FRANS 
BUFF A en ZONEN, Kalvcrstraat 3'.l en SCHOUTEN en VOSKUIL, Leidsckestraat 75. 

De Directeur, 
J . II. A. E. DE VRIES. 

2 Stoomheimachines 
2 Houtsteekbanken 
1 Cirkel on lintzaagmachine 
1 Railzaag 

BO Kipwagons inhoud 2 M 1 Heide 
24 „ „ 2 MA zijden 
36 „ „ l'/jMV kippend 
Alles 90 C.M. spoorwijdte. 
Aanvragen aan L. KALIS Kz. , Sliedrecht 

:n W. DE JONG, lireda. 

H.& J. SUYVER, 
FABRIKANTEN V A N 

STOOMKETELS i\ W E I I K T I I G E I 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EEEE-EIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

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

4 5 S T E R D A M . 

KIM & M' LIIIIIIIKÜI 
B O T T E R D A M . 

A G E N T E N 
der Société Anonyme des 

Carrières de Porphyre de Quenast" 
hN 

der „Société des Carrières de Lessines." 

LEVERANCIERS van FAUCONVALKEIEN. 

Geldersche straat N". 12. 

ASPHALTE V A N V A L DE T E A V E E S 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, 

in groote verscheidenheden, voor: Rijwegen, Trottoirs, Lawn-Teniiis-
Courts, Kelders, Winkel- en Magazijnvloeren, Gangen, Haar-, 
Brug- en Dakbedekkingen, Betonfuiuleeringen enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan THE NEUCHATEL AS-
PIIALTE COMPANY Ld., Beltweg 3, Amsterdam en voor Arnhem bjj den Heer 
H. G. KNOOPS C.Ozn., Heekstraat F fiü te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH 

lil (M l . & IU DDIMill. - AKMIK3I. 
KONINKLIJKE FABRIEK V A* 

WATERPAS-
HOEKMEET-

c n andere 

INSTRUMENTEN, 

l'llllllll.miill.lM'IHE. PIIOTilZIMillilHI'IIIF 
en Stéréotype-Inricht i 

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

op zjjne inrichting voor Pli*t«lltli»grai>hle, 
bjjzondei- geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor iMiotoziiic»-
grapliie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne sici ,M,i , iM-iiiiiiiiiiiiK voor HH. Druk
kers, alleB tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden opfraco aanvrage gratis toegezonden. 

O : J . T H I E M E . 

JAN HAMER & Co. 
A M S T E R D A M . 

Kantoor: Gebouw Maats, tot Bevor
dering der Bouwkunst. 

Marnixstraat 402bh. Leidscheplein. 
Werktuigen voor Sioomwassclicrijen en Stoom-

desinfectie-inrichtingen. 
Werktuigen voor Stroohulzenfabrieken. 
Witte's Liften voor Personen, Goederen, Spjj-

zen enz. 
Boyle's Luehtponipventilators en Schoor

steenkappen. 
Carré's Lnchtdrok-waterreservoirs. 
Milde's -Micro Telephonen. 
Poppe's Desinfectie-inrichtingen voor Pri-

vaatstelsels, enz. enz. 
Nederlandsche referentiën worden op 

aanvrage verstrekt. (4) 

voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEEKENAARS, enz. 

GeëmaiMeerd-ijzeren PEILSCHALEN 
WEEGWERKTUIGEN. 

l i . I I O I . S H O F . H . - ^ 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 

niet Zilver 1868, 1881, 1883 (Internat. Tentoonst.) 
Hoogste onderscheiding 1879. 

EQUERRES, MEETKETT1NGEN, BRIEF- en PAKKETBALANSEN, enz. enz. 
BAKENS. ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN, TELEGRAAF-APPARATEN, enz. enz. 

Bjj P. GOUDA QUINT, te Arnhem, is ver
schenen : 

Het Detailleeren van Bouwkun
dige Samenstellingen. 

(Af'sclnjjven en uitslaan.) 
Handleiding voor eigen studie en practisch 

ondeiwjjs in de Bouwkunde, door 
B. F . F L A S S C H A E R T , 

Leeraar aan de Burgeravondschool en de Hoo
gere Burgerschool te Delft, 

Schrjjvir van: 
Beknopt practisch Leerboek der Bur

gerlijke en Water-Uouwkunde. 
Eerete serie, eerste aflevering, bevattende: 

Plaat N«. 1-5 : Kappen N°. 1-5, met 
beschrijving, en tweede aflevering, bevat
tende Plaat N°. (i—10: Deuren en Deur
kozijnen N°. 1 en 2. Metselwerken N". 
1 en Hekken, Hekwerken, enz. N". 1 
en 2, met beschrjjving. 

Prijs 20 ets. per plaat met beschrijving. 
De Inteekenaren verbinden zich voor éene 

serie van 25 platen met beschrjjving. 
Zoowel van dit werk als van het LEER

BOEK DER BOUWKUNDE is eene uit
voerige Proefaflevering door eiken Boekhan
delaar gratis te ontbieden. 

Gedrukt bij Q. W. van der Wiel & (X, te Arnhem. 

V!KR-EN-TWINTIGSTE J A A R G A N G N u . 35. ZATKRDAÜ„3i AUGUSTUS 1S09 

Redacteur-uitgever F. W. V A N GENDT JCJz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentiCn: 

Bureau van De Of merker, Driekoningenstraat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia [AN SPRINGER, 

II. G. JANSEN en A. REIJDING. 
Stukken, deze Redactie betredende, te adresseeren aan den heer 

A. R E I J D I N G , Stadhouderskade 4, te Amsterdam, 
en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den 

i*,e-Secretaris, American Hotel, te Amsterdam. 

A.W.W.1 
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(A. etA.) D E DOM T E K E U L E N . 
DOOR 

Tit. G. S T R E N C E R S . 

(Vervolg en slot van pag. 281.) 
Het koor was eerst den 27s1"1 September 1322, ruim 

74 jaren na de eerste-steenlegging, zoover voltooid, 
dat het door den aartsbisschop Hendrik von Vorne-
burg kon worden ingewijd, ofschoon een oud op
schrift zegt dat de eerste godsdienstoefening in 1320 
gehouden werd. Voor de verdere voltooiing der in- en 
uitwendige versiering werd vooral door 
Gennep van 1349 — 1362 gezorgd. 

Nu volgde een tijdperk van rust. Zoowel de politieke 
gebeurtenissen als, naar het schijnt, gebrek aan de 
noodige geldmiddelen waren daarvan de oorzaak , althans 
over rijke fondsen scheen men niet te kunnen beschikken , 
want verschillende pausen spoorden de geloovigen der 
geheele christenheid aan om door milde bijdragen den 
bouw van den Dom te steunen en zendelingen van het 
kapittel doorreisden geheel Europa om den toenmaligen 
„Pieterspenning" in te zamelen. Toen het koor geheel 
voltooid was, brak men allengskens de overblijfselen 
van den ouden Dom af en begon men met den bouw van 
het langsschip, het noordelijke zijschip en den zuide
lijken toren, die in 1447 zoover gereed was, dat de 
klokken, die tot dusver in een houten toren plaats 
gevonden hadden , daarin konden worden opgehangen , 
terwijl ook op dien toren de kraan werd opgesteld tot 
het ophijschen van de materialen, noodig voor den 
verderen bouw van de torens en van de midden- en 
zijschepen. 

Van den noordelijken toren werden slechts de fonda
menten aangelegd en eerst in het laatst der 15(lc eeuw 
werd deze met het noordelijke zijschip ter halver hoogte 
opgetrokken. In het jaar 1499 werd nog aan den 
bouw voortgewerkt, daar toen de gewelven boven de 
midden- en zijschepen, voor zoover die gereed waren, 
door een provisioneel dak werden afgedekt; de vier eerste 
traveeën van het noordelijke zijschip werden overwelfd 
en in 1508 tot 1509 de groote geschilderde glazen in 
de ramen gezet. In hetzelfde jaar werd het koor met 

Sedert werd er slechts zeer weinig meer aan den 
! verderen opbouw gedaan, totdat in het jaar 1560 de 

arbeid voor goed gestaakt werd. 
De troebelen der Reformatie deden zich ook hier 

I gelden; zoowel de aartsbisschop als het domkapittel 
hadden wel iets anders te doen dan voor den verderen 

j bouw van den Dom te zorgen, en nadat de stormen 
I der Reformatie voorbij waren , had zich van de kunst 
\ een andere geest meestergemaakt; immers de invloed 
• der Renaissance deed zich in geheel Europa gevoelen 

Hendrik von j en in de laatste drie eeuwen zou men zich de ver
achting der beschaafde wereld op den hals gehaald 
hebben, zoo men had durven spreken van het bouwen 
in Gothischen stijl, dus ook van het afwerken in dien 
stijl van den Dom. Integendeel, slechts hij had succes 
die met plannen voor den dag kwam om al die monu
menten en voorwerpen der kunstgeschiedenis, die aan 
de barbaarsche middeleeuwen herinnerden , voor goed 
te doen verdwijnen. Zelfs werden de noodigste her
stellingen , die het gebouw voor een zekeren ondergang 
moesten behoeden, ternauwernood uitgevoerd. In 
1767—1770 werd het inwendige door een Italiaan in 
Renaissance-vormen en ornementen gepleisterd, het 
hoogaltaar verloor zijn Gothische versieringen, en het 
prachtige „Sacramenthauschen" werd eenvoudig weg
geruimd. Gedurende de Fransche Regeering ging de 
Dom nagenoeg zijn gcheelen ondergang tegemoet en 
werd bij eene bezetting van het leger als fourage-ma
gazijn ingericht. Alle eerbied voor het monument, en 
zelfs voor het godshuis, ging verloren. 

Korten t ij tl na de bezetting der I'Yanschcn werd ander
maal de Dom onteerd door hem in te richten als ge
vangenis , waar Oostcnrijksche krijgsgevangenen onder 
dak werden gebracht, die, om zich te verwarmen, 
een gedeelte van het prachtige ameublement tot brand
stof gebruikten. 

Het is zelfs geen geheim dat er meermalen sprake 
van geweest is de schoone beschilderde glazen aan 
reizende Engelsche kunstkoopers te verkoopen. Een 
deel van de loodbedekking, zoowel als verscheidene uit 
brons gegoten beelden cn sarcophagen van aartsbis
schoppen , werden in stukken geslagen en voor spot
prijzen aan uitdragers en kunstkoopers verkocht. 

een meesterstuk versierd, dat onder den naam van 
„Sacramentshauschen" algemeen bekend is. 

l>e Radactie van Architectura et Amicitia stelt zich alleen verantwoordelijk vuur den inhuml van stukken, jrewaaniierkt met de initialen A. etA. 
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In 1790, toen cle bibliothecaris van den Keurvors t 
van Ma inz een bezoek bracht aan K e u l e n , maakte de 
D o m zulk een diepen indruk op hem, dat hij aan zijn 
V o r s t schreef: „ D i e Pracht des l u m m e l e n sich wö l -
benden Chors hat cine majestatische Kinfa l t , die alle 
V o r s t e l l i n g übertrifft . In ungeheuren Lange stelten 
die Gruppcn schlanker Saulen da wie die Baume eines 
uralten Fors t e s ; nur am h ö c h s t c n Gipfel sind sie in 
eine K r o n e von Aes ten gespalten, die sich mit ihren 
Nachbarn in spitzen Hogen wö lben und dem A u g e , 
das ihnen folgen w i l l , fast unreichbar sind. Li i sz t sich 
a u d i schon das Unendl iche des Wel ta l l s nicht im be-
schrankten R a u m versinnbildl ichen, so liegt g le ichwohl 
in diesen k ü h n e n emporstrebenden Pfeiler und Mauern 
das Unaufhaltsatne, welches die pjnbildungskraft so 
leicht in das Grenzcnlose verlangert". 

Ondanks deze ontboezeming, is de lijdensgeschie
denis van den D o m nog niet ten einde; immers wij 
lezen dat het verval van het gebouw dermate was 
toegenomen, dat in het jaar 1801 M g r . Berdole t , 
bisschop van A k e n , het Fransche Gouvernement het 
voorstel deed den D o m voor afbraak te doen verkoopen. 

()fschoon dit voorstel niet werd aangenomen , werd 
er toch ook niets gedaan om het verval tegen te gaan: 
er was geen geld. Ke ize r in Josephine, die bij een 
bezoek aan K e u l e n den D o m bezicht igde, schonk voor 
noodige herstellingen eenige honderden napoleon-d'ors 
terwijl N a p o l e o n , die grootere sommen voor dc her
stel l ing had toegezegd, later verklaarde dat de staatskas 
niet bij machte was , de gevorderde sommen voor kerke
lijke doeleinden te kunnen opbrengen. 

Rij het bezetten van K e u l e n , door de Franschen onder 
J o u r d a n , vluchtte het Domkapi t te l naar A r n s b e r g en 
nam het de schatten en gewichtigste handschriften mede, 
zoodat het gebouw aan zichzelf was overgelaten en a l -
gehcelen ondergang tegemoet g i n g ; alles wat gedaan 
werd om gelden voor dc noodige herstellingen te 
bekomen was vruchte loos , totdat het in het jaar 1811 
gelukte te verkri jgen dat Baurath G e o r g M o l l e r , van 
Darmstadt , een onderzoek naar den toestand werd op
gedragen ; van dit onderzoek is evenwel niets bekend 
geworden. 

Fr ieder ich von S c h l e g e l , de beroemde cri t icus, letter
kundige en dichter , zoowel a l s S u l p i c e Boisserie wisten, 
na een volhartlenden strijd tegen een eenzijdig klassicisme, 
bij de Dui tsche natie weer eerbied in te boezemen voor 
eene r icht ing in de kunst, waaraan zoovele meesterstuk
ken van bouwkunst hun aanzijn te danken hadden. 

Sulpice Boisser ie , een man vol geestdrift voor oud-
Dui tsche litteratuur en kuns t , Keulenaar van geboorte , 
die zich vol opoffering en liefde aan de studie van den 
D o m gewijd en het bouwwerk met de grootste nauw
gezetheid in zijn toenmaligen toestand opgenomen had , 
zag hoe het verwceren van het gebouw onrustbarend 
toenam en verkreeg van de stad , dat de toestand door 
deskundigen werd onderzocht. He t onderzoek leidde 
tot het advies om den D o m te behouden. 

Ondanks dit advies werd er niets gedaan en moest 
Boisserie tot zijn groot leedwezen het verval met den 
dag zien toenemen. Lers t toen het Fransche j u k 
was afgeschud en de l inker Rijnoever weder tot Pruisen 
behoorde , begon men eraan te denken tien D o m te be
houden, doch niet dan nadat Jacob Joseph von G ö r r e s , 
de groote Dui t sche geleerde, zijn stem verhief en 
Dui t sch land aan een plicht herinnerde en tot ve rvu l l ing 
daarvan dringend vermaande; hij zeide: 

„ D e vol tooi ing van den D o m is eene nalatenschap 
van onze vrome voorvaderen en ook na de nederlagen 
der Franschen is de eer van het Dui tsche v o l k slechts 
ten deele gered , zoolang hij niet door ons is afgewerkt. 
Treurend zweeft de idee van het rcuzengebouw over 

deze ontzaglijke steenmassa's het oog verbeidend, dat 
zij na zoovele eeuwen eindelijk belichaamd worde. A l s 
een voortdurend verwijt staat de onvoltooide bouw in 
ons midden en de kunstenaar toornt , nu zoovele ge
slachten de idee niet hebben kunnen verwezenli jken, 
die in het brein van een enkel sterveling werd voldra
gen. O o k is er een vloek over ons vaderland uitge
sproken , zoo gaat G ö r r e s voor t , toen de arbeiders aan 
den D o m voor goed uit elkander gingen. E n die vloek 
is eene vreeselijke vloek. Dui tschland zal in schande 
en vernedering leven, inwendige onlusten en vreemden 
overmoed ten p r o o i , zoolang het niet terugkeert tot de 
idee, waarvan het z ich uit baatzucht heeft afgewend. 
W e d e r o m heeft tot het Duitsche volk eene stem ge
klonken : voltooit wat uwe voorvaderen hebben begon
nen. W i j kunnen , wij wil len niet doof zijn voor deze 
stem. In zijne onvoltooide bouwval len , in zijne alge-
heele verlatenheid is de D o m een t reur ig , maar getrouw 
beeld geweest van Du i t sch land , sedert de gedachten- en 
spraakverwarring; hij zij ook het zinnebeeld van het 
nieuwe rijk , dat wij gaan stichten". 

D o o r het enthousiasme van Boisser ie , G ö r r e s en an
dere kunst- en vaderlandslievende mannen wakker ge
schud en aangemoedigd, g ing op den i6*«» J u l i 1814 
de toenmalige kroonprins van Pru i sen , later K o n i n g 
Freder ik W i l l e m I V , van Boisserie vergeze ld , naar 
Keu len om den D o m te bezoeken. Boisserie d i e , zooals 
reeds gezegd i s , een vurige voorstander van de ge
heele vol tooi ing van den D o m was, wist den, kunst en 
wetenschap liefhebbenden, vorst geheel voor zijn plan 
in te nemen. 

D i t bli jkt uit wat hij aan zijn broeder Melch io r 
Boisserie schreef: „ D e Kroonpr ins wi l ook den D o m 
geheel voltooien en toen wij boven het koor omgingen , 
kon hij zich niet weerhouden om tegen de aanwezige 
heeren te zeggen, dat van de vele groote werken, die 
zij tot nu toe in F rank r i j k , in Neder land en in Enge
land gezien hadden , de D o m de kroon spande. 

H e t bezoek van den kroonprins aan den K e u l s c h e n 
D o m had tengevolge, dat de K o n i n g in het jaar 1816 
den gcheim-opperbouwraad Sch inke l de opdracht deed , 
het gebouw te onderzoeken. Tengevolge van het advies 
van dezen bouwkunstenaar en de bemiddel ing van den 
met den D o m dweependen kroonpr ins , gaf K o n i n g Fre 
derik W i l l e m I I I last, het bestaande te behouden. 
ICerst in 1823, dus 7 jaren later, werd onder le iding 
van den bouwinspecteur A h l e r t met de herstellings
werken van het bestaande, dat allengs meer van eene 
ru ïne dan van een gebouw had verkregen, een aan
vang gemaakt. D e werken werden met kracht voort
gezet zoodat het koor een nieuw dak kreeg en op 3 
Augus tus 1 8 2 ; het nieuwe kru i de spits werd ge
steld ; men kon vervolgens op 8 Maart 1826 beginnen 
met het herstellen van de zuidelijke gevels. 

N a den dood van A h l e r t , die in 1833 stierf en van 
wien men kon zeggen dat hij solied w e r k , doch , bij 
gemis aan de noodige s tudie , vele fouten tegen den 
Gothischen stijl maakte, werd aan Sch inke l opgedragen 
een opvolger te kiezen. Zijne keuze viel op Ernst 
F r i ed r i ch Z w i r n e r , die den 28 Februar i 1802 in Silczië 
geboren werd en zijne opleiding tot 1821 genoot in eene 
bouwkundige school tc Breslau en daarna tot in 1828 
studeerde aan de K o n i n k l i j k e A k a d e m i e en de U n i 
versiteit te Berl i jn . 

Zwirner was een, in den Gothischen stijl door en 
door ervaren bouwmeester, die bewezen heeft opge
wassen te zijn tegen de zware taak, die hem opge
dragen werd ; hij heeft dan ook zijn naam met zijn 
arbeid aan den D o m vereeuwigd. 

Onder de le iding van Zwirner werd een geheel 
andere weg ingeslagen, daar hij van het denkbeeld 
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uitging dat de restauratie eerst dan waarde zou 
hebben als zooveel mogelijk het oorspronkelijke plan 
<fCVolgd en de bestaande vormen doorgevoerd werden. 
Ter bere ik ing van dit doel moest hij de beeldhouwers 
opnieuw vormen en het is alleen aan zijne groote 
kennis van den Gothischen s t i j l , aan zijn groot ta lent , 
aan zijn onvermoeiden ijver en belangstell ing te danken 
dat hij vo lkomen slaagde hun smaak te vormen en 
hunne techniek in overeenstemming te brengen met 
die van hunne voorgangers in de middeleeuwen. 

Toen in 1833 de kroonprins den D o m wederom 
bezocht, droeg Zwirner hem zijn plan van geheele 
vol tooi ing van den D o m voor en mocht hij het genoe
gen smaken bij den Kroonpr ins algeheele instemming 
te vinden. 

T e Darmstadt werd op een zolder van het „ G a s t h o f 
zur F r a n k e " de schets gevonden van de noordelijke 
torens, die voorheen door Oberbaurath M u l l e r was 
uitgegeven, terwijl Zwirner nog in het bezit werd ge
steld van den plattegrond van den zuidelijken toren en 
van den opstand van een der beiden bovenste koor
vensters , vroeger door W a l l r a f gevonden in de over
blijfselen van het Bauhutten-archief. 

Ve rde r was Sulpice Boisser ie , door een ge lukk ig 
toeval , door aankoop in 1816 in Frankr i jk in het bezit 
gekomen van het ontwerp van den zuidelijken toren en 
van den hoofdgevel; door deze gegevens werd de talent
volle Zwirner in staat gesteld een vol led ig plan voor 
de vol tooi ing van het domgebouw met zijne torens te 
ontwerpen. 

Volgens het plan van Zwirner zouden eerst het 
midden- en de zijschepen gebouwd worden ; daarvoor 
zou 154,000 thaler en voor de verdere vol tooi ing , met 
uitzondering van de torens, nog 2 mil l ioen thaler noo
dig zijn. 

Naarmate het bouwwerk vorderde, kwam allengs meer 
geestdrift voor het grootsche plan der vol tooi ing en 
men slaagde erin die op te wekken door in 1841 
de „ D o m b a u v e r e i n " op te r ichten , waarvan K o n i n g 
Fr iedr ich W i l h e l m I V , die in 1840 den troon bestegen 
h a d , als beschermheer optrad. 

D e Dombauvere in stichtte overal afdeelingen , om 
zooveel mogelijk geld bijeen tc k r i jgen , welk doel zeer 
bevorderd werd door de geheele Dui tsche pers, die de 
voltooi ing van den D o m als eene nationale zaak be
schouwde. 

D e n 4'le" September 1842 werd in tegenwoordigheid 
van het koninkl i jk echtpaar en vele andere Duitsche 
vorsten bij het zuidportaal de eerste steen gelegd voor 
het vol ledig opbouwen van den D o m . D e K o n i n g [ 
sprak, eer hij dc drie traditioneele slagen gaf, de v o l 
gende merkwaardige woorden: 

„ H i e r , w o der Grundstein l ieg t , dort mit jenen 
Thi i rmen zugleich sollen sich die s c h ö n s t e n Thore 
der ganzen W e l t erhebcn. 

„ D e u t s c h l a n d baut s ie ; so mogen sie fiir Deutsch
land durch Gottes Gnade Thore einer neuen , groszen , 
guten Zeit werden. D e r Ge i s t , der diese T h o r e baut, 
ist derselbe, der vor 29 Jahren unsere Ket ten b rach , 
die Smach des Vater landcs , die F^ntfremdung dieses 
Ufers wandte. U n d das grosze W e r k v e r k ü n d e den 
spittesten Geslechtern von einen durch die lun igke i t 
treier F ü r s t e n und V ö l k e r groszen, machtigen , j a den 
Frieden der W e l t u n b l ü t i g erzwingenden Deutschland." 

D e milde bijdragen uit de staatskas en de onver
moeide ijver van de Dombouwvereeniging deden het 
werk met reuzenschreden vorderen, zoodat den 27ste" 
M e i 1845 het zuidelijk zijschip feestelijk werd in ge
bruik gesteld, waarin later Lodewi jk I , K o n i n g van 
Beieren , een uitmuntend geschilderd venster schonk; 
den I4 ' l« A u g u s t u s 1848, bij gelegenheid van het 600-

j a r ig jubelfeest, w e r d , in tegenwoortligheid van den 
K o n i n g en vele andere vorsten, het middelschip voor 
de godsdienstoefeningen feestelijk ingewijd en den I 3 l l e n 

October 1855, wederom in tegenwoordigheid van den 
K o n i n g , w e r d de gevel van het zuidportaal met de kruis
bloem versierd. 

Hetzelfde jaar k w a m het noordelijk portaal gereed 
en in het jaar i860 werd het nooddak vervangen door 
een definitief en de ijzeren toren op het kruis afgewerkt, 
op wiens spits den 15Jen Oc tober , den verjaardag des 
K o n i n g s , de vergulde morgenster werd geplaatst. 

D e n 2ic" Januari 1861 overleed K o n i n g F r i ed r i ch 
W i l h e l m I V , wiens naam met de vol tooi ing van den 
D o m blijft vereenigd, waardoor der Dombouwvereeni 
ging een groote steun on tv ie l ; het protectoraat werd 
aan zijn broeder en opvolger W i l h e l m I aangeboden , 
die het den 201'" Februari 1861 aanvaardde met de 
volgende woorden: „ W i e mcin in Gott ruhender H e r r 
B r u d c r , des hochseligcn K ö n i g s Majesteit, dem A u s -
bau des Domes zu K ö l n unausgesetzt eine lebhafte 
Thei lnahme zuwendete, so habe ich demselben immer 
ein reges Interesse gewidmet und nehme daher das 
Protektorat ü b e r den Central-Dombauverein hierdurch 
g e m an , mit dem Wunsche , dasz derselbe, in dem ho
llen Geiste und Sinne seines erhabenen Schutzherrn 
fortwirkend, in nicht zu ferner Fr i s t sein groszes und 
schönes Zie l erreichen moge." 

Een zwaarder slag t rof de Vereen ig ing den 22sle" 
September 1861 door het overlijden van den dombouw-
meester Z w i r n e r , die gedurende 28 volle jaren geheel 
zijn ziel en zijn groot talent had gewijd aan de ver
wezenlijking van het kunstgewrocht , dat nog door het 
verre nageslacht zal bewonderd worden. 

A l s opvolger van Ernst Fr iedr ich Zwirner werd ge
kozen de regeeringsraad dombouwmeester R icha rd 
V o i g t e l , die reeds sedert 1855 mede-arbeider aan den 
dombouw was, en , gelijk zijnen voorganger , zich even
zoo door ernstige studie meester gevoelde op het ter
rein der G o t h i e k ; hij wijdde zich met hart en ziel aan 
de vol tooi ing van den D o m , waaraan ook zijn naam 
zal verbonden blijven tot in lengte van dagen. 

Onder V o i g t e l werden de gewelven van het midden-
en de zijschepen voltooid en de transepten afgewerkt, 
terwijl niet minder de inwendige verfraaiing werd voort
gezet door het inzetten van geschilderde glazen in de 
vensters , het plaatsen van heiligebeelden enz. 

D e n 4itu September 1867 werd in tegenwoordigheid 
van den kroonprins de fiaal op den topgevel boven 
den hoofdingang der westelijke facade aangebracht. 

D e noordelijke to ren , waarvan op den I 5 < l u M e i 
1850 de eerste steen gelegd w e r d , was in 1869 reeds 
tot de hoogte van 47 M . opgetrokken. 

V o o r den verderen bouw der torens werd de houten 
hijschkraan van den zuidelijken toren verwijderd en de 
verder benoodigde materialen door een stoommachine 
opgeheschen , waardoor het verder afwerken van beide 
torens zeer bespoedigd werd. 

D e gewe ld ig , 12 M . hooge kruisbloem van den noor
delijken toren werd den 2 i s t , u Ju l i 1880 en die op den 
zuidelijken den 14'1'" Augus tus daaraanvolgende gesteld, 
dat is op den verjaardag der eerste-steenlegging. 

Sedert werd door den bouwmeester voortgegaan met 
het aanbrengen van versieringen, het afwerken van de-
noordelijke en zuidelijke portalen en van de torens, 
het beglazen van de torenvensters , het vernieuwen van 
de verweerde gedeelten van den zuidelijken toren, zoodat 
op den «5'1*" October 1880 de vol tooi ing van den D o m 
op zeer luisterrijke wijze in tegenwoordigheid van den 
Dui tschen Ke ize r en vele andere vorsten werd gevierd. 

Sedert zijn de vele gebouwtjes, die tegen den D o m 
waren aangebouwd, gesloopt en eenige straten geamo-
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veerd, zoodat het gebouw nu staat op een ru im plein, 
rondom v r i j , voorzien van terras enz. 

D e schitterende feestviering zette de k roon op het 
w e r k , en thans prijkt liet eeuwen-trotscerend monu
ment in den overweldigenden luister van zijn r i j k d o m , 
als het bewijs van kunstzin en v o l h a r d i n g , van be
kwaamheid cn grootschen ijver der geslachten, die het 
zagen geboren w o r d e n , het hielpen opbouwen en de 
vol too i ing ervan mochten aanschouwen. 

V E R O R D E N I N G 0 1 ' H E T B O U W E N E N 
S L O O P E N I N D E G E M E E N T E A R N H E M . 

In het belang der openbare o rde , zedelijkheid o f 
gezondheid is het d ikwerf noodig het c igendomsge-
bru ik te beperken en art. 625 van het Burger l i jk W e t 
b o e k , in verband met art. 131 der Gemeentewet, ge
ven den gemeentebesturen de bevoegdheid om de be
doelde beperking bij plaatselijke verordening te regelen. 
O o k te A r n h e m werd in iS,S6 eene verordening in het 
bouwen en sloopen in het leven roepen, maar onge
lukkigerwijze werd daarbij de bedoeling van den wet
gever over het hoofd gezien; bij aandachtige lezing 
komt men tot de conclus ie , dat in die verordening niet 
alleen sprake is van beperking van het eigendomsgebruik, 
maar ook van verplichten afstand van een deel van het 
eigendom , zonder daarvoor eenige vergoeding te ont
vangen. H e t was te voorzien dat deze arbitraire voor
schriften vroeg of laat aanleiding tot eene procedure 
zouden geven en dit is in den loop van het jaar geschied. 

Bi j arrest van den H o o g e n Raad der Nederlanden 
dd. 20 M e i 11. w e r d , met verniet iging van een vonnis 
der Rechtbank te A r n h e m , een beklaagde ontslagen 
van alle rechtsvervolg ing , ter zake van liet binnen dc 
gemeente doen stellen van een gebouw zonder de ver-
eischte schriftelijke vergunning van Burgemeester en 
Wethouders te hebben verkregen , terwijl hij bij dat 
vonnis met toepassing van de artt. 1 en 5 0 , 14 en 5 
der bouwverordening was veroordeeld. 

D e H o o g e Raad grondde zijn arrest op de volgende 
overwegingen: 

„ O v e r w e g e n d e , dat aan den requirant is ten laste 
ge l egd , dat op den 14 September 1888 is bevonden 
dat hij bezig was met het stellen of doen stellen van 
een gebouw in de gemeente A r n h e m , zonder dat daar
toe schriftelijke vergunning van Burgemeester en W e t 
houders dier gemeente was verkregen; 

Overwegende , da t , blijkens het beklaagde vonn i s , 
door den requirant daartegen onder andere is aange
v o e r d , dat h i j , bli jkens overgelegd bewijs , op den 23 
J u l i 1S88 door Burgemeester cn Wethouders afgege
ven , had voldaan aan de verpl icht ing, opgelegd bij de 
artikelen 3 en 4 der verordening op het bouwen en 
sloopen in de gemeente A r n h e m , dat de termijnen be
doeld bij het eerste l i d van artikel 5 waren verstreken, 
en dat alzoo , nu geene besch ikk ing op zijn verzoek 
was g e v o l g d , de gevraagde vergunning krachtens het 
laatste l i d van dit a r t i ke l , geacht moet worden te zijn 
ver leend; 

Overwegende dat dit middel van verdediging door 
de Rechtbank ongegrond is geoordeeld, omdat Burge
meester en Wethouders gebruik hadden gemaakt van 
de bevoegdheid, hun bij het tweede l i d van ar t ikel 14 
der verordening toegekend, waarvan volgens het derde 
l i d het gevo lg was dat de bij ar t ikel 5 gestelde ter
mijn was opgeschort ; 

Overwegende, dat gemeld art ikel 14 inhoudt in het 
tweede l id , dat Burgemeester en Wethouders bevoegd 
zijn o m , alvorens op een verzoekschrift bedoeld in 
ar t ikel 3 te beschikken , te bepalen dat vooraf langs 

het perceel , waarop zal worden g e b o u w d , r i ch t ing , 
lengte , breedte en profielen van een of meerdere straten 
zullen worden bepaald; in het derde l i d , dat in dit 
geval de termijn, bedoeld bij art ikel 5 alinea 1 , wordt 
opgeschort totdat op een daartoe strekkend verzoek
schrift zal zijn besl ist ; en in het vierde l i d , zooals dit 
na de wijziging van 2 6 Maar t 1887 l u id t , dat de be
pal ing van breedte, p e i l , r icht ing en profiel , niet ge
schiedt , dan na afgifte eener schriftelijke verklar ing 
van den belanghebbende, dat het gedeelte van de straat 
o f van het p l e i n , dat op de hem toebehoorende per-
ccelen l i g t , benevens eene strook gronds van daar tot 
aan den openbaren w e g , een en ander minstens ter 
halve breedte van de ontworpen straat of het ontwor
pen plein , ten algemeenen nutte is bestemd; 

Overwegende , dat bij het middel terecht wordt be
weerd , dat deze laatste bepal ing de grenzen van eigen-
domsbeperk ing , waartoe de gemeentewetgever bevoegd 
i s , overschrijdt; dat toch art ikel 6 2 5 van het Burger l i jk 
W e t b o e k , in verband met art ikel 135 der Gemeentewet, 
wel toelaat, dat in het belang der openbare o rde , 
zedelijkheid of gezondheid , het eigendomsgebruik door 
eene plaatselijke verordening wordt beperkt, maar dat 
die beperking niet zoover kan gaan , dat zij het verlies 
van dat gebruik ten gevolge zou hebben; dat dit 
laatste het geval i s , wanneer volgens de hier toegepaste 
verordening een eigenaar verplicht wordt een deel van 
zijn eigendom voor openbare straat te bestemmen, 
omdat tengevolge van die bestemming het vrij en uit
sluitend gebruik als eigenaar ophoudt , om plaats te 
maken voor een gebruik dat voor ieder openstaat en 
dat beheerscht wordt door de voorschriften van het 
openbaar gezag , terwijl hiertegen niet afdoet dat de 
verpl icht ing alleen wordt opgelegd aan den eigenaar, 
die zich tot dc beschikbaarstell ing van den grond bereid 
verklaar t , omdat slechts onder die voorwaarde de ver
gunning om te bouwen wordt ver leend; 

Overwegende , dat Burgemeester en Wethouders 
derhalve aan artikel 14 der verordening dc bevoegd-
niet konden ontleenen om de besch ikk ing op het ver
zoek van den requirant aan te houden , totdat door 
hem eene schriftelijke verklar ing als bedoeld in het 
vierde l i d van dat art ikel zou zijn afgegeven, en dat 
dus ook de termijn, gesteld bij het eerste l i d van ar
t ikel 5, niet was opgeschort , zoodat nu niet blijkt cn 
ook niet is ten laste ge l egd , dat de requirant vóó r 
den afloop van dien termijn een aanvang met het 
bouwen zou hebben gemaakt en volgens het laatste 
l id van artikel 5 , de gevraagde vergunning geacht 
wordt tc zijn verleend indien binnen dien termijn geen 
besch ikk ing is gevolgd . het bewezen feit geen over
treding der verordening oplevert , terwijl het ook bij 
geen andere wettelijke bepaling strafbaar is gesteld; 

Overwegende dat het middel derhalve gegrond i s " . 

T o t recht verstand der zaak volgt hieronder de re
dactie der artikelen I, 5 en 14 van de genoemde ver
ordening : 

A r t . 1. H e t is verboden een gebouw, een muur 
of eene andere afsluiting te s tel len, te herbouwen, te 
veranderen of te sloopen zonder of niet overeenkom
stig voorafgaande schriftelijke vergunning van Burg . 
en W e t h . 

D e bepalingen van deze verordening zijn niet van 
toepassing: 

1" op kleine lage h o k k e n , dienende uitsluitend tot 
bergplaats van voorwerpen voor huishoudelijk gebruik 
ol tot het houden van huisdieren of gevogelte; 

2" op koepels of zomerhuisjes in tu inen , mits op 
zichzelven staande en niet van stookplaatsen o f schoor-
steenen voorzien; 

een en ander meer dan 2 meter van den openbaren 
weg gelegen. 

A r t . 5. D e besch ikk ing van Burgemeester en W e t 
houders wordt gegeven binnen veertien dagen na de 
dagteekening van het af te geven schriftelijk bewijs 
der volledige inlevering van de in de artikelen 3 en 4 j 
vermelde s tukken. 

Deze termijn kan met hoogstens eene maand wor - 1 
den ve r l engd , waarvan v ó ó r het verstrijken aan den 
belanghebbende wordt kennis gegeven. 

Ingeval van sloopen of uitbreken volgt dc beschik
k i n g van Burgemeester en Wethouders binnen veertien 
dagen na de indiening van het daartoe strekkend ver
zoekschrift. 

In ieder geval , waarin B . en W . eene afwijzende 
besch ikk ing geven , worden daarbij de redenen dier 
afwijzing medegedeeld. 

Deze redenen kunnen slechts worden ontleend aan 
de eischen van de openbare o rde , vei l igheid of ge- : 
zondhe id , terwijl bij sloopen of uitbreken de weige-
ring der vergunning alleen kan geschieden op g r o n d , 
dat de openbare ve i l ighe id wordt in gevaar gebracht. 

B u r g . en W e t h . kunnen aan de te verleenen ver- i 
gunning tot bouwen of s loopen, dc in elk bijzonder 
geval noodige voorwaarden verbinden, welke in het 
belang der openbare o rde , vei l igheid of gezondheid 
gevorderd worden. 

Wanneer binnen dc termijnen, bij dit art ikel bedoeld , 
geene besch ikk ing van B u r g . en W e t h . is g e v o l g d , 
wordt de gevraagde vergunning geacht te zijn verleend. 

A r t . 14. N ieuwe straten of pleinen mogen niet wor
den aangelegd, noch bestaande straten of pleinen door -
aan of herbouw worden verlengd of ui tgebreid, dan 
nadat de lengte, de breedte en de r i ch t ing , benevens 
de lengte en dwarsprofielen door B u r g . en W e t h . zijn 
voorgesteld. 

Ieder, die tot den aanleg , eene verlenging of eene 
uitbreiding als bovenbedoeld , w i l overgaan , is verplicht 
van zijn voornemen vooraf schriftelijk aangifte te doen 
aan B u r g . en W e t h . met overlegging van eene terrein-
teekening op eene schaal van 1 a 500, benevens lengte
en dwarsprofielteekeningen op eene lengteschaal van 
1 a 500 en eene hoogteschaal van 1 a 100. 

B u r g . en W e t h . zijn bevoegd , om alvorens op een 
verzoekschrift , bedoeld in art. 3 , te besch ikken , te 
bepalen , dat vooraf langs het perceel , waarop zal wor
den gebouwd , r i c h t i n g , lengte, breedte en profielen 
van eene of meerdere straten zullen worden bepaald. 

In dit geval wordt de termijn , bedoeld bij art. 5 
a l . 1 opgeschort , totdat op een daartoe strekkend ver
zoekschrift zal zijn beslist. 

Bepal ing van breedte, p e i l , r ichting en profiel ge
schiedt niet , dan na afgifte eener schriftelijke verklar ing 
van den belanghebbende, dat de straat of het plein 
aks openbare weg ten algemeenen dienst is bestemd. 

D e termijnen , bedoeld in art. 5 , zijn op dit art ikel 
toepasselijk. 

Bij dezelfde beschikking worden tevens door B u r g . 
en W e t h . de rooilijnen voor de gevels der daaraan te 
bouwen huizen vastgesteld. 

O o k voor de in dit ar t ikel bedoelde beschikking 
gelden de bepalingen , in art. 7 voor het beroep op 
den Raad vastgesteld. 

N E D K R S A K S I S C I I K I I O U T A K C I I I T K C T U U R . 
H i l d e s h e i m , Halbers tadt , Brunswi jk , Goslar en nog 

eenige steden in N o o r d - D u i t s c h l a n d , allen beroemd 
om de zoogenaamde Nedersaksische houtarchitectuur, 
hebben in de laatste jaren een geheel ander aanzien 
gekregen, sedert men begonnen is op de oude gebouwen 
°ve ra l weder de oorspronkelijke polychromie te voor

schijn te roepen, die in den loop der tijden tengevolge 
van het weer of van gebrekkig onderhoud was ver
dwenen. H e t eerst is men in 1882 hiermede te H i l 
desheim begonnen met het Trini tei tshospitaal , da t , 
wat de benedenverdieping betreft, uit 1334 dagteekent; 
de daarop geplaatste houtarchitectuur van 1 4 5 9 werd 
toen op eene zeer voorzichtige 'cn als het ware aarze
lende wijze in kleuren gerestaureerd. Desniettegen
staande behaalde men daarmede zulk een succes, dat 
van het plan werd afgezien om het gebouw af te breken, 
waartoe, tot verbreeding van eene straat, reeds beslo
ten was. Ande re eigenaars van oude gebouwen volgden 
het goede voorbeeld. 

D e tweede schrede van belang op dezen weg ge
schiedde eerst na den brand van het wijd en zijd ver
maarde Knochenhaueramthaus in 1884. D e plannen 
tot wederopbouw van de door het vuur beschadigde 
bovenste verdiepingen leidden tot nauwkeurige onder
zoekingen over de oorspronkelijke polychromie van 
het gebouw en deze tot eene consequente, algemeene 
toepassing der kleuren bij de herstelling van het geheel. 
D e logische noodzakeli jkheid hiervan bleek uit de 
overweging, dat het bruine houtsnijwerk aan de bovenste 
gedeelten van het slanke gebouw van beneden onmo
gelijk opgemerkt kon worden , indien het niet door 
sprekende kleuren op den eveneens donkeren achter
grond ui tkwam. E n waartoe vervaardigt men met 
groote kosten houtsnijwerk, indien niet om gezien 
te worden ? 

E n toch durfden zelfs doorkneede kenners van den 
middeleeuwschen bouwtrant eene geheele beschi ldering 
van het gebouw niet aan. M e n vreesde, dat het re
sultaat een bont schouwspel zou opleveren en aarzelend 
werden proeven met kleine gedeelten genomen ; toen 
deze goed u i tv ie len , werd in den zomer van 1886 het 
geheel uitgevoerd. 

Het gebouw zelf dateert van 1529 en bestaat aan de 
voorzijde uit acht verdiepingen, van welke vijf telkens 
voor de lagergelegene uitspringen. D e sterke balken 
dier overkragingen zijn geheel gebeeldhouwd en het vrij 
krachtige relief verraadt de hand van een bekwamen 
meester, die in den geest der vroege Renaissance werkte, 
hoewel hij in vele opzichten nog onder den invloed 
van den Gothischen stijl verkeerde. Vanwege de 
kolossale hoogte van het gebouw kunnen de reliefs niet 
van de straat onderscheiden worden. Hier toe is eene 
beschi ldering bepaald noodzakel i jk , en wel in de meest 
gedecideerde tinten : rood en g roen , ieder in twee nu
ances en eene heldere vleeschkleur vormen de hoofd
kleuren ; de vruchten , bloemen enz. werden geel , de 
achtergrond blauw geverfd. Over het algemeen hebben 
de warme tinten de overhand en worden zij in hunne 
werking voortreffelijk ondersteund door de donkerbruine 
houtkleur der nietbeschilderde deelen. 

A l moge dit op het eerste gezicht schreeuwend en 
bont schijnen , de uitkomst heeft reeds thans deze manier 
van wei ken gerechtvaardigd. Gebouwen , van den aan
vang af met harmonischer , zachter kleuren beschilderd, 
zijn na enkele jaren bleek en mat van kleur geworden, 
terwijl het boven beschreven gebouw thans aller oogen 
tot z ich trekt vanwege zijne fraaie, met de geheele 
ouderwetsche omgeving harmonieerende kleurenpracht. 

Met deze restauratie van het Knochenhaueramtshaus 
was het ijs gebroken , en allerwege werd het gegeven 
voorbeeld nagevolgd. Te Hi ldeshe im zelf ontstond in 
het voorjaar van 1887 eene vereeniging, die z i c h t e n 
doel stelt de polychrome-beschi lder ing der talrijke oude 
gebouwen te bevorderen door den eigenaars der huizen 
de kosten te vergoeden, die aan de beschildering i n 
kleuren verbonden zijn. O o k te G ö t t i n g e n , G o s l a r , 
E inbeck en Brunswijk slaat men denzelfden weg in. 
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Vergadering van 28 Augustus 1889. 
Vroeger dan andere jaren werden de leden van de Afdeeling 

bijeengeroepen, omdat van den Secretaris een schrijven was 
ingekomen, waarin hij zijn aanstaand vertrek naar dc Trans
vaal berichtte. Na goedkeuring van de notulen van de voor
gaande vergadering (24 Apr i l 1889) cn het uitbrengen van het 
verslag van de excursie naar Gorichem door het lid P. Eve-
kink, die zich welwillend daarmede had belast, kwam de 
hoofdzaak der vergadering aan de orde. De Voorzitter las het 
schrijven van den heer Hollenbach en bracht hulde aan 
dc vele diensten, door hem als Secretaris bewezen en den ijver, 
waarmede hij steeds die betrekking heeft vervuld; hij roept 
hem een waarwei" toe. 

Met algemeene stemmen werd hierop tot Secretaris benoemd 
het lid P. Evekink. 

Hierna werd nog het verslag van den afgevaardigde naar 
de Meivergadering tc Amsterdam voorgelezen en werden de 
twee voorgestelde nieuwe leden, dc heeren Willem Camman 
en P. Stornebrink, de laatste teWichen, met algemeene stem
men aangenomen. 

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

— D e n 6 Augus tus j l . werd bij W ö r t h het gedenk
teeken onthuld ter cere van de in den Fransch-Dui tschen 
oor log gevallen Beiersche soldaten. H e t gedenkteeken 
is opgericht op de plaats , waar de bloedigste worstel ing 
van den slag bij W ö r t h plaatshad. 

N a a r de Deutsche Bauzeitung mededeelt mag het 
monument tot de fraaiste kunstwerken van dien aard 
gerekend worden ; het is het werk van den architect 
professor F . Thiersch en den beeldhouwer professor 
R ü m a n n , te M u n c h e n , die met hun ontwerp van de 
in 1885 voor dit monument uitgeschreven prijsvraag 
den eersten prijs behaalden. D e onderbouw stelt een 
grooten grafkelder voor , in ernstige, antieke vormen 
behandeld ; hij staat op twee trappen en is bestemd 
o m de overblijfselen van de bij W ö r t h — F r ö s c h w e i l e r 
gevallen krijgers op te nemen. Eene met koper be
slagen deur verleent toegang tot de binnenruimte , die 
door smalle spleten in het muurwerk verlicht word t ; 
2 bronzen reliefs, aan weerszijden van de deur , stellen 
geniusscn v o o r , die door palmen en kransen omgeven 
tafels vasthouden, waarop de namen gegtift zijn van 
alle veldslagen van den oor log van 1870—'71, waaraan 
de Beiersche troepen deelnamen. O p liet v l akke dak 
van dezen onderbouw ligt aan de voorzijde een bronzen 
l eeuw, waarachter z ich , op een vierkanten s o k k e l , een 
prachtige bronzen groep verheft, ter bekroning van het 
gehee l ; deze stelt de godin der overwinning v o o r , een 
Beiersch soldaat ondersteunende, die nog in den dood 
een op den vijand veroverd vaandel vasthoudt; dc godin 
staat op het punt het hoofd des krijgers met den krans 
der overwinning te sieren. 

— M e t de restauratie van den D o m te W o r m s , die-
in de buitenlandsche vakbladen reeds zoo d ikwer f be
sproken w e r d , schijnt het thans ernst te worden. B l i j 
kens een te W o r m s verschijnend dagblad heeft het 
D o m b o u w c o m i t é en de kerkeraad met professor H e i n -
r ich Vri jheer von Schmidt te M u n c h e n eene overeen
komst gesloten , waarbij laatstgenoemde zich verbindt 
v ó ó r den 15 M e i 1890 de vol ledige ontwerpen voor 
de restauratie van den D o m te leveren. D e architect 
moet niet alleen een restauratie-ontwerp met begroot ing 
en bestek leveren , maar ook alle plat tegronden, op
standen en doorsneden van den D o m in zijn tegen-
woordigen toestand, benevens details van dc voor
naamste onderdeelen, die gerestaureerd moeten worden. 
V o o r dezen zeer omvangri jken a rbe id , waarmede hij 
en zijn personeel op de plaats zelve reeds een aanvang 
heeft gemaakt , ontvangt de architect eene tegemoet
k o m i n g van 15,000 mark. 

— O p de internationale tentoonstelling van kunstwerken 

te M u n c h e n werden , behalve de reeds bij de opening 
door den Prins Regent van Beieren aangekochte schilderij 
van J . H . L . de H a a s , tot nog toe in de Nederlandsche 
Afdee l ing verkocht de volgende schi lder i jen: voor de 
N i e u w e Pinacotheek: B . J . B l o m m e r s , Versche visch; 
J . H . L . de H a a s , Landschap met vee, en A l b e r t N e u -
huys Lente; voor de ve r lo t ing : Margaret M e i j e r , Rozen 
en E d . van der M e e r , Dorpen Vaart; aan de K o n i n g i n 
van Saksen , E . P . t e r M e u l e n , Schepen onder boomen; 
en aan par t icul ieren: A . A r t z , Katwijksch Meisje, 
en K . K l i n k e n b e r g , Amsterdamsch Stadsgezicht. 

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 . ( A . et A . ) Wij vernemen dat bij dc Directie 

van de plateelbakkerij Rozenburg het plan zou bestaan om den 
heer Colenbrander, die tot nu toe als schilder aan de inrichting 
werkzaam was cn als het artistieke hoofd van de zaak kan 
beschouwd worden, door een ander te vervangen. 

De reden van deze verandering moet zijn dat de richting, 
door den heer C. bij het versieren der producten van de fabriek 
gevolgd, niet spoedig genoeg door het publiek op waarde ge
schat wordt, m. a. w. dat de fantastische decoraties, waarmee 
deze artist de vazen cn potten beschildert, niet begrepen en 
daarom niet gewild zijn, zoodat de financieele resultaten te 
wenschen overlaten. 

Jammer genoeg heeft ook dit laatste motief de directie moeten 
weerhouden om aan de Parijsche tentoonstelling deel te nemen; 
de fabriek van Joost 't Hooft te Delft maakt daar op het oogen
blik een uitstekend figuur; van de betrekkelijk weinige Hol 
landsche inzendingen op kunstindustrieel gebied trekken deze 
echt nationale kunstproducten het meest de aandacht. 

Wanneer bovenstaand bericht zich mocht bevestigen, zouden 
wij dit zeer betreuren. Het streven van een begaafd artist, 
die zich r.u geruimen tijd met het zoeken naar oorspronkelijke 
artistieke effecten bezighoudt en hierin ook voortreffelijk slaagt, 
te moeten gestuit zien door financieele bezwaren, is zeer ont
moedigend. 

Hoe de Haagsche schilders over het werk des heeren Colen
brander oordeelen bleek herhaaldelijk, 0 1 . in 1886. toen door 
de heeren Bisschop, Bosboom, Israels en Mesdag de hulp van 
het publiek werd ingeroepen tot het verleenen van den noodigen 
steun aan deze veelbelovende Haagsche industrie. Zij zeggen 
in deze oproeping onder meer: 

».\Iaar niet minder bewondering hebben wij voor de vazen, 
potten, pullen en schotels van den heer Colenbrander, die, 
door hun oorspronkelijkheid, fijnheid of pracht van coloriet, 
schoone of grillige vormen, eene nieuwe bladzijde in de ge
schiedenis der pottebakkerskunst uitmaken." 

Het consigne zal nu wel worden de Delftsche manier navolgen. 
Deze fabriek is op het oogenblik zoo gelukkig hare producten 
tot mode-artikelen verheven tc zien; wij bedoelen hiermede 
natuurlijk geen minder goede appreciatie, doch wij zouden zoo 
gaarne zien, en zeker ieder weldenkende met ons, dat de beide 
inrichtingen ieder haar eigen weg bleven vervolgen en op eigen 
manier naar volmaking streven; het wil er bij ons niet in, dat 
over het voortbestaan of over de te volgen richting in een tak 
van kunstindustrie beslist wordt, uitsluitend door het kapitaal. 

A M S T E R D A M . Den 6*'° September a. s. zal het Koninklijk 
Instituut van ingenieurs in het gebouw der Maatschappij tot 
bevordering der Bouwkunst hare zomervergadering houden. 

Des namiddags zal per rijtuig een bezoek worden gebracht 
aan de werken van het Merwedekanaal te Zeeburg. De weg 
zal zoodanig worden genomen, dat tevens het bijna voltooide 
magazijn van geneesmiddelen kan worden bezichtigd. Het 
middagmaal zal bij Krasnapolsky worden gebruikt. 

Den 7 d ' ° September zullen de leden des ochtends vroeg zich 
naar Utrecht begeven om vandaar gezamenlijk omstreeks 10 
uur per stoomboot naar Gorichem te vertrekken. Op dezen 
tocht zullen op verschillende punten werken van het Merwede
kanaal in oogenschouw worden genomen. Te Gorichem zal 
het middagmaal worden gehouden. 

Aan den tocht naar Parijs zal door niet minder dan 87 leden 
van het Instituut worden deelgenomen; behalve aan de vroeger 
vernielde fabrieken cn inrichtingen, zal ook een bezoek kunnen 
gebracht worden aan dc ateliers van den heer Deauville Ainé 
aan de Seine, die daartoe de leden heeft uitgenoodigd. 

— De Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst zal op 
Donderdag 19 September te lo ' / i uren a. s. hare 6 0 " ' alge
meene vergadering houden te 's-Hage, in het gebouw van 
het Genootschap Pulchri Studio. De agenda der vergade
ring luidt: i°. mededeelingcn van den heer H . J. Mondt, 
Voorzitter der Afdeeling; 2°. mededcelingen van het bestuur; 
3°. discussie over voorstellen, staande de vergadering gedaan. 
Na afloop der vergadering zullen het gebouw van het Ministerie 
van Justitie en de Trèves-zaal bezichtigd worden, terwijl de 
gebruikelijke gemeenschappelijke maaltijd in het Kurhaus te 
Scheveningen plaats heeft. 
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AMSTERDAM. Dc Commissie van toe
zicht op dc Rijksacademie van beeldende 
kunsten heeft aan den Minister van Bin- ; 
nenlandsche Zaken medegedeeld, dat de 
heer P. Pander, bij K . B. voor de tweede 
maal begunstigd met het jaargeld, aan 
de gegeven instructie heeft voldaan door 
de inzending van het hem opgegeven beeld, 
voorstellende een boschnymph en van ver
scheidene andere kunstwerken en ontwer
pen, door hem te Parijs vervaardigd. 

De Commissie heeft dan ook den heer 
Pander andermaal aanbevolen voor het 
genot van evcnvermeld jaargeld, waar
mede de Koning hem heeft begiftigd, ten 
einde hem dc gelegenheid te geven zich 
in de beeldhouwkunst verder te bekwamen. 

— Onder dc stukken, ten Kaadhuize 
ter visie van de leden van den Raad ge
legd, vindt men een voordracht van Bur
gemeester en Wethouders om hen te mach
tigen ƒ 2500 ter beschikking te stellen van 
de commissie van onderzoek in zake de 
Duinwaterleiding opdat deze zich, onder 
meer, bezig houde met de beantwoording 
der vraag of het gebied, waarover de Duin
watermaatschappij thans de beschikking 
heeft, voldoende is 0111 haar in staat te 
stellen, de levering van duinwater te doen 
geschieden overeenkomstig de concessie. 

L E E U W A R D E N . De Gemeenteraad heeft 
met algemeene stemmen besloten den M i 
nister van Waterstaat bij adres dringend 
te verzoeken, de uitvoering van de spoor-
wegwerken op en bij het station Leeuwar
den, bestaande in het maken eener restau
ratiezaal en eene overkapping der sporen, 
tc willen bevorderen. Hoewel hiervoor 
gelden op de spoorweg-begrooting voor 1S89 
zijn uitgetrokken, werd dc aanbesteding 
tot heden niet aangekondigd. 

Z U T F E X . De Gemeenteraad heeft beslo
ten bij het uitschrijven eener prijsvraag 
voor den bouw van een nieuw gemeente
huis rekening te houden met eene even
tueel op te richten botermarkt. Tot leden 
van de jury voor de beoordeeling der ant
woorden op deze prijsvraag zijn benoemd 
de heeren Muysken en Springer, te Am
sterdam, en Van Etteger, tc Zutfen. 

P E R S O N A L I A . 
— Bij beschikking van den Minister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid, zijn 
met ingang van 1 September aanstaande 
bevorderd: 

tot opzichter van den waterstaat iste 
klasse, H. Baerents te Zutfen, thans op
zichter 2de klasse; 

tot opzichter 2de klasse. H . de Kiewit 
te Dordrecht, thans opzichter 3de klasse; 

tot opzichter 3e klasse, L. W. van der 
Made te Harderwijk, thans opzichter 4de 
klasse. 

— Bij den waterstaat en 's lands bur
gerlijke openbare werken in Ned. Indie is 
benoemd tot adspirant-ingenieur de civicl-
ingenieur A . Sijthoff. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— Gemeente-architect te 's Bosch. 

Jaarwedde /' 2000 met vrije woning. Alleen 
civiel-, militair- of bouwkundig ingenieurs 
komen in aanmerking. Adres vóór 15 
•September aan B. en W. 

— Bek w a a m b o u w k u n d i g o p l i c h 
ter, in staat zelfstandig een bouwwerk 
te leiden. Adres letter 11 aan den boek
handelaar H. Eisendrath, Amsterdam. 

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

DE LINT & C°. 
Hnelsrrilijk- S » * . Kot Ir rit a in 

VLOER-en WANDTEGELS. 
T H 0 T T 0 1 K - , T E M E X T - E \ U U I S T E E H T H H I S . 

Groote voorraden 

Ministerie van Justitie. 

Op Zaterdag 14 September 1889, des namid
dags ten 2 ure, zal in een der lokalen van 
het Departement van Justitie te 's-Gracen-
hage, in het openbaar, bjj enkele inschrij
ving worden 

AANBESTEED: 
Het bouwen van een Huis van 

bewaring te Oostburg. 
Raming / 11.300. 

Het bostek niet daarbij hehoorende teeke
ningen benevens li detailteekeningen, liggen 
ter inzage voor gegadigden in het Raadhuis 
te Oostburg. 

Inlichtingen zijn te bekomen bij den Inge
nieur-Architect voor de Gevangenissen en 
Rechtsgebouwen, Departement van Justitie, 
te 's-Geacenhage. 

Aanwijzing te Oottburg zal gehouden wor
den op Maandag '.I September I sS'J, des 
namiddags van i'j, tot i ure. 

Het bestek met daarbjj behoorende teeke
ningen is op traneo aanvrage tegen betaling 
van ƒ 0.5(1 te bekomen bjj de GEBROE
DERS VAN 01.KEF . Boekhandelaars, Spui 
N°. 28a te ys-(irarenhage. 

's-Gracenhage, 24 Augustus ISS'J. 
lie Minister van Justitie, 

Voor den "Minister, 
De Secretarie-1ieneraal: 
P. J . VAN B E U M A . 

Aanbesteding. 
HET BESTUUR DER VEREENIGING 

V A N DEN H. VINCENTIUS V A N PAULO, 
te Amsterdam, is voornemens op Maandag 16 
September a. s. des voormiddags ten 11'/. 
uur, in het Lokaal »De Eensgezindheid", aan 
het Spui aldaar, aan te besteden: 

Het bouwen van eon gedeelte 
School aan do Korklaan, bij 
het Lange Bleekerspad te Am-
sterdam. 

De bestekken zjjn a / 1 verkrijgbaar bjj 
den Boekhandelaar J . S. DE HAAS, Palcis-
straat 11, Amsterdam. 

De teekeningen liggen van af 2 September 
a. s. ter inzage, eiken werkdag van af's mor
gens 10 tot 's middags 1 uur ten kantore 
des Bouwmeesters A. C. B L E U S , Haarlem
mer-Houttuinen 79. 

Aanwijzing 111 loco, Zaterdag 7 September 
a. 8. des voormiddags ten 11 uur. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 

Gemeente ARNHEM, zullen Dinsdag 10 Sep
tember 1889, 's voormiddags 1 1 u u r , inliet 
openbaar, ten Gemeentehuize aanbesteden: 

Bestek N". 81. 
Het VERGROOTEN van School 

N°. XH met vier Lokalen. 
Inlichtingen worden alle werkdagen , tot 

den dag der aanbesteding, tusschen 'J en 12 
en tusschen 2 en 4 uur gegeven aan het 
Bureau Gemeentewerken ten Gemeente huize; 
aanwijzing op Woensdag 4 September a. s. 
'e namiddags 1 1 , ure, aan School X". XII 
(Bloemstmat); bestek met gezegeld inschrjj-
vingsbiljet en 2 teekeningen tenen betaling 
van / 0.75 per stel ter Secretarie verkrijgbaar. 

.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 24" " September 1889. 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». 500. 
Het maken eener SPOORWEG

HAVEN en het vorrichten van 
bijkomende werken te ZUID
BROEK. 

Begrooting ƒ 15300.—. 
De besteding geschiedt volgens J 71 van 

het bestek. 
Het bestek ligt van den 2 d , D September 

ISS'J ter lezing aan bet Centraalbureau bjj 
de Moreelse Laan en aan liet bureau van 
den Heer Sectie-Ingenieur D. MOLENAAR 
te Groningen en is op frane» aanvraag (per 
brief) aan 'genoemd Centraalbureau (Afd. Weg 
en Werken) te bekomen, tegen betaling 
van fO.50. 

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

Aanwjjzing op het terrein zal geschieden 
den I7 d " September 1889 j ten 10 uur voor
middags. 

Utrecht, den 30"" Augustus ISS'J. 

OPENBARE 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER i:s WETHOUDERS VAN 

SCHIEDAM zijn voornemens op Donderdag 
den 5dcn September 1889, des middags ten 12 
uren, ten Raaclliuize aldaar, in het openbaar 
aan te besteden: 

Het vergrooten en verhou
wen der Openbare School 
aan de St. Anna Zuster
straat. 

Bestek en teekening liggen op de gewone 
dagen en uren ter inzage aan de timmer
werf en zijn voor ƒ 1 . — per stel, op franco 
aanvrage, ter Secretarie verkrijgbaar. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen bjj 
den Gemeente-Architect. Aanwijzing in loco 
zal plaats hebben op Maandag i September 
1S89, des voormiddags ten II uren. 

Bouwterrein te VENLOO. 
Aan den Roermondsehen weg zijn eenige 

goed gelogen BOUWTERREINEN te 
koop, zeer geschikt voor den bouw van hee-
renhuizen. 

Te bevragen bij den Mr. Timmerman II. 
V A N GASSELT, te fenloo. 

V E R Z A M E L I N G 

BEKROONDE*ONTWERPEN, 
door de Leden van het Genootschap 

„Architectura et Amicitia", 
gevestigd te A MSTERDAM. 

Het groote debiet, aan „DE BOUW
MEESTER" ten deel gevallen , doet den 
Uitgever Termeenen dat vele Inteekenaren 
er belang in zullen stellen ook de „BE. 
KROONDE ONTWERPEN" aan te 
schallen, ten .'inde de door dit Genootschap 
bezorgde reeks van Platen voliedig te be
zitten , daar de bovengenoemde „VERZA
MELING" door »DE BOUWMEESTER" 
vervangen is en hiermede als het ware één 
geheel uitmaakt. Iljj biedt daartoe dit werk, 
zoolang de geringe voorraad strekt, tot do 
volgende prijzen aan: 
in Iraaie Portefeuille in plaats van ƒ 14.60 voor ƒ 7. 
zonderde Portefeuille,, „ „ „12— „ „6. 

Deze „Verzameling" bestaat uit 36 
Platen in Photo-lithographic, die een aantal 
verschillende belangrjjke ontwerpen van velen 
der voornaamste Architecten bevatten en is 
uitgegeven in hetzelfde formaat als „do 
Bouwmeester". 

Arnhem. De Uilgcrer P. GOUDA QUINT. 
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AANBESTEDING. 
Op Donderdag 5 September 1889. de« mor-

gt'lis te 10 uren precies, zul door den onder-
geteekende, in het Gebouw van de Maat
schappij tot bevordering der Bouwkunst, 
namens de Heeren SPAKLEIÏ & TETTE
RODE, worden 

A A N B E S T E E D : 
Do bovenbouw voor 8 W O O N 

H U I Z E N mot B O V E N W O N I N 
G E N , op een terre in gelogen 
Marn ixa t raa t nabij het L e i d -
sehoplein. 

Bestek en Voorwaarden met bijbehoorende' 
Teekeningen zijn ad / 1.— per stel verkrijg
baar ter Stoomdrukkerij van de Heeren 
KOF.I.OKKZKN .V HüBNF.H. alhier. 

J . C. 8 P A K L E E J R . , 
lloutr kundig-linjeiiieur. 

JAN HAMER & C ° . 
AMSTERDAM. 

KANTOOR: Marnixstraat 402 b h Leidscheplein. 
Installeerden hier te lande met veel succes 

geheele Waterleidingen 
in gebouwen, volgens het systeem CARRÉ. 

M I L D É 'S 

Tclt'|)lioiit'ii. I.lecliïselie Schollen enz. 
Voor de telephoniache gemeenschap in Werk
plaatsen , Hotels, Kantoren, Villa's enz. 

Deze toestellen zijn bjj lagen prijs, zeer 
gevoelig, duurzaam en élégant. 
K e l l e y ' s gosch i lderd en gobrand Glas . 

G E F L A T T N E E R D G L A S , V E N T I -
L A T I E G L A S . (1) 

ASPHALTS V A N VAL DE THAVEES 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, 

i n groote verscheidenheden, voor: Rijwegen, Trottoirs, Lawn-Tennis-
Courts, Kelders, Winkel- en 3Ïagazi,jnvloeren, Gangen, Muur-, 
Brug- en Dakbedekkingen, Betonfandeeringen enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan T H E 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 d . , Heltweg :(. Amsterdam en voor Arnhem, bij den Heer 
H . G . K N O O P S C.Ozn. , Beekstraat E 02 te Arnhem. 

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

J F l - o l l v L i l s L e n 
van Staal of' Hout met Staalband doortrok
ken of met verstelbare lichtopeningen, •elf-
rollende, met drjjfwerk enz. enz. 

E.en P. ROTTSIEPER, /r«m.srtó</(Ifjjnpruisen). 

PIIOTOLITIIOGKAPIÜE. lllOlomi 111,1! Utlll. 
en Sléréotype-lnrifhling 

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

op zjjne inrichting voor I'lioitlitliogi »i>lile, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l'liolozliu o-
irraplilr voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken en/., ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne xicréotyiie-liirlrliline voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen niet proeven van bewerking, 
worden op/ra»™ aanvrage gratis toegezonden. 

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

ZWEEDSCH GRANIET • 
uit de groeven, Stoomslijperij en P o ü j s t 
i n r i c h t i n g van de Firma 

KESSEL & RÜHL, 
te Ber l i jn . 

Eenig Agent J . H . P . J A N S E , 
Prinsengracht 468, 

Amsterdam. 

CARBOLINEUM EXCELSIOR is het BESTE Houtbederfwerend middel. 
FRED. STIELTJES & C". Amsterdam. 

\mm\ & lU.HMM.II. - MWMM. 
KONINKLIJKE FABRIEK V A > 

WATERPAS-
HOEKMEET-

cn andere 

INSTRUMENTEN, 
v o o r I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S , e n z . 

H.& J. SUYVER, 
F A B I U K A N T E N V A N 

STOOMKETELS E W E R K T » , 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

188.'i bekroond met 
EERE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n e n Z e e p a a r d , 
B i c k e r s t r a a t 

A M S T E R D A M . 

Geëmaïileerd-ijzeren PEILSCHALEN 
WEEGWERKTUIGEN. 

Te koop aangeboden. 
2 Stoomheimachines 
2 Houtsteekbanken 
1 Cirkel en lintzaagmachine 
1 Bailzaag 

50 Kipwagons inhoud 2 M?. / Beide 
24 „ „ 2M».j zijden 
36 „ „ IV, M 3.1 kippend 
Alles !)0 c.M. spoorwjjdtc. 
Aanvragen .urn E. KALIS Kz. , Sliedreeht 

en W. DE JONG, 's-Gravenhage. 

AMERIKAANSCHE HYDRAULISCHE LIFTEN 
voor Hotels, Kantoorgebouwen, Ziekenhuizen en Fabrieken. 

FRED. STIELTJES & C0., Keizersgraoht 745 Amsterdam. 
Vuurvaste W a n d e n , P l a f o n d s en vrijdragende Gewelven 

naar het systeem RABITZ, 
levert als eenig concessionaris van den uitvinder C. RABITZ te Berlijn, 

THEOD. FEKD. BIERÏÏORST, Mozaïekfabrikant te Haarlem. 
Eiken- en Beukenhout Parket hydrofnge, Massif Parket, Parket tapis vanaf/4.—per M2. 
NB. Men zie de korte beschrijving en proces-verbaal van eene te Keulen gedane vuurproef in Dc Opmerker N°. 34 van 20 Augustus 1887. 

Gedrukt bij G. W. van der Wie) & O., te Arnhem. 
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Photolith-van 6.J.Thleme, Arnhem. 
Bijvoegsel van DE OPMERKER 1«H9. X " 3 6 . 
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RCHITECTVRAETÜISMICITIA 

Redftcteur-uitcever F. W. V A K G E N D T JUz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad cn atherteiitien: 

Bureau van De Opmerker, Driekoningenstraat 28. Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia J A N S P R I N G E R , 

II. G. J A N S E N cn A . R E I J D I N G . 
Stukken, deze Redactie betreflende, te adresseeren aan den heer 

A . R K I J D I N G , Stadhouderskade 4, te Amsterdam, 
en al , wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den 

I•'•-Secretaris, American Hotel, te Amsterdam. 

A.WW. 
A B O N N E M E N T / 2.25 per j maanden of wel tesg tilden oer jaar, bn 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. \ our het buitenland 
f 7.50 en Nederlandsch-Indie/" 9.—, heiden bij vooruitbetaling. 

A D V E R T E N T I E N ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimteen 10 
cent voor een bewijsnummer, worden tot Vrijdagavond aangenomen. 

AFZONDERLIJKE NOMMKRS, bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van De Opmerker te 
Arnhem en bij den Hoofd-correspondent J o n . (1. STK.MI.EK 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. 

ie. Wegens vertrek naar het buitenland heeft de 
ontslag genomen als lid van het 

houden op Woensdag 11 
uren, in het Genootschaps-

Veer. 
heer W. 

heer L. J. Rijntak 
Bestuur. 

2e. 918e vergadering, te 
September, des avonds te 8 
lokaal. 

De agenda voor deze vergadering luidt: 
a. Mededeelingen van het Bestuur. 
b. Ballotage voor nieuwe leden. 
c. Verkiezing van een lid van het Bestuur 
d. Bijdrage van den heer J. A. v. d. Sluij 
e. Kunstbeschouwing, te geven door den 

Kromhout Czn. 
3e. De photographic der deelnemers aan de excur

sie naar Gorichem is a / 2.50 verkrijgbaar gesteld. 
Zij, die deze photographic wenschen te bezitten , 

worden verzocht hiervan bericht te zenden aan den 
ie-Secretaris. 

4e. De tijd van inlevering voor de antwoorden op 
de prijsvraag van een Concertgebouw wordt met 
één maand verlengd en vastgesteld op 1 5 October 1889. 

Namens liet Bestuur: 
Dc iste-Secretaris , 

G. A. Z E E M A N . 

(A. et A.) EREDERIKSBORG. 
(Bij de plaat) 

Frederiksborg is de naam van een slot bij 't plaatsje 
Hilleröd in Denemarken. 

Statig en rustig verheft 't zich met zijn kleurscha-
keering van berg- en baksteenbouw en zijn koper
kleurige dakbedekking, een gepaste afwisseling ver-
toonende van versierde naast sobere deelen, in een 
rijk silhouet. Met zijn vele bij- en uitbouwtjes, dak
vensters , spitsjes en torentjes weerspiegelt 't zich in dc 
gracht die 't omgeeft. En die weerspiegeling verhoogt 
niet weinig 't schilderachtig effect van 't geheel en doet 
de verhoudingen rijzigcr schijnen. Moeilijk zal men 
elders iets dergelijks vinden. 

De ruime binnenplaats is aan drie zijden omgeven 

door gebouwen; aan de vierde zijde bevindt zich een 
zuilengalerij met een poort, waardoor men , over een 
brug, een voorplein bereikt, dat weer door een paar 
bruggen met poorten in gemeenschap staat met de 
omgeving. 

Men ziet aan 't gebouw een overvloed van details , 
als poortjes, torens, fonteinen en nissen met beelden 
enz. Van de fraaie wijzerplaat, een ijzeren hek, be
nevens een schoorsteenmantel, geeft de plaat schetsen. 

In 1597 is Chrisriaan IV begonnen de materialen 
voor het slot te verzamelen en in 1620 was 't voltooid. 
In 1859 is 't grootste gedeelte met vele kunschatten 
afgebrand. Na 25 jaren was 'tevenwei weer in zijn 
ouden toestand hersteld cn is thans tot nationaal mu
seum bestemd. J. II. D E G R O O T . 

(A.ctA.) H E T GIPS A L S BOUWMATERIAAL. 
( U I T D E Deutsche Bauseitung). 

Hoewel tegenwoordig, voornamelijk voor decoratieve 
doeleinden, zeer algemeen gebruik wordt gemaakt van 
gips, is toch dit materiaal, dat in vroegere tijden zeer 
veel werd aangewend, door dc tegenwoordige archi
tecten in een slechten naam gekomen, meer dan het 
misschien wel verdient. 

Dc oorzaak daarvan is in de eerste plaats hierin te 
zoeken , dat het gips dikwijls op ongeschikte plaatsen 
wordt aangewend , cn ten tweede, dat men meestal ver
geet, dat uit de, in de natuur voorkomendegipssteen, 
door branden twee geheel verschillende stoffen worden 
verkregen, namelijk het met toevoeging van veel water 
snel verhardend gips, en het slechts weinig water op
nemende langzaam verhardend gips. 

Het natuurlijk gips, hetwelk, zooals bekend is, 
waterhoudende zwavelzure kalk is, verliest door ver
hitting min of meer zijne waterbestanddeelcn. Wordt 
het nu in poedervormigen toestand met water tot eene 
brij aangemengd, zoo heeft daardoor weder eene che
mische verbinding van het gips met het water plaats 
en daardoor eene verharding der massa. De hoeda
nigheden van het gips en dc eigenschappen der ver
harde specie zijn echter zeer verschillend en hangen 
voornamelijk af van de temperatuur, die bereikt werd 
bij het branden van het gips. 

De I tedaclie vim A r c h i t e c t u r a el A m i c i t i a stelt z i c h alleen 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 l o k k e n , g e w a a r m e r k t mei de i n i l i a l e n A . et A . 
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W o r d t gips op ongeveer 120—130'' C. verhit, dan 
verliest het slechts een deel van zijn Mater, en men 
verkrijgt het zoogenaamde stuc- of beeldhouwersgips. 
Eene uit zulk gipspoeder en water samengestelde melk
achtige b r i j , moet , als het gips goed gebrand i s , in 
5 —10 minuten beginnen te verstijven, en na 30 m i 
nuten vo lkomen hard zijn, waarbij een merkbare, doch 
niet te sterke warmte-ontwikkel ing te bemerken is. D e 
omstandigheid dat bij het verharden van deze brij 
slechts weinig uitzetting plaats heeft, maakt het gips 
zoo bij uitstek geschikt tot het vervaardigen van af
gietsels van kunstvoorwerpen, cn tot afgieting van 
ornementen in l i jmvormen. De uiterst dunne gipsbrij 
vult snel en volkomen alle deelen van den vorm en 
dringt bij het verharden , door de daarbij plaatsvindende 
ui tzet t ing, tot in de fijnste onderdeden , zoodat men 
zeer nauwkeurige afgietsels verkrijgt. Eenmaal versteend, 
is goedgebrande gips aan geen werk ing meer onder
hevig ; het is echter lang niet zoo hard en stevig als 
de natuurlijke gipsstccn, en biedt slechts weinig weer
stand aan den invloed van het weder en van het vocht. 

W o r d t bij het branden van gips eene hoogere tem
peratuur aangewend, dan verhardt het bij aanmenging 
met water sneller en blijft er nauwlijks tijd tot gieten 
over. Bovendien heeft daarbij eene sterkere warmte
on twikke l ing plaats, welke zoo hevig kan z i jn , dat de 
l i jmvormen smelten. D e afgietsels verharden dan later 
g e b r e k k i g , en zetten nog uit. Dergeli jke verschijn
selen verkrijgt men ook bij slecht gebrande, en op 
lage temperatuur gebrande gips. 

W o r d t het gips bij het branden nog sterker verhi t , 
dan verkrijgt men tot resultaat, dat bij vermenging 
met water, eene vuile massa ontstaat die niet verhardt; 
het gips is dus doodgebrand. 

Brengt men echter den hittegraad tot vollen gloed, 
dan verkrijgt men een gips van geheel afwijkende ver
houding en van zeer goede eigenschappen. Door den 
grooten gloed heeft het gips alle waterbestanddeelen 
verloren en schijnt eenigszins bezonken te zijn. Tevens 
schijnt het vaster en zwaarder geworden en neemt 
het water slechts zeer langzaam in zich op. Stort men 
dit gips in water, dan valt het daarin onmiddell i jk naar 
den b o d e m , evenals langzaam bindend cement. M e n 
kan van dit gips een zeer dik deeg m a k e n , dat uren 
lang week blijft, langzaam verhardt en eerst na vele 
dagen vo lkomen versteend is. Deze gipssoort wordt 
buitengewoon ha rd , is zeer d ich t , tegen het weder be
stand en hecht zich zeer goed aan metselsteenen. U i t 
zetting vindt bij het verharden van dit gips niet plaats, 
mits het in den vollen gloed geweest is. 

M e n verkrijgt dus goed g ips , als men het brandt 
op lage temperatuur van 120—130" C . , of als men het 
gloeit. A l l e in anderen hittegraad gebrand gips is on
bruikbaar. 

U i t deze beschouwing der verschillende eigenschappen 
van het g i p s , volgt van zelf dat men in dc bouwpractijk 
slechts dan goede resultaten kan verkr i jgen, als men 
het eerstgenoemde gips aanwendt voor decoratieve 
doeleinden, en zoodanig dat het niets te lijden heeft 
van den invloed van weder en vocht. M e n kan het 
niet gebruiken daar , waar stevigheid verlangd wordt ; 
in dat geval bediene men zich van dc laatstgenoemde 
soort. 

H e t niet in acht nemen van deze voorschriften is 
voornamelijk de oorzaak, dat men zoo bevooroordeeld 
is tegen de gipstegels voor vloeren , wijl men die veelal 
vervaardigt van het gewone gietgips. 

H e t gegloeide gips daarentegen levert , wanneer het 
goed is aangebracht, eene uitstekende vloerbedekking 
als onderlaag voor l inoleum. H e t is tevens eene goede 
mortel en geeft metselwerk van groote vastheid, gelijk 

talrijke oude bouwwerken , in de gipsrijke streken der 
zuidelijke H a r z , en de ruïnen van het 600 jaar oude 
klooster Walkenr ied bewijzen. Daarbij is zijne helder
witte kleur en dc gladde oppervlakte bij uitstek ge
schikt voor schilderingen. 

H e t doel van dit schrijven is voornamelijk om aan 
tc toonen dat g ips , mits in beide soorten oordeelkundig 
toegepast, een zeer bruikbaar materiaal is. 

D . G . 

P R l l s V R A G E N , 
( A . et A . ) STAL VOOR DES OLIFANT IN DUN DIERENTUIN 

TE 's-ORAVENII.Vii;. 
In het nommer van 6 J u l i 11. namen wij een ons 

toegezonden stuk o p , waarin een model-programma 
voor een prijsvraag werd meegedeeld en met de noodige 
commentaar voorzien. 

He t verlangde ontwerp was dat voor een olifanten-
stal in den dierentuin te ' s-Hage en het programma, 
opgemaakt door iemand totaal onbevoegd voor derge-
lijken arbeid , werd door den schrijver zeer terecht een 
„ k l a d s c h e m a voor een bestek" in plaats van een prijs
vraagprogramma genoemd, terwijl aan het slot door 
hem den architecten de raad werd gegeven niet aan 
deze gefingeerde prijsvraag mede te werken. 

D o o r onze Redactie werd hierop aan het Bestuur 
van het K o n . Zool. Genootschap — van wien de op
roeping was uitgegaan — het beleefd verzoek gericht 
om , ten behoeve van ons Orgaan , met verdere bijzon
derheden op de zaak betrekking hebbende, te worden 
bekend gemaakt. 

W i j ontvingen hierop tot heden geenerlei antwoord, 
waaruit wij de gevolgt rekking meenden te mogen ma
ken , dat de schrijver van het stuk in ons blad den spijker 
op den kop had geraakt en dat het bovengenoemde 
K o n i n k l i j k e Genootschap zijn vorstelijke publieke prijs
vraag minder geschikt achtte om het onderwerp van 
eene publieke beschouwing uit te maken. 

Thans vernemen wij van andere zijde dat er geen 
enkel antwoord is ingekomen. 

Indien dit bericht waar blijkt te zijn , begroeten wij 
zulks als het beste protest, dat door de bouwkundige we
reld tegen prijsvragen-exploitatie kon gegeven worden. 

Moet nu „ B e t s e y " toch nog een nieuwen stal hebben, 
dan zal de t immerman zijn kunst eens moeten toonen 
of mogelijk wordt de vernuftige programma-opsteller 
wel met die taak belast. In dit geval zal hij het be
stek , waarin volgens het programma „ d e algemeene 
voorschriften, vastgesteld enz.," in de eerste plaats moe
ten worden opgenomen, wel reeds in 't hoofd hebben. 

Mochten onze lezers in hun kr ing meer van derge
lijke uitnoodigingen tegenkomen — men vindt ze soms 
bij advertentie in locale bladen — dan verzoeken wij 
dringend hiervan op de hoogte gehouden te worden, 
opdat het provoceeren van nutteloozcn arbeid zooveel 
mogelijk worde tegengewerkt. 

S O C I Ë T E I T S IC S E M P E R T E U T R E C H T . 

In het Bouwkundig Weekblad van 31 Augustus wordt melding 
gemaakt van een drietal vragen , door een lid der Maatschappij 
aan de Redactie gedaan. A l wordt door de vermelding van 
deze vragen en van het daarop gegeven antwoord weinig licht 
ontstoken, hebben wij gemeend ze onzen lezers niet te mogen 
onthouden. 

i°. Is de scheidingsmuur tegen het belendende perceel ge
meenschappelijk, voor zoover daar nu tegenaan is gebouwd? 

2 0 . Mag de woning van den kastelein en de keuken een 
gemcenschappelijken uitgang hebben in het straatje (C-I)).' 

30. Welke oppervlakten moeten ongeveer de bergplaatsen 
voor couranten en kleederen van bedienden hebben ? 

Op de eerste vraag kan geantwoord worden, dat dc rmiur 
gemeenschappelijk is of gemaakt kan worden, daar de sociëteit 
ook eigenaar is van het belendende perceel. 

Wat de beide overige vragen betreft zal men het beste han

delen, persoonlijk een onderzoek tc gaan instellen. Men zal 
dan wellicht tot het inzicht komen, dat een uitgang voorden 
kastelein in een straatje van ± 1 M. niet bepaald wenschelijk 
i>; voorts is dc grootte der bergplaatsen afhankelijk van het 
aantal bedienden en van dc hoeveelheid der couranten en den 
tijd. dat die nog ter beschikking der leden zijn. 

U I T P A R I J S . 
• 1. 

Schr ik n ie t , waarde lezer, als ik u vertel dat ik , 
dezer dagen te Parijs aankomende , gedurende meer dan 
acht-en-veertig uur de tentoonstell ing, ja zelfs den Eiffel -
toren, heb gelaten voor hetgeen zij waren , en er de 
voorkeur aan heb gegeven , mij tc vertreden in de vrije 
natuur. V a n de tentoonstelling heb ik nog niets gezien ; 
den Eiffeltoren natuurlijk wel , want vermijdt dien eens 
als ge kunt. To t dusverre kan ik nog niet zeggen, 
dat de indruk , door dit veelgeprezen monument op mij 
gemaakt, zeer groot is. U i t de kamer te Parijs, waar 
ik dit zit te schrijven , heb ik een gezicht op het reu
zenwerk. D e onderste verdieping is achter de huizen 
verborgen; slechts een deel der restaurants komt daar 
nog boven uit. Spicht ig verheft zich de toren ten he
mel ; het ijzerwerk i s , van hier gezien , zoo dun en 
schraal, dat men den indruk kr i jg t , alsof een stell ing 
voor een grooten stoomschoorsteen, die weldra ge
bouwd zal worden, in de verte is opgericht. 

Overdag bevalt mij de toren dus niet — maar 's avonds, 
dat is wat anders. D e reusachtige lichtstralen, die van 
zijn top , nu eens naar het tentoonstellingsterrein, dan 
weder naar het observatorium te Meudon gezonden 
worden, maken een grootschen indruk. A l s men ze 
voor het eerst ziet, denkt men aan twee reuzenkometen. 
Ook de verl icht ing met rood bengaalsch vuur voldoet 
zeer goed , en levert een prachtig schouwspel op. 

W i e een liefhebber van wandelen i s , vindt in den 
omtrek van Parijs zijn gading. Herinnert u , in het 
Bois de Bou logne , de elegante stoet van ruiters en 
amazones nog eraan, dat gij in de onmiddelli jke om
geving van de wereldstad zi j t , nauwelijks zijt gij de 
Seine over en te S t . - C l o u d , of het wordt zoo s t i l , 
als waart gij mijlen ver van de hoofdstad verwijderd. 
Schilderachtig verheft zich de ru ïne van het kasteel , 
waar Bonaparte eens den Raad der Vi j fhonderd uit-
eenjoeg, doch waar ook, in 1815, Parijs zich aan Blücher 
moest overgeven , waar K a r e i X de beruchte ordon
nantiën uitvaardigde, die tot de Juli-revolutie le idden, 
en waar Napoleon I I I zijn schitterende feesten gaf. In 
1870 hebben de bommen van den Mon t Valér ien alles 
>n een puinhoop veranderd. H i e r en daar ziet men 
nog deelen van de fijne ornementatie, waarmede het 
bouwwerk eens prijkte. D o o r het fraaie park van 
Saint-Cloud begaven wij ons nu over Gaiches cn B o u - J 
gival naar M a r l y . D c weg levert de prachtigste ver
gezichten op over de heuvelen, die zich westwaarts 
uitstrekken, en waartusschen de Seine als een breed 
[int zich slingert. D e buitenverbli jven, die men hier j 
" i groot aantal v ind t , leveren voor den architect niet 
v e c l belangrijks op. Slechts het prachtige hek , dat , 
eenmaal toegang gaf tot het thans verdwenen kasteel 
M a r l y , trekt de aandacht als een meesterwerk van 
achttiende-eeuwsche smeedkunst. D e Seine vo lgend , 
komt men te Saint G e r m a i n , dc s tad , die a l van 
oudsher door de Fransche Kon ingen tot hun verblijf 
werd gekozen. Daar staat het kasteel, door Frans I 
gebouwd, maar dat ook nog een kapel uit den tijd van | 
ö (-'n H . Lodewi jk bezit. He t kasteel is nu zoodanig 
gerestaureerd, dat men waant een nieuw gebouw te 
«en, He t valt niet te ontkennen, dat de restauratie 1 

oor een bekwame hand geschied i s ; toch heelt het 
gebouw door dit vernieuwingsproces veel van zijn aan-

r e kke l i j khe id verloren. D e plattegrond is een onregel- I 

matige vijfhoek. O p ieder der hoeken bevindt zich 
een paviljoen. Eigenaardig is het, dat aan dit gebouw 
de lijsten en frontons om de vensters van gebakken 
steen z i jn , terwijl daarentegen voor de muren van ge
houwen steen gebruik gemaakt i s , zoodat een effect 
wordt verkregen, juist tegenovergesteld aan dat , het
welk onze zeventiende-eeuwsche bouwwerken opleveren. 
V a n het terras te St . -Germain heeft men wederom een 
zeer fraai vergezicht. 

V a n Saint-Germain keerde ik per spoor terug, en 
had toen gelegenheid het nieuwe station Saint-Lazare 
te bezichtigen , dat wel zeer groot en voor den dienst 
zeer doeltreffend ingericht is , doch dat als kunstwerk 
m. i . niet veel te bettekenen heeft. D e groote Salie 
des Pas Perdus maakt indruk door haar buitengewone 
afmetingen; haar decoratie is echter uiterst sober. Op
merkelijk is het, dat als beweegkracht overal van 
waterdruk gebruik is gemaakt , terwijl tie ver l icht ing 
door electriciteit geschiedt'. 

Ik heb nu mijn eerste bezoek aan de tentoonstelling 
gebracht, en waarlijk mijn stoutste verwachting is over
troffen. Langs de s t i l le , aan een provinciestad her
innerende R u e de 1'assy bereikte ik den westelijken 
ingang van het T r o c a d é r o . O o k daar was het s t i l , en 
ik was de eenige, die het guichet passeerde. Zoodra 
had ik echter niet het paleis van het T r o c a d é r o bere ik t , 
of ik zag de menschenstroomen , die zich allen op de 
door een velum overdekte Pont de Jena tot een groote , 
naar het Champ de Mars vloeiende rivier vereenigen. 
V a n het T r o c a d é r o gezien, is de aanblik werkelijk over
weldigend. D e Eiffeltoren , d i e , uit de verte gezien , 
zoo spicht ig l i jk t , heeft van d ich tb i j , doordat de ijzer-
deelen door het perspectief dichter bijeengebracht worden, 
iets meer massiefs, hetwelk het oog aangenaam aandoet. 
V a n een bouwwerk, zoo hoog als d i t , is het moeielijk 
de juiste indruk zijner afmetingen te krijgen. Mi j 
althans gelukte het niet , cn als ik het niet geweten 
had , zou ik zeker niet gezegd hebben , dat de bovenste 
spits op driehonderd nieter boven den beganen grond was. 

D o o r de reusachtige bogen , die het onderdeel van 
den toren vormen , heeft men een fraai gezicht op het 
Champ de Mars . M e n heeft ditmaal dc zeer ge lukk ige 
gedachte gehad , al de gebouwen aan den rand van 
het terrein te plaatsen, zoodat het middenveld vrij 
bleef; dit is niet slechts aanbevelenswaardig, omdat 
het 't overzicht van het geheel zoo gemakkeli jk maakt , 
doch is tevens esthetisch van een zeer gunst ig effect. 
Bij vroegere gelegenheden, toen het gebouw in het 
midden s tond , bleven aan de zijden slechts strooken 
over , ieder op zichzelf te klein om effect te maken ; 
nu zijn al die strooken één geheel geworden. 

V a n een beschrijving der gebouwen zie ik af; men 
heeft die in zooveel tijdschriften kunnen v inden , dat 
ik ver t rouw, dat ieder mijner lezers z ich van het ge
heel een vrij juiste voorstel l ing kan maken. Ik bepaal 
mij dus tot enkele opmerkingen. D e fontein , vóó r het 
middengebouw geplaatst, is als decoratie zeer g o e d , 
doch heeft als kunstwerk geen groote waarde. T e 
verwonderen is dit niet , deels door de haast, waarmede 
het geheel is moeten afgemaakt worden , deels omdat 
de figuren zoo reusachtig zijn D e hoofden hebben 
die doffe, ik zou haast zeggen „ b é t e " u i t d r u k k i n g , die 
veel van de tegenwoordige Fransche beeldhouwers als 
het ideaal van vrouwelijk- schoon schijnen te beschouwen. 

U i t de verte gezien, is de D ó m e central van een 
zeer decoratief effect; dichterbij komende , valt het 
bouwwerk echter niet mede. D e tudorboog , die het 
hoofdmotief van den ingang vo rmt , voldoet niet best 
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H e t geraamte van het geheele bouwwerk is van ijzer; 
voor de vul l ingen is van terracotta, enz. gebruik ge
maakt , en ook ornementen van pleister zijn gebezigd. 
He t zijn nu juist deze ornementen, die den indruk be
derven , daar zij geen schaal hebben. M e n ziet daar 
b. v. de bekende cartouches, welke, sedert Garnier zijn 
opera schiep , bij de Fransche bouwmeesters zooveel 
bijval v o n d e n , doch minstens tienmaal grooter dan 
aan de opera. O o k de reuzenhoofden, naar schatting 
wel drie a vier meter hoog, zijn buiten alle proportie. 
H e t gevolg hiervan is, dat het geheel veel kleiner toont 
dan het werkelijk is. O o k de vrouwefiguren, die hier 
en daar tegen den gevel zijn aangeplakt , wi l len mij 
niet bevallen. A l l e s is rijk in kleuren beschilderd en 
het is juist die k leu renr i jkdom, waardoor , trots de 
gebreken, die het bouwwerk aankleven, toch een zoo 
behaaglijke indruk verkregen wordt. 

K a n dus het middengebouw mijn volledige goed
keur ing niet wegdragen , de beide zijgebouwen daaren
tegen , waarin de schoone en vrije kunsten gehuisvest 
z i jn , bewonder ik zeer. In de fout van te groote 
detailleering is men hier niet vervallen. D e gevels 
hebben, niettegenstaande den r i j kdom, waarmede zij 
versierd zijn , niet dat banale, hetwelk den middenkoepel 
kenmerkt. Zeer g e l u k k i g van effect zijn de koepels 
der zijgebouwen , uit ijzeren ribben geconstrueerd, waar-
tusschen faïcnce- tcgels zijn aangebracht, bij wier versie
ring blauw en wit domineeren. D e verbinding van 
ijzer met terracotta vo ldoe t , esthetisch beschouwd, zeer; 
of, uit een oogpunt van monumentaliteit een dergelijke 
constructie wel aanbeveling verdient , waag ik niet te 
beslissen. Zeker is het , dat goed verglaasde gebakken 
aarde een materiaal vo rmt , dat den tand des tijds beter 
dan eenig ander weerstaat; de tegels door Dieulafoy 
in Perzië gevonden , en uit den tijd van Cyrus a fkom
stig , zien e r , thans in het L o u v r e opgesteld, nog zoo 
frisch uit alsof zij gisteren gebakken waren. D e verf
kwast zal echter bij voortduring op het ijzer aangewend 
moeten worden , zullen latere geslachten van deze bouw
werken nog iets aanschouwen. K e n halve eeuw van 
verwaarloozing doet ze instorten. 

N a deze beschouwingen over het uitwendige der 
bouwwerken , treden wij den hoofdkoepel binnen. O o k 
daar is het ornement veel te grof en berust de werk ing 
voornamelijk op dc kleuren. Eene fries is op den 
trommel van den koepel geschi lderd; zij geeft, in een 
lange processie, alle volken der aarde te z ien , welke 
hunne hulde aan Frankr i jk komen brengen. Nederland 
is voorgesteld als een blonde v r o u w , met een klein 
sch ip ; ik vreesde reeds, dat het een bus cacao zou 
zijn. Tusschen den middenkoepel en de machinegalerij 
bevindt zich een zaa l , waarop de za len , waarin de ver
schillende takken van nijverheid geplaatst z i jn , ui tmon
den. V o o r iedere afdeeling is een portiek geplaatst, 
waarin, op meer of minder ge lukkige wijze, de industrie, 
die zij bevat, gesymboliseerd is. Onder deze portieken 
bevinden er zich zeer fraaie, doch ook vele , die meer 
door hun zonder l ingheid , dan door hun schoonheid de 
aandacht t r ekken , b.v. die van de afdeeling uurwerken , 
die van de afdeeling ijzer, die van het „Bas s in de la 
L o i r e " , enz. 

Onderscheidene fraaie zaken zijn in deze middenzaal 
uitgestald; ik merkte op een paar altaren in verguld 
brons, voor Rouaansche kerken bestemd, en zeer goed 
in den s t i j l , een keur ig monument voor den fabeldichter 
L a Fonta ine , en een zeer decoratieve fontein door 
Bar tho ld i , den schepper van het reusachtige vrijheids
beeld te N e w - Y o r k . V ó ó r men aan de machinegalerij 
k o m t , vindt men wederom een koepe l , die op hoogst 
smaakvolle wijze gedecoreerd is. 

D e machinegaleri j , die niet minder dan 150 M . 

spanning heeft, maakt een grootschen indruk; men zou 
zich echter ook hier een betere voorstel l ing van de 
reusachtige afmetingen kunnen vormen , waren de details 
der versiering wat fijner. D e reusachtige cartouches 
bederven ook hier veel. H e t moet voor een machine
ingenieur een ware lust zijn hier tc verwijlen. M i j , 
leek, maakte de drukkende hitte, welke onder de glazen 
bekapping heerschtc, het verblijf in de groote hal onaan
genaam. T o c h verliet ik haar niet , zonder Edison's 
verbeterde phonograaf op verrassend duidelijke wijze te 
hebben hooren spreken, zingen en fluiten. D e illusie 
zou nog volkomcner z i jn , als men het min of meer 
nasale, dat het geluid kenmerkt , op de een of andere 
wijze wist weg te maken. 

Ik richtte dus mijn schreden weer naar den midden
koepel , g ing toen rechts , en het eerste wat ik zag , 
was het proeflokaal van den , ik zou haast zeggen 
onvermijdelijken, V a n Hou ten . Di tmaa l heeft deze 
vindingrijke industr ieel , die alle huizen , wagens, sche
pen , die hij maar vinden k a n , met zijn groote letters 
ontsiert, een ge lukkige gedachte gehad , door het ont
werp van zijn proeflokaal op te dragen aan mijn vriend 
Posthumus Mey jes , die zich al vaak een man van 
smaak getoond heeft. „ I n H o l l a n d H o l l a n d s c h " is 
zijn leus geweest, en zoo gaf hij dan ook aan het uit
en inwendige van het proeflokaal de v o r m e n , die in 
de zeventiende eeuw bij ons in zwang waren. Het 
doet goed , hier weer eens werkelijk oud-Hol!andschc 
motieven te z i e n , na alles wat ons , uit Duitsche en 
Belgische boeken gehaald , in ons vaderland als zoo
danig is opgedischt. D e Engelsche restauratie , van 
Spiers en P o n d , naast het lokaal van V a n H o u t e n , 
is zeer banaal; de Russ ische , aan de zijde van het 
„Pa la i s des Beaux arts", is beter en heeft wel wat 
Russisch in de motieven. 

Mi jn wandeling vervolgende, kwam ik plotseling in 
de afdeeling „ N e d e r l a n d " , wat mijn vaderlandsch hart 
goed deed. D e producten onzer ko lon iën zijn met 
smaak uitgestald in een koepelzaal , en al haalt het 
ingezondene niet bij hetgeen in 1883 te Amsterdam 
te zien was, het geheel is van een gunstig effect. De 
m a n , die de schilderstukken tegen de wanden, tafe-
reelen uit Neder land en Ind ië voorstellende, schilderde, 
was echter geen groot artist , en had zoowel van het 
eene als van het andere land een vreemd denkbeeld. 
D e eigenlijke Nederl.andsche afdeeling is k l e i n , doch 
maakt , dank zij onze kunstindustr ie, een goed figuur. 
D e inzending van Joost Thooft is weer zeer aantrek
kelijk. V o o r a l de paneelen in verschillende kleuren 
bewerkt , zijn voortreffelijk, en ook de decoratieve wer
ken , naar ontwerpen van den begaafden L c c o m t e ge
maakt , voldoen zeer. In het bijzonder noem ik hot 
paneel, „ L e r è v e " get i teld, waaruit werkelijk een droo-
mer ige , poë t i s che stemming spreekt. D e kopieën in 
blauw naar schilderijen van oude en nieuwe meesters 
mogen als handelswaar hare waarde hebben , als kunst
werk doen zij mij denken aan een lied van Schubert 
op een draaiorgel. 

D e Deventer tapijtfabriek handhaaft haar ouden roem 
en haar werk treft door r i jkdom van schoone kleur. 
H e t is dan ook niet te verwonderen, dat menig tapijt 
reeds met een kaartje „ v e n d u " prijkt. O o k de tapij
ten van de „ M e c h a n i s c h e weverij" te Kra l inger . belo
ven goed te zullen worden N o e m ik nu nog een 
Rococo salonnetje, smaakvol cn goed in s t i j l , als re
clame voor de firma Lucas Bols d ienend, dan heb ik 
alles gehad , wat mij in de afdeeling belang inboezemde. 

V o n d ik dus de Nederlandsche indus t r iëe len als van 
zelf, een ge lukk ig toeval wi lde , dat ik de Belgische 
afdeeling doorgaande en de eerste trap van het pa
leis der schoone kunsten bestijgend , mij op een galerij 

bevond , aan de expositie van architectonische teeke
ningen gewi jd , waarbij de werken der vaderlandsche 
kunstenaars mij als goede kennissen dadelijk toewenk
ten. H o e onvol ledig de inzending onzer architecten 
zijn moge , zij maakt een goed figuur. Jammer slechts, 
dat de galerij zoo slecht door het publiek bezocht 
wordt ; gedurende meer dan een uur was ik er in v o l 
slagen eenzaamheid, terwijl beneden in de zaal , waar 
de beelden s taan, de menschen krioelden. O o k in 
Frankr i jk schijnt de architect als kunstenaar door het 
publiek vrijwel genegeerd te worden. 

Hoewe l de inzendingen der Franschen natuurlijk het 
grootste gedeelte van de teekeningen ui tmaken, kan ik 
toch niet zeggen, dat de qualiteit met de quantiteit 
gelijk stond. D e eerste meesters van den tegenwoor-
digen tijd hebben zich onthouden; men ziet daarentegen 
zeer veel restauraties van antieke gebouwen, keur ig 
geteekend en toch niet interessant. Zij zijn allen zoo
zeer in denzelfden geest, dat men zou wanen dat ze 
door één persoon vervaardigd waren. D e koude cor
rectheid , die eruit spreekt, is een der schaduwzijden 
van de Ecole des Beaux A r t s , waar ieder jeugdig talent 
in denzelfden vorm geperst wordt. M e n is haast blij 
als er ergens eens een lijntje te ver is doorgehaald, 
of een tint een beetje v lekker ig geworden is ; alles is 
beter dan eentonigheid, hoe correct ook. T o c h waren 
er enkele ontwerpen, die een gunstige uitzondering 
maken , b . v. het ontwerp voor de uitbreiding van het 
kasteel Chant i l ly , door Daume t , dat voor het theater 
te Montpe l l i e r , door Cassien Berna rd , het ontwerp van 
Deperthes voor de kathedraal te Mi laan en het ontwerp 
van Ba l lu voor het Palais de Justice te Boekarest. 

O o k uit België zijn eenige ontwerpen ingezonden, 
waaronder die van Schadde, voor het station te Brugge 
en voor de beurs te Antwerpen , cn dat van P. D e n s , 
voor het Vlaamsch theater te Antwerpen . 

D e Nederlandsche inzending kan het tegen de vreemde 
zeer goed uithouden. H e t zou overbodig zijn , er thans, 
na al wat er reeds in het voorjaar over gezegd i s , nog 
weer over uit te wijden. D e collectie schijnt echter 
eenige verandering te hebben ondergaan; de schetsen 
van J . H . L e l i m a n zijn niet meer aanwezig , doch 
daarentegen een kapitale collectie s tud iën van K r o m 
hout , die dezen heer als een der meest begaafde der 
Nederlandsche architecten van den tegenwoordigen tijd 
doen kennen. 

N a de galerij der bouwkunst te hebben verlaten, 
k w a m ik in de . .Expos i t ion centrale de 1'art Francais" , 
waar ik een langen tijd bleef. D c kunstenaars uit het 
begin dezer eeuw, met D a v i d aan het hoofd, maakten 
slechts weinig indruk op mij. D a v i d is k o u d en theatraal, 
Ingres correct en zoetelijk. H o e heerlijk zijn echter 
de werken der latere generatie, die zich op de zeven-
tiende-eeuwsche Hol landsche en Vlaamsche schilders 
inspireerde! De lac ro ix streeft in zijn „ C e n t a u r " Rubens 
opzij; Rousseau heeft hier schilderijen, die u V a n Goijen 
in herinnering brengen; Mi l l e t heeft het fijne grijze 
licht van dc Haarlemsche landschapschilders, j a doet 
in zijn Oedipe zelfs aan Rembrandt denken; Decamps 
heeft de kleuren van Ostade soms op zijn palet. O o k 
de veelzijdige Courbe t , de man , die een zoo groot 
talent had en toch de Vendömc-zu i l tijdens de commune 
deed omhalen , is hier in al zijn kracht te zien. V o o r 
namelijk zijne „ R e m i s e de chevreuils" is een prachtig 
werk. D o c h het zou mij te ver voeren , als ik u me
dedeelde hoe prachtig Corot hier i s , hoe Meissonier 
mij tegenviel , hoezeer het coloriet van den ruiter van 
Gér icaul t mij trof, hoe Jules D u p r é en Daub igny mij 
boeiden. 

N a al het genotcne begon ik behoefte aan eenige 
verversching te gevoelen. Ik g ing dus de hoofdtrap 

van het paleis der schoone kunsten, waarboven zich 
de koepel welft, af, en na nog een vluchtigen b l ik op 
de uitgestalde beeldhouwwerken, trad ik in een loka
l i tei t , tegen het paleis aangebouwd en mij lokkende 
door het opschrift „Café des A r t s " . D e kunst werd 
er op twee wijzen gediend. A a n de muze der toon
kunst werd geofferd door drie dames en vier heeren, 
die op een kleine estrade walsen en fantasieën op opera's 
ten gehoore brachten. D e muze der schilderkunst 
werd er g e ë e r d door de independentsten der indepen-
denten, die een onafzienlijke reeks hunner producten 
aan den wand hadden gehangen. D i t wordt hier nu 
als de kunst der toekomst beschouwd; men ziet men
schen met blauwe gezichten, groene zonnen, paarse 
boomen , kor tom schier ieder voorwerp dat afgebeeld 
i s , heeft een andere k l eu r , dan waarin het tot dusverre 
door het menschdom gezien is. Daarbij is alles ge
smeerd dat het een lust is. H e t zal mij benieuwen, 
of dit ooit de kunst der Mil le t s en Corots zal kunnen 
verdringen. 

W a t ik na het dejeuner uitvoerde meld ik u in een 
volgend schrijven. O S A D O . 

V E R E E N I G I N G „ A R C H I T E C T U R A " T E 
' S - G R A V E N H A G E . 

Gewone vergadering van Woensdag 4 September 1889. 
D e grootere en kleinere zomer-uitstapjes weder ach

ter den rug hebbende, waren de leden op Woensdag 
j . 1. voor de eerste gewone vergadering opgeroepen, 
waaraan ruimschoots werd gevolg gegeven. H e t nieuw 
gekozen vergaderlokaal viel zeer in den smaak. D e 
Vice-voorzit ter opende de bijeenkomst met een harte-
lijken welkomstgroet en een woord van opwekking tot 
de volgende vergaderingen. Nadat de notulen waren 
goedgekeurd en eenige besprekingen van huishoude-
lijken aard hadden plaatsgehad, werd als onderwerp 
voor de eerstvolgende prijsvraag (alleen voor de leden) 
vastgesteld: h e t o n t w e r p v o o r e e n e l e d e n l i j s t 
v o o r d e V e r e e n i g i n g ; de J u r y zal bestaan uit de 
heeren: W . L . B r i i c k m a n n , E . F". Ehn le en C . F . 
Rademaker. 

D e begrooting voor i889/'90 kwam hierna ter tafel 
en werd in haar geheel goedgekeurd. A l s kunstbe
schouwing was voor ditmaal door den heer Radema
ker afgestaan: Hout- en vakwerkbouw van Prof. E . 
G u g e l , dat met belangstelling werd bezichtigd. 

N a eenige muzikale récréa t iën sloot de Voorzi t ter 
de vergader ing, onder dankzegging voor de trouwe 
opkomst 

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 Waterstaat, Handel en 
Nijverheid brengt ter kennis van belanghebbenden, dat in dc 
maand December een vergelijkend onderzoek zal plaats hebben 
van candidaten, dingende naar een getuigschrift van voldoend 
afgelegd examen voor opzichter van 's Rijks waterstaat, volgens 
het onder dagteekening van 3 December 1SS6 vastgestelde 
programma. 

Tot deelneming worden alleen toegelaten zij, die op 1 Januari 
l88y het 21ste levensjaar reeds en het 30ste levensjaar nog 
niet zijn ingetreden. 

Zij, die aan het vergelijkend onderzoek wenschen deel te 
nemen, moeten zich vóór 1 October aanstaande aanmelden aan 
het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Omtrent 
het verdere vereischte zie men de Staatscourant van 5 dezer. 

— Op Maandagavond, 2 September, hield de Maatschappij 
ter bevordering van Nijverheid, Departement 's-Gravenhage, 
een buitengewone algemeene vergadering in het gebouw Di l i -
gentia, ter bespreking van dc uitzending van werklieden naar 
de tentoonstelling te Parijs 

Door den heer W. Schroot, Voorzitter van de 's-Graven-
haagsche Werkliedenvereeniging, werden de voordeden, aan 
deze uitzending verbonden en de middelen om practisch nut 
te erlangen, breedvoerig uiteengezet; daarbij werden niet over 
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't hoofd gezien dc vroeger gemaakte excursion, die als mislukt 
konden beschouwd worden. Spreker meende te mogen aanne
men, dat deze excursie onder betere leiding ook betere vruchten 
zou afwerpen, de omstandigheid in aanmerking nemende, dat 
ieder werkman gehouden was een rapport uit te brengen over 
hetgeen hij gezien had. 

Van andere zijde werd het nut dezer zaak zeer in twijfel 
getrokken. Op den voorgrond werd gesteld, dat op de ten
toonstelling bijzonder veel te leeren valt, en van een dergelijke 
reis veel nut te wachten zou zijn, mits de zaak vroegtijdig op 
een geheel andere leest geschoeid ware. Allereerst werd be
treurd, dat eerst thans, nu de tentoonstelling naar het einde 
loopt, aan deze zaak werd gedacht; het werd voor bijna onmo
gelijk gehouden in den weinig overigen tijd de zaak werkelijk 
goed te regelen. 

Zou voor eer, werkman, knecht n.1., veel nut te halen zijn 
uit een bezoek aan de tentoonstelling, waar alles, wat hij ziet, 
kant en klaar met de noodige entourage staat opgesteld, 
waardoor hij niet in de gelegenheid is, de producten zoo tc 
bekijken, dat hij er voor eigen werk voordeel uit trekt. Het 
geldt hier toch niet de vraag om den werkman een aangename 
verpoozing te bezorgen, noch om hem als mensch eens een 
atleiding te geven door wat anders te zien, maar bepaald om 
hem als werkman in zijn vak te ontwikkelen. Verscheidene 
vroeger mislukte reizen werden als voorbeeld aangehaald, 
waarbij de werklieden zelf verklaard hadden zich uitstekend 
te hebben geamuseerd, maar er weinig van hadden medege
dragen, daar de tijd te kort was geweest. 

Uit bet rapport van de excursie, gehouden in 1S7S uit Arn
hem, bleek dat men weinig op dc tentoonstelling geweest 
was cn zeer begrijpelijk is het, dat mun, eens in Parijs zijnde, 
ook de verschillende merkwaardigheden dier stad gaat zien. 
Hoe wil men nu een werkman in den tijd van 7 dagen uiten 
thuis, zooals het plan der Vereeniging luidt, de merkwaardig
heden van Parijs toonen . terwijl bij tevens voor zijn vak nut 
zou trekken van de tentoonstelling ? Veel beter ware het den 
werkman naar Parijs te zenden om eenige ateliers te bezoeken 
en daardoor verschillende wijzen van werken te zien en te leeren. 
Meer doeltreffend ware het verschillende patroons naar Parijs 
te zenden om zich op de hoogte te stellen van het meest be
langrijke in hun vak, om daarna met hunne werklieden de 
wijze van werken en de voordeden dier producten boven de 
hunne daarterplaatse te bezichtigen en te bespreken. Voor 
een aldus ingerichte reis. twijfelde men niet of de Gemeente 
en vele particulieren zouden de kosten helpen dragen. 

Na vele besprekingen, waarbij van verschillende zijden het 
oorspronkelijk reisplan warm werd verdedigd en door anderen 
bestreden, werd tot stemming overgegaan. 

Door den Voorzitter waren twee vragen gesteld. De ie luidde: 
Zou er practisch nut voor de Nederlandsche nijverheid in 't 
algemeen en voor den werkman in 't bijzonder te verwachten 
zijn, wanneer deze onder leiding van een bekwaam patroon de 
tentoonstelling bezocht? zij werd met algemeene stemmen 
bevestigend beantwoord. 

De 2e vraag: Kan 't beoogde doel bereikt worden, door een 
reis van 7 dagen uit en thuis? werd met 13 tegen 7 stemmen 
toestemmend beantwoord. 

Daarna werd bij stemming bet Bestuur gemachtigd zich aan 
te sluiten bij een comité, dat de noodige stappen voor dc uit
voering van het plan zal doen, en een adres te onderteekenen, 
waarbij een subsidie van ƒ 1 5 0 0 bij den Gemeenteraad wordt 
aangevraagd ten behoeve van dit comité 1, dat tevens pogingen 
in het werk zal stellen de ontbrekende ƒ 1 5 0 0 uit particuliere 
bijdragen aan te vullen. 

N i l . Dit adres, den dag daarop aan den Gemeenteraad ge
bracht, werd sterk aangevallen en even sterk verdedigd. Hij 
stemming staakten de stemmen en werd de beslissing tot een 
volgende vergadering uitgesteld. 

— Naar het />. •'. /..-H. verneemt, is aan den Haagschen 
kunstschilder Jacob Maris op de tentoonstelling van schoone 
kunsten tc Munchen de eere-mcdaille toegekend. 

Maris deelt deze onderscheiding met den Franschen schilder 
Dagnan Bouveret. Slechts twee onderscheidingen van dezen 
aard zijn aan buitenlanders verleend. 

AMSTERDAM, Kr bestaat vrees, dat het Oostindische huis 
met zijn roemrijke herinneringen en schilderachtige binnenplaats 
weidra tot het verledene zal behooren. 

Het gebouw behoort aan het Kijk en verschillende takken 
van dienst zijn daarin gehuistvest. Het schijnt dat eene geheele 
verbouwing wordt voorbereid en in verband daarmede zijn op 
de eerstvolgende Staatsbegrooting, indien onze inlichtingen juist 
zijn, gelden voor dat doel uitgetrokken. 

Bij onze voorvaderen was het gebouw, zij bet ook niet in zijn 
tegenwoordigen omvang, bekend als het „bushuis" of Stads 
wapenmagazijn. Het dagteekent uit 1558 en werd opgetrokken 
op toenmaals ledige erven langs den stadswal. De roemrijke 
nagedachtenis dankt het echter aan dc Oostindische Compag
nie, die er haar zetel opsloeg, het inwendig versierde met inmid
dels verdwenen Oostersche voortbrengselen en op het binnen
plein soldaten aanmonsterde voor de overzeesche bezittingen. 

— Maandag middag had de opening plaats van de driejaar-
lijksche schilderijen-tentoonstelling in het houten gebouw op 
het Damrak. 

De Burgemeester opende de tentoonstelling, namens het Ge
meentebestuur en de tentoonstellingscommissie, met een korte 
toespraak. Spreker achtte bet een voorrecht voor de hoofdstad 
des Kijks, dat de driejaarlijksche tentoonstelling van kunst
werken van levende meesters, hier weder kan worden gehouden , 
een voorrecht, te grooter. daar er ernstig gevaar heeft bestaan, 
dat Amsterdam ditmaal de eer zou moetenderven, welke haar 
door Zuid- en Noord-Nederlandsche zustersteden reeds zoo ge-
ruimen tijd wordt betwist: het tooneel van den kampstrijd te 
zijn, om het meesterschap in de schilderkunst. 

De aanleiding hiertoe behoeft evenwel niet gezocht te worden 
bij het gemeentebestuur, dat, dank zij ook de krachtige tus-
schenkomst van kloeke mannen, een subsidie, ruimer dan ge
woonlijk, beschikbaar stelde. 

Moge de hoofdstad des rijks, waar zoo doorslaande blijken 
van kunstzin zijn gegeven, die de trouwe bewaarster is van 
de kunsschatten der 17de eeuw, eenmaal ook een gebouw zien 
verrijzen, om de verzamelde kunstwerken van dien tijd op te 
nemen, ten einde aan het nageslacht te getuigen, datdegeest 
der vaderen levend is gebleven bij dc hedendaagsche kun
stenaars. 

Spreker besloot zijn rede met een woord van dank aan 
de Commissie, en inzonderheid aan het uitvoerend comité, dat 
door de goede plaatsing der schilderijen, aanspraak maakte 
op de erkentelijkheid van inzenders en bezoekers. 

Aan de andere meesters, die werken ter opluistering hadden 
ingezonden, betuigde spreker mede dank; jongeren bracht hij 
zijn beste wenschen. Maar hoe ook de uitslag van den wed
strijd mocht zijn, allen konden, in de overtuiging duizenden 
en duizenden bezoekers - want spreker hoopte op talrijk 
bezoek — eenige oogenblikken van waar kunstgenot te hebben 
doen smaken, een schoone voldoening vinden voor hun arbeid. 
Spreker verklaarde daarop de tentoonstelling geopend. 

Deze rede werd luide toegejuicht, waarop de menigte ge-
noodigden zich door de verschillende zalen verspreidden. 

D E L F T . In de Prinsenkamer der Pol. School vereenigdezich 
Dondermiddag een 30tal oud-studenten, om den heer E. Gugel, 
hoogleeraar in dc schoone bouwkunst, een bewijs hunner er
kentelijkheid en hulde aan te bieden bij de herdenking van 
zijn ï j jarig feest als hoogleeraar aan de instelling. Door den 
heer C. Muijsken van Amsterdam, als voorzitter der commissie, 
werd de jubilaris toegesproken namens 113 architecten en 
civiel-ingenieurs. 

Die stoffelijke bewijzen van hulde bestaan in een uitnemend 
bewerkt notenhouten kamerameublement in streng oud-Hol-
landschen stijl, naar de teekeningen van de heeren Le Comte 
en Schouten, bewerkt in de meubelfabriek van den heer \ V . 
L. Thieme te Rotterdam, allen oud-leerlingen, en een album 
bevattende een 5otal bouwkundige ontwerpen van even zooveel 
zijner leerlingen, waaraan ieder vervaardiger zijn photographisch 
portret had gehecht. 

Na de rede van den heer Muijsken nam de heer J. R. de 
Kruijff, lid der Maatschappij tot Bevordering der Houwkunst, 
het woord om namens die Maatschappij den jubilaris te hul
digen. 

Meer dan getroffen door deze bewijzen van belangstelling be
dankte prof. Gugel in flinke bewoordingen, daarbij niet ver
zuimende het vak zijner studie aan te balen, met de bevesti
ging, dat welke strijd er ook gevoerd wordt, om eene omwenteling 
te maken in de steeds door hem voorgestane richting, hij steeds 
die richting zal blijven handhaven, waartoe hij ook zijne oud-
Ieerlingcn, die zeiven ook reeds zooveel op het gebied der 
bouwkunst hebben tot stand gebracht, met den meesten aan
drang aanspoorde. 

Met een diner op de buitensocieteit ReincveUt, in de door 
de decorateurs Paerels & Zonen èi Houtzager versierde con
certzaal, werd dc dag besloten. Op de tafel prijkte eene 
monumentale zuil , waarop voorkomt «1864—89, Hulde van 
oud-leerlingen. Geschiedenis der bouwkunst, Architectonische 
vormleer". Op de spiegels in het decoratief las men : Geschie
denis der bouwstijlen; .Minerva (Stud. Soc. te Leiden) en Kun
sten en Wetenschappen ('s Hage), beiden naar ontwerpen van 
prof. Gugel gubouwcf. 

H O O R N . De commissie, die zich hierterstede gevormd heeft 
met het dod een West-Eriesch museum te stichten, is onlangs 
in het bezit gekomen van de lokalen der opgeheven rechtbank , 
en heeft het grootste gedeelte van het gebouw aan den Kooden 
Steen, weleer vergaderplaats der gecommitteerden van West-
Friesland en het Noorderkwartier, tot hare beschikking ver
kregen. Reeds nu is een groot aantal voorwerpen bijeengebracht 
en wordt — blijkens de overal in den omtrek verspreide cir
culaire — ieder, die belangstelt in West-Friesland en zijn ver
leden, tot een bezoek uitgenoodigd, terwijl tot hen, die in het 
bezit zijn van voorwerpen van geschiedkundige of kunst-waarde, 
op West Friesland betrekking hebbende, het verzoek wordt ge
richt ze aan . het in het Museum verzamelde toe te voegen, 
wat met het behoud van eigendomsrecht kan geschieden. 
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A R N H E M . De groote oppositie, door in
gelanden tegen het waterschap v in den 
Ouden IJscl gevoerd, heeft Gedeputeerde 
Staten van Gelderland doen besluiten dc 
voorbereidende werkzaamheden, waartoe 
door de Regeering 6 ton en door de pro
vincie 3 ton gouds als subsidie was toe
gezegd, in te trekken, en aan de aanne
mers der reeds aanbestede schutsluizen 
per aangeteekend schrijven mede te deden, 
dat de voorloopige gunning was vervallen. 
De kanalisatie van den Ouden IJscl zal 
daardoor wel voor zeer gcruiinen tijd tot 
dc geschiedenis behooren. 

Het dagdijksch bestuur van het water
schap Dc Oude IJsel heeft eervol ontslag 
gevraagd; de hoofdgeerfden zullen waar
schijnlijk dit voorbeeld volgen. 

W I N S C H O T E N . Dinsdag j.1. behandelde 
de Gemeenteraad het adres van den beer 
K. de Grooth en negen andere aannemers 
van publieke werken. houdende verzoek 
om den heer H. Dik wegens overtreding 
van art. 24 der gemeentewet als lid van 
den Raad te ontslaan. De conclusie van 
het door IJ. en W. aangeboden concept-
bericht (zie het nommer van 24 Augustus, 
bladz. 284) strekte aan heeren Gedepu
teerde Staten te berichten, dat er naar 
's Raads gevoelen geene aanleiding bestaat 
op het aangehaald verzoek gunstig te be
schikken. 

Aan de leden van den Raad was een 
door adressanten ingewonnen rechtskundig 
advies van Mr. W. A. Paap te Amsterdam 
rondgedeeld en ook de heer H . Dik had 
van zijnen kant den Raad in kennis gesteld 
met een advies van Mr. H. Hesse te Win
schoten. Na discussie werd de conclusie 
van het bericht aan Gedeputeerde Staten 
in dien zin gewijzigd dat de Raad, bij verschil 
van gevoelen omtrent de strekking van 
art. 24 der gemeentewet, bezwaar maakt 
in dezen een bepaald advies te geven. 
Het licht, door den Raad in deze zaak 
ontstoken, is niet groot. 

PERSONALIA. 
— Door Z. M. is benoemd bij het wapen 

der genie, en wel bij den staf van het 
wapen, tot ie luit., de 2e luit. J. L. H . 
van Hoik, van dien staf. 

— Bij den Waterstaat en 's lands bur
gerlijke cn openbare werken in Ned.-Indie 
is benoemd tot opzichter 3 d ' klasse A. van 
Loon, thans tijdelijk ter beschikking van 
den Directeur der burgerlijke openbare 
werken. 

— Aan het hoofdbureau der Maatschappij 
tot exploitatie van staatsspoorwegen werd 
deze weck met goed gevolg examen afge
legd, als opzichter van weg en werken, 
door de heeren Blom. De Cocq en (>udt, 
ambtenaren van de afdeeling »weg en wer
ken" dier Maatschappij. 

— Tot opzichter bij de gemeentewerken 
te Hengelro (O.) is benoemd de heer J. 
Haarhendriks, te Diepenheim. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding 
V e r n i e u w i n g s f o n d s Vreemde Spoorwegen). 

Op Dinsdag den 17''" September 1889, ilea 
namiddags ten 2 ure, aan het Centraalbu
reau der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen bij de Moreelse Laan te 
Utrecht, van: 

Bestek N". 135. 
Levering van eiken wissolhout. 

Bestek N°. 136. 
Levering van eiken dwarsliggers, 

in zes perceelen. 
Bestek N». 187. 

Levering van stalen spoorstaven, 
stalen lasch-, onderleg-, eind
en tandplaten. stalen tirofonds, 
schroef- en klombouten en ijze
ren haakbouten. 

De besteding geschiedt volgens art. O reep. 
art. 9 en 21 van de bestekken. 

De bestekken liggen van den 2'° September 
1S89 ter lezing aan het Centraalbureau bjj 
de Moreelse Laan en zijn op f rat/co aanvraag 
aan genoemd Centraalbureau (Afd. Weg en 
Werken) te bekomen, tegen betaling van 
ƒ0.50 per stuk. 

Inlichtingen worden gegeven aan bet Cen 
traalbureau (Aid. Weg en Werken). 

Utrecht, den »]•"» Augustus 1SS9. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— J o n g m e n s e n , bekend met recht

lijnig teekenen. Adres lett. I) l i 647, .Nieuws 
van tien Dag. 

— G e m e e n t e - a r c h i t e c t te 's Bosch. 
Jaarwedde /' 2000 met vrije woning. Alleen 
civiel-, militair- of bouwkundig-ingenieurs 
komen in aanmerking. Adres vóór 15 
September aan B. en W. 

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

van Staal of Hout met Staalband doortrok
ken of met verstelbare lichtopeningen, zelf-
rol lende, met drijfwerk enz. enz. 

E.en P. ROTTSIEPER, Sémêckéid(Bgnprniien), 

Aanbesteding. 
HET BESTUUR DER VEREENKiING 

VAN DEN H. V1NCENTIUS V A N PAULO, 
te Amsterdam, is voornemens op Maandag 16 
September a. s. des voormiddags ten 11' , 
uur, in liet Lokaal »/> Eensgezindheid", aan 
het Spui aldaar, aan te besteden: 

Het bouwen van een gedeelte 
School aan de Kerklaan, bij 
het Lange Bleekerspad te Am
sterdam. 

De bestekken zijn a f 1 verkrjjgbaar bij 
den Boekhandelaar J . S. DE HAAS. Paleis-
straat 11. Amsterdam. 

De teekeningen liggen van af 2 September 
a. s. ter inzage, eiken werkdag van af's mor
gens 1(1 tot 's middags 1 uur ten kantore 
des Bouwmeesters A. C. B L E U S , lliuiilem-
iiier-Houttuinen 79. 

Aanwijzing in loco, Zaterdag 7 September 
a. s. des voormiddags ten 11 uur. 

"ZWEEDSCH GRANIET 
uit de groeven, Stoomslijperij en Polijst 
inrichting van de Firma 

K E S S E L & 11 i i 111,. 
te Berlijn. 

Eenig Agent J. H. F. JANSE, 
Prinsengracht 468, 

Amsterdam. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 

Gemeente- A UN HEM, zullen Dinsdag 10 Sep
tember 1889, 's voormiddags 11 ' 2 uur, in het 
openbaar, ten Gemeentehuize aanbesteden: 

Bestek N°. 81. 
Hot VERGROOTEN van School 

N". XH met vier Lokalen. 
Inlichtingen worden alle werkdagen , tot 

den dag der aanbesteding, tusschen 9 cn 12 
en tusschen 2 en 4 uur gegeven aan het 
Bureau Gemeentewerken ten Gemeentehuize; 
aanwijzing op Woensdag I September a. s. 
'9 namiddags 1', ure, aan School N°. XII 
(Bloenutraat); bestek niet gezegeld inschrij
vingsbiljet en 2 teekeningen tenen betaling 
van /0.76 per stel ter Secretarie verkrijgbaar. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding. 
'VOOR R E K E N I N G V A N DEN S T A A T ) . 
op Dinsdag den 17*" September 1889. dei 

namiddags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats-
S| 'Wegen hij ,|e MorCelsC l.llllll %.• UlCtcht, 
van: 

Bestek N J . 199. 
Het afbreken van eeno wachtors-

woning bij K.M 38 ": on hot 
wedor opbouwen van dio woning 
nabij den overweg in do Broo
destraat bij K.M. 88"*, ten be
hoove van don spoorweg van 
Eist naar Dordrecht. 

Begrooting / 1600.—. 
De besteding geschiedt volgens ji van 

het bestek. 
Het liestek ligt van den 81"'» Augustus ]ssD 

ter lezing aan het Centraalbureau bjj de Mo
reelse Laan en aan het bureau van den I leer 
Sectie-Ingenieur te Nijmegen en is op franco 
aanvraag (per brief' aan genoemd Centraal
bureau (Afd. Weg en Werken) te bekomen, 
tegen betaling van ƒ 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan liet Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal geschieden 
den 9*" September ISS'J, ten een uur na
middags. 

Utrecht, den 80"'° Augustus 1SS9. 

Te koop aangeboden. 
2 Stoomheimachines 
2 Houtsteokbanken 
1 Cirkel on lintzaagmachino 
1 Railzaag 

50 Kipwagons inhoud 2 M . , Beide 
24 „ „ 2 MA Egden 
36 „ „ 1'jM3.1 kippend 
Alles 90 c.M. spoorwijdte. 
Aanvragen aan L. KALIS Kz. . Sliedreeht 

en W. DE JONG, 's-tirareuhage. 

Bekroond: 

D a s s e l d o r p isso 
Weenen 1880. 

Gouden Medaille 
Amsterdam 1883. 

JOHAWIJ 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 cn Cementuitvoeringen. 

Succursale*, Amsterdam, Weenen, Londen, Boston. 
Opzjrertoll.4 1&30. 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 
P E R D . EKTC3-EHS, Amsterdam, 

ll«'<>rt'ii*jrat*lil. bi) ilc Oude Mpieifelstrnnt 11. 3 » ö . 
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13. HOLSBOEH. - A.mliom. 
Leverancier van Z. M. den Koning. 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik, 
"Bekroond voor Waterpas- , Hoekmeet- en andere instrumenten 

met Z i l v e r 1 8 6 8 , 1S81, 18X3 (Internat. Tentoonst .) 
Hoogste onderscheiding 1 8 7 9 . 

EQÜEKRES. MEETKETTINtiEN, KRIEK- en PAKKKTISALANSEN, enz. enz. 
B A K E N S . R O T A T I E - e n I N D U C T I E - T O E S T E L L E N . T E L E G R A A F - A P P A R A T E N , e n z , e n z . 

De Amerikaansche 
„New Paragon'' Schoolbanken 

en A N D R E W S B A N K E N en S T O E L E N 
met opslaande Zittingen voor Scholen, Kerk
gebouwen en Schouwburgen, uitsluitend ver
krijgbaar bij 

F R E D . S T I E L T J E S & C°. 
Keizersgracht 745, 

AMSTERDAM. 
Duizenden in gebruik in Nederland, «aar-

van attesten ter inzage. 

Gebr. VAN DER VLIET, 
UZIHHAIBEUARS te AMSTERDAM. 

M u i - , Pli i . i i - . Kami-. Hoek- en T-' 1 "' 1 enz 
Steeds voorhanden: 

B A L K - I J Z E R i n v e r s c h i l l e n d e profielen en l e n g t e n . 
* ijle" en iiegilin Staal uit de fabriek 

van Gebr. BOHLKR Jk Co. te Weenen, alsmede 
VI.OIIi: lineliiuscli met afgewerkte pun

ten en onder garantie tegen spljjten. 

BKCkKR & BllHHMill. - ARKHEN. 
KONINKLIJKE FABRIEK V A N 

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 , 

en BINDERIJ 
G. W. VAN DER WIEL & C°., 

A H M I I : T I . 

L e v e r i n g v a n : 
Bestekken, Inschrjjvingsbilji'ttcn , Prospec
tussen, I'rjj.seouranten, Catalogussen, Begroo-
tingstaten, Werkljjsten, Declaraties, Beke
ringen, Wissels, Cheques, Q o i i a n t i e s , en 
verder alle Drukwerk voor de industrie. 

DE LIFT & C. 
itoilxeedtfk Vl*. H o l l e r dam 

V L O E R - e n W A N D T E G E L S , 

TROTTOIR-, CKMEXT- E\ IJZERSTEEMuELS. 
Groote voorraden 

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 . 

Geëmaüleerd-tjzeren PEILSCHALEN 

H.&J. SUYVER, 
FA BUI KANTEN V A N 

STOOMKETELS u M R K T O i , 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

188S bekroond met 
E E E E - D I P L O M A (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n en Z e e p a a r d , 
B i c k e r s t r a a t 

A M S T E R D A M . 

WSEGWERKTUIGEN. 
JAN VAN DER POT, Katendrecht bij Rotterdam. 

Kyaniseerinriclitiiig. 
De e e n i g s t e . w a a r o o k des w i n t e r s k a n w o r d e n g e k y a n i s e e r d . 

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 concurreereiide prjjzen. 

Itelirische k l u i t - e » hydraulische k a l k . 
Billjjkc prjjzen en vrachten. 
Prospectussen en prijscouranten worden op aanvriuig franco toegezonden. 
Gelieve op voornaam en adres te letten. 

PII0T0L1TII0GR A PI! IE, PII0T0Z1 V:0GR4PH1B 
en Stéréotype-Inrichting 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
]>e ondergeteekende vestigt de aamhicht 

op zyne inrichting voor Pii»i»litli*era|tliie t 

bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Pti*>t«ilnr*>-
ftraphle voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgeveis en op 
zjjne M«rr<>i> pc-im-ii-hi mg voor HH. Druk
kers, alleB tot de minste pryzen. 

Prosi>ectussen niet proeven van bewerking, 
worden op/ra* co aanvragegratistoegezonden. 

Gr . J . T H I E M E . 

J A N H A M E R & C°. 
A M S T E R D A M . 

KANTOOR: Marnixstraat 402 b h Leidschcplein. 
Boyle's Luchtpomp-ventilators. 

Boyle's Happen, 
voor slechttrekkende Schoorsteenen. 

B O Y L E 'S SCHOORSTEENKAPPEN , 
tegen valwinden enz. enz. 

Vereisehen geen toeneht, hebben gceu beweegbare 
dcclcii, voorkomen terugslag iu den kuker, werken 
met de meeste gelijkmatigheid in ieder jaargetijde, 
hebben eene veel grootere capaciteit dan teder 
andere ventilator. 

Deze toestellen zjjn op verschillende RIJKS-. 
GEMEENTE- en PARTICULIERE gebouwen hier 
te lande geplaatst. 
WITTE'S LIFTEN rati hlMM. limilrrrn. Sputn w. 

CARRE'S Luchtdrukwaterreservoirt. (-2) 

CARBOLINEUM EXCELSIOR is het BESTE Houtbederfwerend middel. 

FRED. STIELTJES & C". Amsterdam. 
ASPHALTS V A N VAL DE TRAVERS 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, 
i n groote verscheidenheden, voor : Rijwegen, Trottoirs, Lawn-Tennis-
Courts, Kelders, Winkel- en Magazijnvloeren, Gangen, Muur-, 
Brug- en Dakbedekkingen, Betonfundeeriiigen enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresBccren aan THE NEUCHATEL AS-
PHALTE COMPANY Ld. , Heltweg 3 , Amsterdam en voor Arnhem bjj den Heer 
H. G. KNOOPS C.Ozn., Beekstraat F Oil te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH 

KLOOS & 
B O T T E R D A M . 

A G E N T E N 
der Société Anonyme des 

Carrières de Porphyre de Quenast" 
tN 

der „Société des Carrières de Lessines." 
LEVERANCIERS v a n FAUCONVALKEIEN. 

Geldersche straat N'1. 12. 
Gedrukt bij G. W. van der Wie) 4 (X, te Arnhem. 

V 1 E R - E N - T W 1 N T I G S T E J A A R G A N G N " . 37. Z A T E R D A G . . 14 S E P T E M B E R ' . i ö b 9 . 

RCHITECTVRAET A M I C I T I A 
^ " ! " ^ 11 „:, ,'t':!" • «I ' I IÜB sJIIIIDii n i i^gJBsaiwg! - ^ l i i i ^ S ^ r t i i i ^ 

Redacteur-uitgever F. W. VAN' GENDT JGs. 
Adres voor Redactie en Administratie van hel Weekblad en advcrtentiCn 

Bureau van De Opmerker, iJriekoningt-nsiraat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia JAN SPRINGER 

H . G. JANSEN en A. REIJDING. 
Stukken, deze Redactie betreffende, te ndresseeren aan den heer 

A. RJUJDING, Stadhouderskade 4, te Amsterdam, 
en al, wat de Administratie van hei Genootschap betreft, aan den 

«"•'«-Secretaris, American Hotel, te Amsterdam. 

A.W.W.; 
ABONNEMENT ƒ2.25 3 maanden of wel us gulden per Jaar, bij 

voorttiilictaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
/ 7.50 en Nederlandsch-Indie f 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 

A I 'VERTENTIEN ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
nut voor een bewijsnummer, worden tot Vrijdagavond aangenomen. 

AFZONDERLIJKE NOMMKRS, 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 Jon. G . STEMLER CZN., Roek
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 . ipwekt. O p verzoek wordt 
ter opname in het Orgaan 

1". A l s bestuurslid is gekozen de heer J . C . di Gazar. 

2". A l s kunstlievend l i d zijn toegetreden de heeren 
N . Ie Grand en W . B r i n k . 

3°. D e photographie der deelnemers aan de excursie 
naar Gor i chem is a ƒ 2 . 5 0 verkrijgbaar gesteld. Zij , 
die deze photographie wenschen te bezitten, worden 
verzocht hiervan bericht te zenden aan den [''-Secretaris. 

4U. D e tijd van inlevering voor de antwoorden op 
de prijsvraag van e e n C o n c e r t g e b o u w wordt met 
één maand verlengd en vastgesteld op 15 October 1889. 

Namens het Bestuur: 
D e 2 l k -Secretaris, A . C . BoERMA. 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
918de Vergadering van 11 September 1889. 

N a kennisgeving dat de Voorz i t t e r , de Vice-voorzit ter 
en de ie-Secretaris wegens eene buitenlandsche reis 
verhinderd zijn deze vergadering bij te wonen , wordt 
deze door den waarnemenden Voorzi t ter met een woord 
van we lkom aan de leden op deze eerste bijeenkomst 
geopend, waarna de notulen der vorige vergadering 
gelezen en onveranderd goedgekeurd worden. N o g 
wordt mededeeling gedaan van de ingekomen stukken , 
waaronder voorkomt een schrijven van den heer L . J . 
Ri jn ink , waarbij deze wegens vertrek naar het buiten
land zijne functie als Bibliothecaris nederlegt, onder 
dankzegging aan het Genootschap, dat hij had lief-
gekregen, voor dc vr iendschap, welke hij zoo ru im
schoots genoten heeft. 

D e Voorzi t ter brengt den heer Ri jnink een woord 
van hulde toe voor de accurate wijze, waarop hij 
steeds zijne functie waarnam. In zijne plaats is de heer 
J- C . di Gazar als bestuurder gekozen , die de benoe
ming aanneemt. 

Thans neemt de heer J . A v. d. Sluijs Vee r het 
woord tot het houden zijner aangekondigde bijdrage. 

Spreker behandelt de geschiedenis en vormen van 
l u i k l o k k e n , van af den vroegsten tijd tot heden, welke 
voordracht, door tal van teekeningen verduidel i jkt , de 

''«' Redactie v a n A r c h i t e c t u r a e l 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 s Inhoud v a n s t u k k e n , g e w a a r m e r k t m e i d e initiale» A . e t A . 

algemeene belangstel lint] 
deze bijdrage welwil lend 
afgestaan. 

D e kunstbeschouwing, door den heer W . K r o m 
hout C z n . gegeven , bestond uit eene talrijke collectie 
schoone p h o t o g r a p h i e ë n van voorname bouwwerken 
in I ta l ië . 

Nadat zoowel den spreker als den kunstgever van 
dezen avond de dank der Vergader ing is gebracht 
wordt deze door den waarnemenden Voorz i t t e r , den 
heer J . A . v. cl. Sluijs V e e r , gesloten. 

U I T P A R I J S , 
II. 

V o o r wij onze wandeling voortzetten moet ik een 
fout verbeteren, die, waarschijnlijk door mijn onduidelijk 
schrift, in het vor ig opstel geslopen is. E r wordt 
daar toch gesproken van eene „ E x p o s i t i o n centrale 
de 1'art Francais" , hetwelk moet zijn . .Expos i t ion C e n -
tennale", daar men hier het beste bijeen heeft gebracht 
wat de Fransche kunst sedert 1789 heeft opgeleverd. 

N a deze rectificatie verzoek ik u , mij nogmaals 
naar het Palais des Beaux A r t s te wil len vergezellen. 
Allereers t zijn het weder de bovenzalen, waarheen wij 
ons begeven. In de Belgische afdeeling waren het 
vooral Stobbacrts, Courtens en Khnopff , die ons aan
t rokken ; de veelgeprezen Jan van Beers scheen ons 
kri j tcr ig en photographieachtig toe. De Nederlanders 
maken een zeer goed figuur; er zijn heerlijke Mar i s sen , 
goede schilderijen van I s r a ë l i , een fraai stuk van 
Breitner, doch ook zeer on-Hol landsche doeken , b.v. 
die van Kaemmercr en Martens. Daar ik echter in 
een blad als dit de schilderkunst niet uitvoerig kan 
behandelen, bepaal ik m i j , wat de zalen voor schoone 
kunsten betreft, tot eenige vluchtige opmerkingen. 
Zeer vecl fraais is er in de afdeeling Denemarken te 
z ien ; ook in de zaa l , waar de schilderijen van Manet 
hangen, zal men met genoegen verwijlen. „ L e bon 
b o c k " doet aan Frans Ha ls denken , zoo breed is het 
geschilderd. In de benedenzalen van het Palais des 
Beaux A r t s vindt men talrijke schilderijen, die men 
zich van den Salon der laatste jaren herinnert. O p m e r 
kelijk is het daarbij , hoe de nieuwere Fransche sch i l -

http://Plii.ii-
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ders bij voorkeur die onderwerpen kiezen, waarbij zij 
naakte figuren kunnen te pas brengen. Vele dezer 
schilderijen doen als photographic beter dan in dc wer
kelijkheid; veel aantrekkelijks vonden wij er niet bij. 
Ook in de Oostenrijksche afdeeling wachtte ons teleur
stelling; de beide groote schilderijen van Munkaczy: 
„Christus voor Pilatus" en „de Kruisiging" maakten 
niet meer den indruk van vroeger. In de Engelsche 
afdeeling echter leerden wij in Whistler een kunste
naar van groote begaafdheid kennen, wiens werk ons 
zeer aantrok. 

Doch reeds te veel heb ik over schilderijen gespro
ken , en ik mag toch niet vergeten, dat ik in de eerste 
plaats voor architecten schrijf. Verlaten wij daarom 
het Paleis der Schoone Kunsten, en gaan wij naar het 
paviljoen der stad Parijs , dat daartegenover geplaatst 
is. Uier vindt zoowel architect als ingenieur veel, 
wat van hunne gading is. Tal van oudere en nieuwere 
bouwwerken zijn zoowel in teekening als in model 
voorgesteld , waarbij vooral dat van de nieuwe Sorbonne 
uitmunt. Ook een breed opgevatte „Caserne des sap-
peurs pompiers" trok onze aandacht. Tal van gróotc 
schilderijen, bestemd voor de versiering van openbare 
gebouwen, doen zien. dat de regeering van Parijs, 
uit hoe roode elementen zij ook samengesteld moge 
zijn , van het beschermen der kunsten geenszins afkeerig 
is. Eigenaardig zijn ook de groote , geschilderde vogel
perspectieven , die gedeelten van Parijs voorstellen 
zooals zij er voor honderd jaar uitzagen en zooals zij 
thans zijn. Waar toen de weiden, tuinen en landhuizen 
van Passy en Clichy zich uitstrekten, ziet men thans 
dichtbebouwde stadsgedeelten. Belangwekkend is ook 
het model van het groote square, dat men op Mont-
martre wil aanleggen, als de kerk du Sacré Coeur 
voltooid zal zijn. De watervallen maken in dit project 
een fraai effect. Op zeer aanschouwelijke wijze heeft 
men, door middel van teekeningen en modellen, den 
bezoekers een voorstelling gegeven van dc wijze , waarop 
Parijs gerioleerd is. 

Tegenover dit paviljoen staat een tweede, eveneens 
van de stad Parijs, waarin men alles bijeengebracht 
vindt, wat op het openbaar onderwijs, de armverzor
ging enz. betrekking heeft, en waar voor degenen, 
die zich voor deze onderwerpen interesseeren, zeer 
veel te leeren is. De architectuur der beide paviljoens 
van Parijs is niet zoo aantrekkelijk als men , bij den 
bekenden goeden smaak- der Franschen , wel verwachten 
zou; er is iets droogs en nuchters in. 

Nadat ik de tentoonstelling der stad Parijs bezocht 
had, richtte ik mijne schreden naar den Eiffeltoren, 
met het doel, de bestijging te ondernemen. Er was 
echter een zoo talrijke menigte, die voor dc liften queue 
maakte, dat ik besloot nog maar wat te wachten en 
daarom de gebouwen aan den voet van dit reusachtig 
werkstuk eens ging bezien. Allereerst werd mijn aan
dacht getrokken door het „ Pavilion du Gaz", een 
villa, geheel ter bewoning ingericht en voorzien van 
alles, wat het tegenwoordige comfort vordert. Van de 
decoratie en de meubileering der vertrekken is zeer 
veel werk gemaakt. Fen gaskrachtmachine dient om 
de electriciteit op te wekken, welke de vertrekken ver
licht ; de geheele keuken wordt met gas gestookt, ja 
in de strijkkamer wordt zelfs met gas gestreken, tot 
groote verbazing van de talrijke menigte, die ernaar 
kijkt. Allerlei systemen van gaskachels zijn in de 
vertrekken aangebracht; in de muziekzaal der villa 
wordt de piano op niet onverdienstelijke wijze bespeeld. 
Evenals overal op de tentoonstelling, waar aan de muze 
der toonkunst geofferd wordt, trekken ook hier die 
muziekuitvoeringen een talrijk publick. 

Niet ver van dit gebouw staat de diamantslijperij, 

door den Nedcrlandschen architect Niermans met smaak 
ontworpen. Aan de oud-Hollandsche vormen heeft de 
bouwmeester een Fransch tintje pogen te geven, wat, 
voor een tijdelijk gebouw als dit, niet misstaat. Aan 
den voet van den Eiffeltoren vindt men ook de gebouw
tjes , door den architect Garnier ontworpen, die een 
aanschouwelijke voorstelling geven van de wijze, waarop 
de mensch zijne woning sedert de vroegste tijden heeft 
ingericht. Een paalwoning staat daar in een klein meer, 
ja zelfs de holen der grotbewoners zijn niet vergeten. 

Van de latere huizen vindt men er uit de klassieke 
oudheid, wier vertrekken om een binnenplaats gerang
schikt zijn; verder talrijke woningen van Oostersche 
volken, zoo van vroeger als van heden , en eindelijk 
een reeks huizen uit FYankrijk , van den Gallischen tijd 
tot aan de regeering van Frans I toe. De architect 
is, wat het uiterlijk der gebouwen betreft, o. i. zeer 
gelukkig geïnspireerd geweest; voor zoover wij konden 
nagaan is op archeologische juistheid vóór alles gelet. 
O]) het Romeinsche huis leest men zelfs , wat de straat
jongens van dien tijd erop geschreven hebben Aan 
het inwendige der gebouwen is minder zorg besteed; 
sommige worden als winkels gebruikt, doch slechts 
betrekkelijk zelden hebben de personen , die daar allerlei 
waren venten, gepoogd door costuum en winkelinrich
ting den bezoeker de illusie van het verledcne te geven. 
Het maakt een vreemden indruk, als men een Parijschen 
garcon in een voorwereldlijk huis aan menschen met 
hooge hoeden een mazagran ziet toedienen, of als een heer 
in een complet van 18 francs u in het Grieksche huis 
rozijnen en krenten wil verkoopen. In de Chineesche 
en Japansche huizen zijn het ten minste werkelijke 
Aziaten die daar hunne waren venten 

Het was ondertusschen vijf uur geworden, en ik 
besloot daarom, den tijd, die mij nog voor het diner 
overbleef, aan den Eiffeltoren te wijden. De aandrang 
naar de liften was nog even groot als straks, en ik 
besloot daarom, den tocht omhoog te voet te onder
nemen. F>n eigenaardig gezicht is het, als men de 
forsche basementen, waarop iedere pijler rust, is 
binnengetreden , te bemerken , dat deze geheel figuratief 
zijn en gebruikt worden om de machinerie voor de liften 
in te plaatsen. De trappen, die men beklimt, zijn ge
makkelijk ; het is een zonderlinge gewaarwording zich 
zoo te midden van het ijzerwerk van den pijler te be
wegen , en wie den torenbeklimmer vergeleek bij een 
spin te midden van een reusachtig web, heeft het ge
voel, dat men in den toren krijgt, zeer juist beschre
ven. Slechts betrekkelijk weinig menschen gaan de 
trappen op; de mecsten wachten met engelengeduld 
totdat er een plaatsje in een der liften te krijgen is. 
Drie der liften werken maar; de vierde is op het oogen
blik defect. Twee gaan geheel zonder gedruis naar 
boven , maar de derde maakt een eigenaardig gonzend 
geluid, dat aan het vallen van regen doet denken. Toen 
ik op het eerste platform was aangekomen , wachtte mij 
een fraai schouwspel; uit het westen naderde een on-
weder de stad en schoten bliksemstralen in allerlei 
richtingen door het zwerk. Verscheidene personen, 
op den toren aanwezig, waren min of meer beangst, 
doch het meerendeel bekommerde zich slechts weinig 
om de elementen, en toen de regen kwam, was het 
een algemeen sauve que peut in dc restaurants. De 
bui trok over Parijs, en weldra bedaarde de regen, 
en kondigde dc gouden gloed in het westen aan, dat 
de zon weldra weder zou doorbreken. Zoodra de regen 
ophield , klom ik naar de tweede verdieping, en had 
toen een zeer fraai gezicht over Parijs en de tentoon
stelling , die door de gouden stralen fantastisch verlicht 
werden, terwijl de oostelijke horizont geheel in dikke 
nevelen gehuld was. Het is een belangwekkend ge-
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zicht, op het tentoonstellingsterrein dc menschen als 
mieren door elkander tc zien krioelen ; men krijgt een 
zeer gering denkbeeld van aardsche grootheid. Van 
het bezoeken der bovenste verdieping zag ik af; er 
was daar weer zulk een reusachtige queue, dat ik wel 
begreep, in het eerste uur niet naar boven te zullen 
komen. Daar het kanonschot, hetwelk te zes uren 
het sein voor de sluiting der zalen geeft, welke des 
avonds niet verlicht worden, reeds lang gevallen was, 
cn de maag hare rechten begon te doen gevoelen, 
daalde ik weder naar het oppervlak der aarde af. Weldra 
stond ik op den Boulevard Delessert en wandelde 
door de Rue de Passy cn de Rue de Mozart, die mij 
zeer aan de Vondelstraat te Amsterdam herinnerde, 
naar het vriendelijk huis, waar een uitgezocht maal 
mij wachtte. Als rechtgeaard Nederlander ging ik 
's avonds de stad in, om, op het trottoir voor het Café 
de la Paix gezeten, het gewoel op den Boulevard des 
Italiens en de Place de 1'Opéra gade te slaan. 

* 
De Esplanade des Invalides was het, die ik mij bij 

mijn tweede bezoek aan de tentoonstelling ten doel 
stelde. De talrijke gebouwen, hier opgericht, waar-
tusschen zich slechts betrekkelijk smalle verkeerswegen 
bevinden, geven aan de Esplanade een geheel ander 
karakter, dan aan het Champ de Mars. Terwijl ginds 
alles een karakter van grootsche waardigheid draagt, 
is hier een gezellige wanorde. Men denkt onwille
keurig aan een Hollandsche kermis, als men het ge
woel aanschouwt en de Oostersche muziek hoort, die 
uit de meeste gebouwen u tegemoet klinkt. 

Het terrein is in twee gelijke helften gedeeld, waar-
tusschen zich een hoofdweg bevindt, waarop de andere 
paden uitkomen. De oostelijke helft is geheel aan de 
koloniën gewijd; de westelijke helft wordt voor een 
groot deel door een militaire tentoonstelling ingeno
men en is verder gevuld met gebouwen, waarin de 
vorderingen der hygiëne worden voorgesteld. 

Ik begon mijn wandeling in het koloniale gedeelte. 
Het eerst trok het Palais des Colonies Francaises mijne 
aandacht, niet slechts om zijn uiterlijk, waarbij van 
allerlei Oostersche motieven op zeer smaakvolle wijs 
partij is getrokken, doch ook om zijn inhoud, die een 
hoog denkbeeld geeft van de kunstnijverheid der Oost-
Aziaten. Vooral de kleurschakeeringen der verschil
lende stoffen, die hier tentoongesteld zijn, wekken 
bewondering. F>en interessant is het Palais del'Indo 
Chine, met het beschouwen van welks inhoud men 
zich ook geruimen tijd kan bezig houden. Een van 
de meest eigenaardige bouwwerken van de geheele 
tentoonstelling is de reusachtige nabootsing van de 
pagode van Angkor, die zich in de nabijheid van deze 
paleizen bevindt. In zachtrooden tint verheft hij zijn 
schilderachtig silhouet tegen den blauwen hemel en 
verplaatst den beschouwer in den geest naar Indo 
China. De ornementatie is zuiver Oostersch en wijkt 
geheel af van die, welke wij westerlingen van oudsher 
gewoon zijn toe te passen. Het gebouw trekt dan 
ook zeer de aandacht en in de niet zeer ruime lokali
teiten , welke het onderdeel bevat, wemelt het den ge-
heelen dag van bezoekers, die met belangstelling de 
producten van Tonkin gadeslaan. 

Zuidelijk van deze pagode ligt het Javaansche dorp, 
dat voor de Parijzenaars een der groote aantrekkelijk
heden van de tentoonstelling uitmaakt. Hoewel het, 
met een kennersoog beschouwd, lang zoo volledig 
niet is als dat, hetwelk bij ons op de tentoonstelling 
van 1883 prijkte, maakt het toch op den leek een 
aangenamer impressie, daar de gebouwtjes hier niet in 
een zonnige zandwoestijn geplaatst zijn, doch door de 
boomen der Esplanade beschaduwd worden, waardoor 

het geheel een zekere gezelligheid krijgt. De game
lang laat zich in een der gebouwen , dat rondom open 
is, hooren, cn het ontbreekt haar niet aan publiek. 
De Franschen volgen met veel aandacht dc weemoe
dig hartstochtelijke geluiden, de vreemde harmonieën 
der Oostersche muziek, en worden niet moede de sier
lijke passen der vier dansmeisjes gade te slaan. Wij 
moeten bekennen dat dit viertal, wat uiterlijk schoon 
betreft, verre boven het tweetal van 1883 staat. Toch 
zijn dc afbeeldingen, welke men onlangs in verschei
dene FYansche tijdschriften van dc Javaansche bayaderes 
zag, zeer geflatteerd. In de overige gebouwen van 
den kampong, allen van bamboes en andere Indische 
materialen opgetrokken , worden verschillende voort
brengselen van Nederlandsch-Indië gevent; er is daar 
zelfs gelegenheid aan een echt Indische rijsttafel aan 
te zitten. Het is zeker, dat de kampong als ensemble 
iets schilderachtigs heeft. Voor den architect hebben 
de bouwwerken echter slechts weinig te beteekenen. 

Na het bezichtigen van den kampong bezocht ik 
het veel besproken panorama „Tout-Paris" , dat zoo
lang gesloten bleef, omdat de schilder Boulanger op 
den voorgrond en Carnot op den achtergrond geplaatst 
had. Het panorama voldoet volstrekt niet aan de ver
wachtingen , die men, na den ophef, door de Fransche 
pers van het doek gemaakt, onwillekeurig is gaan 
koesteren. Men wordt verondersteld op eene verhe
venheid midden op de Place de 1'Opéra te staan. Al 
de gebouwen die men ziet , hebben echter zulk een 
aschgrauwe tint, dat men de illusie der werkelijkheid 
volstrekt niet krijgt. Wij kunnen niet beoordeelen of 
de verschillende Parijsche persoonlijkheden , waarmede 
men de straten en het plein gestoffeerd heeft, gelijkend 
zijn of niet. Het is echter een vreemd gezicht ze allen 
in één houding te zien staan. 

Achter het „Palais des Colonies" ziet men verschil
lende dorpen uit Afrika en Azië, die zeker voor den 
beoefenaar der land- cn volkenkunde van veel belang 
zijn, doch wier bouwwerken te primitief zijn , dan dat 

i zij een architect belang zouden kunnen inboezemen. 
I Ook de afdeeling Annani en Tonkin, waar steeds de 
j afschuwelijke muziek van het Annamietisch theater weer

klinkt , lokt niet tot vertoeven uit. Daarentegen zijn 
de paviljoens van Tunis en Algerië zeer belangwek
kend , niet slechts omdat zij geheel in nationalen trant 
gebouwd zijn, doch 0 0 ' : om hun bezienswaardigen in
houd. Al wat Noord-Afrika fraais oplevert, ziet men 
hier. Tapijten , keurige meubelen , wapens, tegels, 
aardewerk-, alles is dc aandacht van den beschouwer 
waard. Goede aquarellen geven tal van tafereelcn uit 
Tunis te zien, modellen en uitvoerige teekeningen 
geven een denkbeeld van de grootsche ruïnen , welke 
thans nog in Noord-Afrika van de macht der Romeinen 
spreken. 

Krijgt men bij het beschouwen van al die Oostersche 
gebouwen een vroolijken indruk, het reusachtige paleis, 
dat het Ministerie van Oorlog aan de westzijde der 
Esplanade heeft doen oprichten, stemt den bezoeker 
somber. Het gebouw is in ernstigen, strengen stijl, aan 
dien van de vorige eeuw herinnerend, opgetrokken; 
zijn witte kleur doet het reeds in de verte de aandacht 
trekken. Midden voor het gebouw is een middeleeuwsche 
vestingpoort met valbrug geplaatst, wat aan het effect, 
door den architect van het paleis bedoeld, groote schade 
toebrengt. Den geheelen dag verdringen de menschen 
zich in dit gebouw; de Franschen worden niet moede 
de reusachtige vernielingswerktuigen te beschouwen, 
waarmede zij hopen , het later van de gehate „Prussiens" 
te zullen winnen. Ons, als vredelievende Hollanders , 
stemde het treurig te zien, hoe de mensch zijn vin
dingrijkheid heeft gebruikt om werktuigen uit te vinden, 
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die zijn medemensch met onfeilbare juistheid op een 
zeker aantal kilometers dooden of verwonden. Al dat 
ijzer en staal, wat daar nu in den vorm van kanonnen , 
mitrailleuses, bommen , pantserplaten , enz. aanwezig 
is, had zeker op een nuttiger wijze gebruikt kunnen 
worden. Een monumentale trap brengt den bezoeker 
boven, waar hij allerlei herinneringen aan den „gloire" 
der Franschen vindt. Wij meenden, dat men beter 
gedaan zou hebben, na dc gebeurtenissen van 1870 
een dergelijke tentoonstelling maar achterwege te laten. 
Het geheele „Palais de la Guerre" komt ons voor, een 
wanklank op deze tentoonstelling te zijn. Waarom cr 
den bezoekers van het schoone Parijs op zoo voelbare 
wijze aan herinnerd, dat, wellicht binnen kort zooveel 
schoons weer op gewelddadige wijze vernietigd zal 
worden ? 

In de onmiddellijke nabijheid van dit paleis bevinden 
zich de gebouwen, aan de hygiëne gewijd. Men ziet 
daar allerlei inrichtingen voor het vervoer van ge
wonden , veldhospitalen en al wat de mensch heelt uit
gedacht om de wonden, die hij zoo pas aan zijn na
tuurgenoot toebracht, weer te kunnen heelen. Vooral 
een bezoek aan het groote gebouw, dat als „Palais de 
l'Hygiëne" bekend staat, kan den vakman veel leeren. 
Men vindt daar o. a. teekeningen cn modellen van de 
voornaamste hospitalen van Frankrijk. Het gebouw 
zelf is van een zeer monumentaal aspect; door de aan
wending van gekleurde ornementen is de eentonigheid 
van de witte muren op behaaglijke wijze gebroken. 

Aan dc noordzijde van het „Palais de la Guerre" ziet 
men het gebouw, aan de luchtvaart gewijd. Het is 
opgetrokken in den style Empire, zooais die door 
Percier en Fontaine werd toegepast, en maakt, door 
zijn eenvoudige lijnen en strenge details, veel indruk. 
Van binnen krijgt men een overzicht van de verschillende 
phasen, die de luchtvaart doorloopen heeft. Groote 
schilderijen stellen luchtballons uit de achttiende eeuw 
voor, waaronder zich ook het eerste luchtschip, dat 
men trachtte bestuurbaar te maken, bevindt. De vor
deringen der tegenwoordige luchtvaart worden getoond 
door ballons, die aan de zoldering zijn gehangen, en 
waarbij de bestuurbare ballon, met zijn ingewikkeld 
mechanisme, de meeste aandacht trekt. De mand, 
aan dit gevaarte opgehangen, heeft den vorm van een 
vaartuig en is van accumulatoren tot voortbeweging 
van den ballon voorzien. 

Na nog een bezoek gebracht te hebben aan het 
paviljoen , waar de Zuid-Afrikaansche Republiek de 
schatten van haar bodem tentoonstelt, begaven wij 
ons met den Decauville • spoorweg, welke langs de 
Quai d'Orsay aangelegd is, naar het Champ de Mars. 
Daar de boomen van de kade gespaard moesten blijven, 
gaat de spoorweg daartusschen door, en is het dus 
levensgevaarlijk , eenig lichaamsdeel uit den wagen te 
steken. In schier alle talen der wereld is dat aange
plakt , ook in het Nederlandsch cn in het Maleisch — 
slechts het Duitsch heeft men vergeten, tot groote 
ergernis van Oostenrijkers en Zwitsers. 

Na al de Oosterschc bouwwerken, die wij op de 
Esplanade gezien hadden, besloten wij, den tijd, die 
ons nog voor den maaltijd restte, door te brengen in 
de „Rue du Caire," een nabootsing van een straat te 
Cairo, welke zich aan de westzijde van het groote 
tentoonstellingsgebouw bevindt. De nabootsing is zoo 
getrouw mogelijk en de lucht behoefde alleen iets 
dieper blauw te zijn, om den bezoekers de illusie te 
geven, dat zij in Afrika zijn. Het gewoel in die nauwe 
straat is onbeschrijfelijk; allerlei Oostersche kooplieden , 
met een meer schilderachtig dan zindelijk uiterlijk, 
trachten hunne waren aan den man te brengen, ezel
jongens draven achter hunne met spichtige misses 

beladen lastdieren, en uit de kleine koffiehuizen klinkt 
een vreemde Oosterschc muziek. 

De avond werd op het tentoonstellingsterrein door
gebracht , waar de Eiffeltoren zijn machtige stralen nu 
eens op sommige deelen der tentoonstelling, dan weder 
op de ballons captifs, die op drie plaatsen te Parijs 
opgelaten worden, richtte. De verlichte fonteinen 
maakten minder indruk op ons, dan wij verwacht 
hadden. De kleuren zijn wat hard , wij zouden haast 
zeggen anilineachtig Het best voldeden ons geel en 
wit, die de stralen op vloeibaar goud en zilver deden 
gelijken Na een bezoek aan de schitterend verlichte 
tentoonstellingszalen keerden wij huiswaarts om een 
welverdiende rust te genieten. 

O S A D O . 

(A.etA.) PRIX D E R O M E „SCHILDERKUNST". 
Naar wij vernemen heeft zich geen enkele candidaat 

aangemeld voor den prijskamp naar den „Prix de Rome" 
in schilderkunst. Dit feit is kenschetsend voor de 
richting der jongere schilderschool, die het buitenslands 
studeeren als iets overtolligs, ja zelfs als schadelijk 
beschouwt voor hare ontwikkeling. 

Men moet ze kennen, die jonge schilders, in hun 
aanbidding van toon en stemming , in hun ignoreeren 
en verguizen van alles wat daarbuiten is en in hun 
kunst-beoefenen, waarbij natuurbeschouwen , ontleden 
en opnemen hun hoofddoel is, ten einde langs dezen 
weg vroegere meesters (en nog meer hedendaagsche 
meesters) te evenaren en niet langs den weg van ge
dwongen kopieën naar Raphael, Guido Reni, Velasquez 
en anderen. 

Bij den bestaanden band onder onze jonge schilders, 
laat het zich aanzien, dat ook in andere jaren geen 
gevolg zal gegeven worden aan dergelijke oproepingen. 
Wenschelijk zou het derhalve zijn indien decoratie
schilders in de gelegenheid gesteld werden aan dezen 
prijskamp mede te doen, teneinde jonge decorateurs, 
Hollanders, gelegenheid te geven hunne decoratieve 
studiën in het buitenland te voltooien, aldus bijdragende 
tot verhooging van het peil, waarop zij heden — in 
ons land — staan. 

In den grond van de zaak zullen de studies van 
schilders — Prix de Rome — steeds decoratief zijn; 
schilders die heengaan , zien we vaak terugkomen als 
decorateurs. Waarom dan geen decorateurs van beroep 
dadelijk de gelegenheid gegeven Raphael, Guilio Ro
mano, Michel Angelo, Rubens en den modernen Gal
land te bestudeeren ? 

Wellicht is nu ook de tijd aangebroken, waarop 
bouwkunstbeoefenaars dc plaats der schilders kunnen 
innemen. 

Kunnen deze zich genoegzaam in onze schoone natuur 
redden, wij hebben wel degelijk behoefte aan ruimen 
blik en zuivere architectuur. Op welken grond kunnen 
alleen schilders, beeldhouwers en graveurs mededingen ? 
Is bouwkunst dan geen kunst meer of zijn de bouw
kunstbeoefenaars dan allen speculanten en timmerlie
den ? Merkwaardig is het hoe deze categorie kunstbe
oefenaars eenvoudig niet meegeteld wordt, of zit het 
misschien in de omstandigheid dat 'n „Prix de Rome" 
ook werkelijk naar Rome zou moeten gaan en niet 
naar Hannover? 

„Prix de Hannovre" zou anders ook niet slecht klin
ken en 'n eventueele instelling hiervan, zouden wij al 
onzen steun geven, mits de candidaten maar over Wee
nen , Venetië, Rome en Parijs terug mogen keeren, in 
welk geval het gevaar voor hun heil tamelijk tot nul 
zou gereduceerd worden. 

Hoe het zij — de omstandigheid dat tal van jonge 
mannen, met evenveel lust en ijver voor hunne kunst 
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bezield als schilders , graveurs en beeldhouwers, zoover 
achteruit gesteld worden bij deze gelukkigen, is niet 
opwekkend en doet het ons nog meer betreuren dat 
er van de zijde van hen, die onlangs zoo overtuigend 
spraken van „pal staan" en van „aaneensluiting" zoo 
weinig voor deze verbetering gedaan wordt. 

Laat ons evenwel hopen, dat eens deze grove onbil
lijkheid zoo fel in het oog zal springen, dat door aan
eensluiting de noodige reorganisatie in het leven ge
roepen wordt. K R . 

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

K A L E N D E R S C H I L D . 
Het rapport der Jury van beoordeeling van de ingekomen 

antwoorden, op de prijsvraag voor een Kalenderschild, uitge
schreven door de Vereeniging tot bevordering der bouwkunst 
te Groningen, werd in de vergadering van 7 .September j l . 
uitgebracht en luidt als volgt: 

De ondergeteekenden, door uwe Vergadering aangewezen, 
om de ingekomen antwoorden op dc prijsvraag voor een ontwerp 
van een schild voor een kalender te beoordeelen, heeft de 
eer het navolgende te rapporteeren. 

Op de genoemde prijsvraag zijn ingekomen 3 ontwerpen: 
r . eene teekening onder het motto L. 
2 r . » » » *> » CalendaC. 
3'. » » c i > » Das Publicum ist fin 

Kind enz. 
Het was een niet zeer aangename verrassing voor de Com

missie, toen zij vernam dat slechts drie antwoorden op deze, 
zeer geschikte prijsvraag waren ingekomen. 

Zij toog evenwel aan den arbeid met de hoop, dat wellicht 
de kwaliteit van dit drietal aan de geringe kwantiteit zou ten 
goede komen. Maar, hoe ongaarne, zij moet met leedwezen 
erkennen, dat zij ook ten opzichte van deze verwachting is 
teleurgesteld. 

Hoe gaarne zij ook zoude zien, dat in het jaar 1890, als 
resultaat van deze prijsvraag, bij elk lid der Vereeniging, in 
kantoor, kamer of salon, een kalender prijken kon met een 
bij uitstek sierlijk en bevallig schild, toch meent zij geen 
vrijheid te mogen nemen om een der drie ingekomen ontwerpen 
daarvoor aan te bevelen. 

Want, naar haar oordeel, wordt aan alle drie ontwerpen de 
sierlijke en bevallige vorm gemist, die in het programma uit
drukkelijk was voorgeschreven. 

Bij het ontwerp onder motto »L" en dat onder motto jCalendae" 
herinnert de omtrek, die den vorm bepaalt, meer aan den 
omtrek van een of ander meubelstuk, dan aan dien welke bij 
een vrije behandeling van een schildvorm kan gedacht worden; 
terwijl het derde ontwerp door eer; rechthoekigen omtrek, elke 
gedachte aan sierlijkheid en bevalligheid buitensluit. 

Ofschoon dc ontwerpen verdienstelijk zijn geteekend, met 
name vooral de beide eerstgenoemden, is nochtans het alge
meen gevoelen der Commissie dat zij te schetsmatig zijn behan
deld om een goede reproductie te kunnen verwachten. 

Bij eene beoordceling in het bijzonder van elk ontwerp kwam 
het gevoelen der commissie nagenoeg neer op de volgende 
uitspraak. 

Ontwerp motto L 
Niettegenstaande in dit ontwerp zeer vele goede motieven 

worden aangetroffen, heeft het geheel iets rammelends en on
rustigs, waartoe ook de gekozen kleur het hare bijdraagt. 

De bekroning is gedrukt en te arm van opvatting. De at-
tributen zijn goed gekozen, maar de woorden theorie en prac
tijk daarbij, zijn overbodig en niet esthetisch. 

Het teekenwerk verraadt een vaardige en geoefende hand, 
die bij een beter begrip van het doel der prijsvraag, zeker in 
Staat zou zijn om een sierlijker en bevalliger schild voort te 
brengen. 

Ontwerp motto Calettdal. 
De overeenkomst in opvattin;; en uitvoering van dit en het 

voorgaande ontwerp wijst, zoo niet op eenzelfde hand, dan 
toch op eenzelfde school. De bijna gelijke omtrek van het 
schild is zeker toevallig. 

Toch heeft dit ontwerp meer verdienste dan het vorige. De 
Omlijsting van de, voor kalender bestemde ruimte, is aange-
naam van vorm. De bekroning is rijker en is geheel archi
tectonisch behandeld; dit laatste zou beter tot zijn recht ko
men, indien ook het onderste gedeelte der teekening op gelijke 
wijze was opgevat, maar daaraan ontbreekt elke voeting of 
architectonische vorm. 

Evenals het vorige, mist ook dit ontwerp nagenoeg elk denk
beeld van een kalender. Dc daarvoor aangewezen ruimte zou 
evengoed voor de invulling van ccn ledenlijst kunnen bestemd 
worden, als voor de maanden cn dagen van het jaar, zonder 
dat dit eenige schade aan den indruk van het geheel zou 
toebrengen. 

Overigens bevat dit ontwerp vele goede motieven, die met 
smaak en kennis zijn aangebracht. 

Ontwerp: Das Publicum isl tin Kind, enz. 
Dit ontwerp, waarvan niet gezegd kan worden dat het onver

dienstelijk is geteekend, bezit toch om de hoekige stijfheid 
van zijne omlijsting en om de geringe oorspronkelijkheid een 
zeer geringe kunstwaarde. 

De afbeelding van het zoogenaamde goudkantoor moge op 
zichzelve reden van bestaan hebben, op een kalenderschild, 
cn wel als attribuut van bouwkunst, is daarvoor geen plaats 
aan tc wijzen. Evenmin wordt het victoriabeeld geschikt ge
acht voor de versiering van dezen kalender. 

Het geheele ontwerp is te schoolsch van opvatting cn uitvoe
ring. Zoo is o. a. het denkbeeld der jaargetijden, voorgesteld 
door wassende, bloeiende, vruchtdragende en besneeuwde plant-
motieven, met den hongerigen vogel incluis, geheel ontleend aan 
den kalender voor 1889 van de Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst te Amsterdam. Behalve de afbeelding van 
het zoogenaamde goudkantoor, komt op dit schild niets voor 
dat op de bouwkunst betrekking heeft. 

Hiermede is de Commissie aan het einde van haar taak. 
Zij herhaalt ten slotte dat het haar leed doet, dat zij om de 
bovenaangevoerde reden geen der drie ontwerpen voor een 
bekroning kan voordragen en dus ook de leden alsnog vooreerst 
niet in het bezit zulten geraken van een blijvend en bovenal 
aantrekkelijk bewijs van het voortbestaan der Vereeniging. 

Nochtans twijfelt de Commissie niet aan een mogelijke en 
juiste oplossing van deze prijsvraag. Zij gelooft zelfs, dat de 
geringe deelneming cn het ongunstig resultaat slechts is toe te 
schrijven aan het voor dergelijk werk minder geschikte tijdvak 
van het jaar, en geeft u daarom in overweging deze prijsvraag 
thans nogmaals uit te schrijven, nu de komende wintertijd 
vermoedelijk meerdere werkkracht kan beschikbaar stellen. 

Bovendien is de Commissie van meening dat de verdienste 
van het ontwerp onder motto i.Calendac", en de daaraan be
steede arbeid op eene belooning aanspraak hebben , cn heeft 
zij de eer u daarom voor tc stellen, aan den vervaardiger van 
dit ontwerp eene belooning van 20 gulden toe tc kennen. 

Groningen, 6 September 1 8 S 9 . 
De Commissie van beoordeeling: 

L . M . M O O L E N A A R . 

I. P. H A Z E U . 

J. H . D E V R I E S . 

J. W . P E D D E M O R S . 

K . H O E K Z E M A . 

Dc Vergadering besloot om, ingevolge het denkbeeld van 
de Jury, deze prijsvraag naar hetzelfde programma nogmaals 
uit te schrijven; de tijd van inlevering der ontwerpen zal nader 
worden bekendgemaakt; inmiddels zijn programma's verkrijg
baar bij den [•"-Secretaris, den heer J. P . Hazeu, te Groningen. 

NOG EENS D E P R I J S V R A A G ..SIC S E M P E R " 
T E U T R E C H T . 

In het Bouwkundig Weekblad van 31 Augustus worden 
wederom eenige gedane vragen aangaande het programma dezer 
prijsvraag beantwoord, en reeds vroeger waren omtrent de niet 
al te duidelijke beschrijving der oude fundecringen ook eenige 
vragen gesteld. Natuurlijk ligt hierin nog geen bewijs voor 
de onvolledigheid van het programma, maar vragen als onder 
n°. 1 in het bovengenoemde weekblad, behooren toch zeker 
tot dezulke, waarvan een programma moei melding maken. 
Op 22 September e. k. moeten de plannen ingediend worden, 
en nu komen de medewerkers eerst tot de ontdekking dat dc 
scheidingsmuur gemeenschappelijk is of gemaakt kan worden, 
daar dc Sociëteit ook eigenaar is van het belendende perceel. 

Allen die nu in hunne projecten een nieuwen muur minstens 
van steen hebben geteekend. krijgen eerstens dit voordeeltje 
op hunne begrooting en verspelen een strook grond van ± 6 
a 8 VP. 

Dergelijke belangrijke punten moesten toch in het pro
gramma staan. 

Op vraag 3 : «Welke oppervlakten moeten de bergplaatsen 
voor couranten en kleeren van het personeel hebben?" komt 
het naïeve antwoord: inlat die grootte afhangt van het aantal 
bedienden en van de hoeveelheid der couranten, en den tijd 
dat deze voor dc leden ter beschikking liggen''. Ziedaar mijn
heer de vrager een antwoord ad rem. Nu kunt ge de grootte 
in eens bepalen. Of is het u niet der moeite waard een reisje 
naar de oude bisschopstad te doen en het bedienend personeel 
te vragen naar het aantal hunner jassen en de couranten na 
te tellen. Voor de groote kansen van eene bekroning moet gij 
toch wat over hebben. 

Het is te betreuren dat de Jury zich niet door middel der 
vakbladen verstaat met de medewerkers en dergelijke vragen 
officieel beantwoordt. Nog wenschclijker zou het zijn dat vra
gen als de eerstgenoemde niet konden voorkomen: het pro
gramma had daarop reeds antwoord moeten geven. 

Weder is een prijsvraag in het verschiet, waarvan reeds in 
Juli door de bladen melding werd gemaakt. Mij dunkt een 
schoone tijd voor dc Jury om het programma zoo volledig 
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mogelijk te maken, en wanneer dan aan de medewerkers een 
termijn van inlevering wordt gegeven in evenredigheid aan den 
tijd voor het programma beschikbaar geweest, dan heeft elk
een gelegenheid zijn ontwerp goed te doorwerken. 

Een ideaal programma is niet te eischen, maar wenschelijk 
ware het, dat de Jury met de diverse beschouwingen der mede
werkers rekening hield en in het belang der laatsten zooveel 
mogelijk medewerkten. Bij al de moeite en teleurstelling hij 
eene groote concurrentie is de bescheiden vraag naar duide
lijke programma's geen al te hooge eiscb. 

En aan de redactiën van Bouwkundig Weekblad en Opmerker 
zou ik beleefd willen vragen of het niet wenschelijk is om di
rect na uitspraak der Jury en opening der tentoonstelling, of 
anders zoodra de inzenders weder de beschikking over hunne 
projecten hebben, een plaat te geven met op kleine schaal 
4 , 6, S of meer der voornaamste projecten om zoodoende wat 
spoediger bekendheid te geven aan de beste plannen. Zijn de 
kosten, daaraan verbonden, te omvangrijk, dan trek ik gaarne 
mijn voorstel i n , maar er zijn onder de Bestuurs- en andore 
leden van A. et A. en Maatschappij tot bevordering der Bouw
kunst zulke goede schetsers, dat dit, geloof ik, geen bezwaar 
oplevert, en ik meen dat de photholithograpische verkleining 
der projecten zoo ingrijpend kostbaar niet is of ik hoop dat 
aan dit verzoek een willig onthaal zal worden verleend. 

G. 

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

— D e n 15en September wordt te L e i p z i g eene ten
toonstelling geopend van schilderijen van oude meesters, 
die het eigendom zijn van particulieren in Saksen en 
waarvoor 400 s tukken zijn ingezonden. Generaal-consul 
Thieme te L e i p z i g stond uit zijne welbekende verza
mel ing 67 werken van Nederlandsche kunstenaars af; 
ook graaf L u c k n e r en D r . Schubert te Dresden , graaf 
Eins iedel te Reibersdof, Geheimrath D r . L a m p e , Stadt-
rath D ü r r , P'erdinand Kl in sch en de heer Got t scha ld , 
allen te L e i p z i g , nemen aan de tentoonstelling deel. 

— H e t Kunstverein te K e u l e n viert in dit jaar zijn 
vijftigjarig jubile In het begin van 1839 deed het 
V e r e i n pog ingen , om geregeld tentoonstellingen te 
houden , waartoe eenige kunstvrienden eene vereeniging 
in het leven r iepen, die zich ten doel stelde dc kunst 
in het algemeen te bevorderen door tentoonstellingen 
en aankoopen van kunstwerken van alle volken en 
scholen. O p het einde van dat jaar was er geteekend 
voor 13S5 aandeelen en boden kunstenaars van verre 
en van nabij aan , hunne nieuwe werken in tc zenden; 
de stad stond voor de tentoonstelling het Gürzen ich 
af, welks noodergevel van ramen voorzien w e r d , en 
einde M e i werd de eerste tentoonstelling met ru im 400 
kunstwerken geopen, waaronder 87 uit Nede r l and , 
86 uit B e l g i ë , 74 uit I t a l i ë , 3 uit E n g e l a n d , enz. 

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 F . N H A C E . Bij het toezicht op de spoorwegdiensten en 
het stoomwezen in Ned.-Indie is vacant de betrekking van in
specteur 3e klasse, waaraan is verbonden eene bezoldiging van 

ƒ 3 9 0 0 'sjaars. Zij, die daarvoor in aanmerking wenschen te 
komen, moeten zich binnen veertien dagen na dagteekening 
dezer bekendmaking (12 Sept.) bij gezegeld adres aanmelden 
bij het Departement van Koloniën, onder overlegging van de 
stukken, genoemd in de Staatscourant van 12 dezer. 

— Aan het U. P. wordt uit Den Haag gemeld, dat het be
sluit van den heer Vrol ik, om als directeur-generaal der Ex
ploitatie-maatschappij af te treden, niet alleen zoo goed als 
vast staat, maar door den Raad van commissarissen dier 
Maatschappij reeds eene aanbevclings- of candidatenlijst is op
gemaakt en vastgesteld, om den heer Vrolik als directeur-
generaal te vervangen. 

Zoo de correspondent goed ingelicht is komen op deze lijst 
drie personen voor en wel de heeren: J. L. Cluijsenaer, in
genieur, voormalig secretaris en waarnemend directeur-gene
raal der Exploitatiemaatschappij, Mr. J. P. R. Tak van Poort
vliet, oud minister van waterstaat, en Mr. H . M . A. baron van 
der Goes van Dirxland, voormalig chef van dienst der Exploi
tatie-maatschappij. 

— Daar het onderzoek betreffende het spuien der grachten 
gedurende het badseizoen niet spoedig zal zijn afgeloopen, 
maar nog eenigen tijd kan vorderen, nebben B . en W . reeds 
enkele bescheiden omtrent het onderzoek van dc deskundigen, 

de heeren Van der Vegt cn Koppeschaar, aan den Gemeente
raad overgelegd. 

Enkele bijzonderheden volgen hier: 
Het vermoeden, door Dr. Koppeschaar uitgesproken, dat het 

vuile water zich eerder met den hoofdstroom in zee vereenigt 
en alzoo bij opvolgenden vloed reeds geheel met het zeewater 
vermengd en van dat water niet meer te onderscheiden, noord
waarts wordt gevoerd, schijnt door de waarneming te worden 
bevestigd. Verschillende in zee geworpen tlesscher. en blokjes 
werden op het Loosduinsche strand teruggevonden, doch de 
meeste noordwaarts van Scheveningen. Geen enkele llesch en 
geen enkel blokje spoelde te Scheveningen aan. 

Er bestaat dus, volgens den beer Van der Vegt, geen enkele 
reden om de waterverversching gedurende het badseizoen te 
staken. 

De heer Koppeschaar resumeert zijne beschouwingen aldus: 
dat men op 11 Juni gerust had kunnen doorgaan met spuien 
en dat nóch 't water voor ' tKurhaus, noch dat voor hotel 
Ranch, nóch dat vóór Loosduinen in eenig opzicht minder 
goed zou geweest zijn, dan nu op 't oogenblik en dat het water 
der stadsgrachten door voortdurend intreden van Maaswater 
zuiver zou zijn gebleven. 

De hoogleeraren Oudemans uit Delft en Franchimont uit 
Leiden zijn van zijn meening en hebben den heer Koppeschaar 
gemachtigd, dit mede te deelen. 

A M S T E R D A M . De vergadering van het Instituut van Inge
nieurs, den 6 J , n dezer in het gebouw der Maatschappij tot bevor
dering der Bouwkunst gehouden, werd door 85 leden bijgewoond. 
De muren waren rijkelijk versierd met photographiecn, betrek
king hebbende op het Merwedekanaal, waaraan na afloop van 
de vergadering een bezoek zou worden gebracht. 

Door het lid P. H . Kemper, lid van de voor deze buitenver
gadering benoemde feestcommissie, werden nog eenige inlich
tingen gegeven, betrekking hebbende op de te bezoeken werken 
en ook op het Overzicht van dc werken voor den aanleg van 
het kanaal ter verbinding van Amsterdam met de Merwede 
en van het Rijks-magazijn van geneesmiddelen tc Amsterdam, 
van welk werkje keurig uitgevoerde exemplaren aan de aan
wezigen waren uitgereikt. 

Hierop nam de President N . Th. MichacTis het woord, die 
uitvoerig hulde bracht aan een aantal verdienstelijke leden van 
het Instituut, die sedert de vorige vergadering door den dood 
aan de instelling waren ontvallen. Het waren de leden G. C. E. 
van Daalcn, H . H . A . Wentzel, H . F. Fijnje van Salverda, 
A . J. Brevet en C. Vermeijs, die allen op verschillend gebied 
zich verdienstelijk hebben gemaakt, cn van welke de in 92-
jarigen ouderdom overleden oud-hoofdinspecteur var. den water
staat Fijnje meer in het bijzonder door den sprekerwerd herdacht. 

Nadat in het nabijgelegen Hotel Américain eenige verver-
schingen waren gebruikt, werd per rijtuig een tocht onderno
men , en in de eerste plaats een bezoek gebracht aan het bijna 
voltooide, onder bet beheer der genie gebouwde Rijks-magazijn 
van geneesmiddelen aan de Sarphatistraat, waartoe door den 
Minister van Oorlog bereidwillig vergunning was verleend. 

Daarna werd de tocht voortgezet 0111 de belangrijke werken 
van het Merwede-kanaal te Zeeburg te bezoeken; van daar 
teruggekeerd , vereenigde men zich aan een vriendschappclijken 
maaltijd in het Hotel Krasnapolsky, 

Den volgenden dag maakten een zestigtal leden een tocht 
per stoomboot van Utrecht naar Gorichem, ter verdere bezichti
ging van de kanaalwerken. 

U T R E C H T . In de algemeene vergadering van de Vereeniging 
tot Bevordering van Fabrieks- en Handwerksnijverhcid, deze 
week hierterstede gehouden, werd ook het vraagstuk der oc
trooien behandeld. Op uitnoodiging van het hoofdbestuur had 
Mr. R. I. H . Patijn, van 's-Gravenhage, op zich genomen, de 
bespreking van deze zaak in te leiden. Hij deed dit in eene 
uitvoerige zorgvuldig bewerkte rede, waarin hij zich in beginsel 
voor octrooien verklaarde, omdat die z. i . een gunstigen in
vloed uitoefenen op het aantal en het gehalte der uitvindingen. 

In het debat, dat op deze inleiding volgde, werd het stand
punt der tegenstanders van de octrooiwet met nadruk verde
digd door den voorzitter Dr. J. Th. Mouton, die het betoog 
van den inleider op den voet volgde en trachtte te wederleggen. 

De langdurige discussie had tot resultaat, dat Amsterdam 
gevolg gaf aan den wensch, door Dr. Ruijsch geuit, om zijn 
voorstel (aan tc dringen op eene spoedige invoering der oc
trooiwet) in te trekken. De bedoeling van deze intrekking was 
aanvankelijk, de zaak nogmaals aan de afdeelingen in over
weging te geven en dan op de volgende algemeene vergadering 
zonder verder debat over de zaak te stemmen, Dit had echter 
practische bezwaren, waarom besloten werd. het voorstel in 
te trekken zonder meer, zoodat geen stemming behoefde plaats 
te hebben. 

Op voorstel van den heer Bauer ('s-Gravenhage) is aan het 
Hoofdbestuur opgedragen, om wanneer het wetsontwerp tot 
herziening van de wet op het lager onderwijs door de Staten-
Generaal mocht worden aangenomen, zich tot de Regeering 
te richten met eene dankbetuiging over de opneming van het 
teekenen onder de verplichte vakken van onderwijs op de 
lagere school. 
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— (A. et A.) Binnenkort zal een verta
ling bet licht zien van Viollet le Due's 
lEntretiem sur ['Architecture", met een 
voorrede van den architect Dr. Cuijpers. 

— De Directie van de Nederlandsche 
Rijnspoorwegmaatschappij heeft eene bui
tengewone algemeene vergadering van deel
hebbers uitgeschreven tegen 5 October e. k., 
waarin behandeld zullen worden, 

I. Goedkeuring van door de Directie 
met den Staat aangegane overeenkomsten 
tot overdracht van het gehccle bedrijf der 
Maatschappij aan den Staat; 

II. In geval van bekrachtiging der des
betreffende overeenkomst door de Wetge
vende Macht: Wijziging van artikel 5 der 
statuten betreffende den duur der Maat
schappij, bepaling der bestemming van 
den prijs der overdracht, en ontbinding 
en regeling van het toezicht op de liqui
datie der Maatschappij, 

Een gewaarmerkt afschrift der bedoelde 
overeenkomsten en van het voorstel sub. 
II ligt voor aandeelhouders ter lezing. 

Z U T I ' F . N . De aannemers der werken van 
het Waterschap »rie Oude IJscl" zullen hut 
aangenomenc. naar men aan de /.utf. Ct. 
meldt, toch uitvoeren. Het Bestuur had 
de aanneming gegund behoudens de goed
keuring van Gedeputeerde Staten. Dit 
college heeft te kennen gegeven, dat zijne 
goedkeuring daarop niet werd vereischt, 
als geldende hier eene daad van gewoon 
beheer, omschreven in het reglement van 
het Waterschap. De opschortende voor
waarden der gunning verviel daarmede , 
en daarop kan rechtens niet worden terug
gekomen. De zaak treedt dus eene nieuwe 
phase in. Het is waarlijk te hopen, dat 
dc Regeering krachtig in dezen zal optre
den en het ontslag van het Waterschaps
bestuur niet zal aannemen. 

P E R S O N A L I A . 
— Bij Zr. Ms. besluit is de adspirant-

ingenieur der marine J. 't Hooft bevorderd 
tot ing. 2e k l . 

— Bij koninklijk besluit zijn benoemd 
tot ridder der orde van den Nederland-
schen Leeuw, de heeren F.. Gugel. hoog-
leeraar aan de Polytechnische school te 
Delft. enj. R 1'. F. Gonggrijp, hoogleeraar 
aan de gemeente instelling voor onderwijs 
in de taal . land en volkenkunde van 
Nederlandsch-Indie, te Delft. 

— Tot buitengewoon opzichter bij het 
maken van een gedeelte rivier van het 
Oude Maasje nabij Hagoort tot voorbij de 
Dussensche Gantel (Maasmondverlegging), 
zijn bij beschikking van den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid benoemd 
de heeren W. Grijm en J. J. Fourdraine, 
te Raamsdonksveer. 

— Bij den waterstaat en 's lands burger
lijke openbare werken in Ned.-Indie is een 
tweejarig verlof naar Nederland wegens 
ziekte verleend aan den opzichter ie kl . 
W. P. Koot en eervol uit zijne betrekking 
wegens ziekte ontslagen de opzichter 5e 
kl . J. I. de Zoete. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— Inspecteur 3e k l . bij het toezicht op 

de spoorwegdiensten en het stoomwezen in 
Ned.-Indie. Jaarwedde /'3900 (Zie de be
richten.) 

Hollaiiilsehe IJzeren 
SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ. 

Aanbesteding. 
Op Maandag den 23 September 1889 in Kamer 

40 van het Centraal Administratiegebouw 
aan het Droogbak te Amsterdam van bestek 
N°. 446: 

Ministerie van Justitie. 
E 

Op Zaterdag den 5d'» October 1889, des na
middags ten 2 ure, zal in het gebouw van 
het Departement van Justitie te 'S-GRA-
EES II AGE in het openbaar bjj enkele in-

Het maken van ophoogingen ,: schrijving worden aanbesteed 
spoorinrichtingen, eene brug met 
houten onder- en yzeren boven
bouw, eene veelosplaats, bestra
tingen en verdere brjkomende 
werken voor eene spoorverbin
ding naar het Abattoir te Amster
dam. Raming / 18.000. 

Bestekken zijn tegen betaling van ƒ1.50 
per exemplaar verkrjjgbaar aan bovengenoemd 
gebouw bij den i»ortier of op franco aanvrage 
met toezending van postwissel aan het bureau 
van den Ingenieur van den Weg, Kamer 
N°. 154. 

Aanwjjzing zal worden gedaan als in het 
bestek is vermeld. 

De Administrateur. 

M a a t s c h a p p i j l o t E x p l o i t a t i e v i m 
S t a a t s s p o o r w e g e n . 

Aanbesteding 
( V E R N I E U W I N G S F O N D S ) . 

Op Dinsdag den 1""" October 1889. des 
namiddags ten 2 ure, lum het Centraalbu
reau der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen bjj de Moreelse Laan te 
Utrecht, van: 

Bestek N" . 189. 
Leveren en inkepen van eiken

houten dwarsliggers, in 32 per
ceelen. 

De besteding geschiedt volgens art. 18 van 
het bestek 

De bestekken liggen van den 12*" Septem
ber I ss'.i ter lezing aan het Centraalbureau bij 
de Moreelse Laan en bij de Heeren Sectie-
Ingenieurs te Meppel en Hrtila. en zjjn op 
franco aanvraag aan genoemd Centraalbureau 
(Afd. Weg en Werken) te bekomen, tegen 
betaling van / 0.50 per stuk. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen 
traalbureau (Ahl. Weg en Werken). 

Utrecht, den 10*" September 1S89. i 

H.&J. SU Y VER, 
FABRIKANTEN V A N 

STOOMKETELS EN TOKTIML 
op ,1e Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1888 bekroond met 
i 'EEE -DIPLOMA (hoogste ouderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M 

Hot bouwen van een Huis van 
bewaring te Leeuwarden. 

Raming /100.220. 
Het bestek N°. 18 met fi daarbjj behoo-

rende teekeningen is van af den 1 Oden Sep
tember 1889 verkrijgbaar tegen betaling van 
/2.25 bjj de GEBROEDERS V A N CI.EEF, 
Boekhandelaren, Hofspui N". 28a te 's Gra-
venhat/e. 

Het bestek met daarbjj behoorende beste k-
teekeningen, met li detailteekeningen en 5 
modellen, ligt bovendien van af 19 Septem
ber a.s. ter inzage te Leeuwarden in de Straf
gevangenis, alwaar gegadigden vrije toegang 
wordt verleend van des voormiddags 9 ure 
tot des namiddags 4 ure. 

Aanwijzing op het terrein , achter de Straf
gevangenis gelegen, zal plaats hebben op 
Zaterdag 2S September Iss'j, des namid
dags ten 2 ' j ure. 

Inlichtingen zjjn verder te verkrijgen bjj 
den Ingenieur-Architect voor de gevangenis
sen en rechtsg.bouweii, Departement van 
Justitie te 1's-Gravenhage. 

's-Gcacenhage, 12 September 1 *>•>'.». 
De Minister van Justitie. 

Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal, 
1'. J. \ \ . \ R E U M A 

BURGEMEESTER r.s WETHOUDERS van 
AMSTERDAM zullen op Maandag 23 September 
1889. dea middags te 12 uur, op het Raad
huis, in het openbaar aanbesteden: 

A. Het maken van een accumu
latorgebouw en houten ton-
deeringen voor buisleidingen 
ten dienste van de Hydrau
lische Inrichting aan de Han
delskade ; 

B. Het bouwen van een Scheeps-
steiger aan do «Do Ruijter-
kade". 

De Voorwaarden dezer Aanbesteding zijn 
rkrijgen ter Stadsdrukkerij, 
van ƒ 1 voor de sub A. en 
suli E. genoemde, (ieder met 

OPENBARE VERKOOPT 
van r u im 4»/, II. B O U W T E R R E I N , 

aan den V e l p e r w e n te A R N H K M . 

Notaris V A N DER POEL, te Arnhem, zal 
op Dinsdag 17 September 1889 bij hr.el en 14 

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

Te koop aangeboden. 
2 Stoomheimachines 
2 Houtsteekbanken 
1 Cirkel en lintzaagmachine 
1 Railzaag 

50 Kipwagons inhoud 2 M ., Reide 
24 „ „ 2M 3 . zgden 
36 „ „ l'.jM'.l kippend 
Alles 90 e.M. spoorwjjdte. 
Aanvragen aan L. KALIS Kz. , Sliedreeht 

en W. DE JONG, 's-Gracen/iage. 

dagen daarna, op Dinsdag 10ctober bij toeslag , 

telkens des avonds zeven uur in het Centraal 
Gebouw in de Bakkerstraat, aldaar, in het 
openbaar Veilen en Verkoopon: 

Ken stuk BOUWTERREIN, ter grootte 
van 4 Hectaren, 05 Aren, SO Centiaren, 
gelegen te Arnhem, aan een der schoonste 
gedeelten van den Velperweg, tusschen de 
Landgoederen Reiin-Eiick en Bronbeek, te
genover den Planten- en Vogeltuin, zeer 
geschikt voor den aanleg van Villa's. 

Te Veilen in 4 Pereeeien, 2 ondermassa's 
en generale massa 

uitsluitend te 
tegen betaliiu. 
ƒ 0.75 voor d( 
één teekening'. 

Inlichtingen worden gegeven ten Kantore 
van den Stads-Ingeiiieur, op het Raadhuis, 
Kamer N°. 98, des voormiddags van 10—12 
uur, gedurende de week, welke der beste
lling voorafgaat. 

Huroemeeiter en Wethouders voornoemt: 
DRIESSEN, Wethouder. 

De Secretaris, 
LE JOLLE. 

Amsterdam, 7 September 1889 

AANBESTEDING. 
Op Vrijdag 20 September 1889, des namid

dags te 5 uren, zal door het Bestuur van 
de Woning-Maatschappij te Amster
dam, in het Calé de Roode Leeuw, worden 
Aanbesteed: 

Het ophoogen van hot terrein van 
de voormalige GLASBLAZERIJ 
aan den Amsteldijk, te Nieuwer-
Amstel, met byievoring van aUe 
materialen en arbeidsloonen. -

Het bestek met situatie is ad / 0 .50 per 
exemplaar te verkrijgen ter Stoomdrukkerij 

Aanvaarding en betaling 15 Januari 1890. van de Heeren ROELOFEZEN & IluHNER, 
Nadere informaticii zuji te bekomen ten Kan- N . Z. Voorburgwal, te Amsterdam. 
tore van genoemden Notaris, alwaar de Kaart Inlichtingen geeft de Ingenieur-Architect 
van het Terrein ter inzage ligt. I A. L . VAN GENDT. 
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CARBOLINEUM EXCELSIOR is het BESTE Houtbederfwerend middel. 
FRED. STIELTJES & C". Amsterdam. 

ZWEEDSCH GRANIET 
uit de groeven, Stoomslijperij en Polijst 
inrichting van de Firma 

KESSEL & RÖHL. 
te Herli jn. 

Eenig Agent J . H . P . J A N S E , 
Prinsengracht 4IJS, 

Amsterdam. 

n̂ nÖWlJTÏÏOGRAPÏ'.IE, PH0T0Z1 MOGRAPBTE 

en Néréolvpe-l . irichlin<£ 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
l)e ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichting voor l*iiot«iitiiot;r)ii>iiie, 
byzonder geschikt voor de reproductie van 
Plens, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
eu Bouwkundigen; op die voor i'ii iinc« 
graphic voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgeven en op 
zjjne Ktrri ' i i i . i i i-i i iri i-i i i i i iK voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvragegratistoegezonden. 

Gr. J . T H I E M E . 

DE LINT & C°. 
Ooelxffdijk 2-tH , R o t t e r d a m 

VLOER- en WANDTEGELS, 
TROTTOIR-, CE1ENT- \\ IJZERSTEEÏÏEuM 

Groote voorraden 

Bouwterrein te VENLOO. 
Aan den Roermondschen weg zjjn 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 bjj den Mr. Timmerman H . 
V A N GASSBLT, te fenloo. 

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

Heiligerlce, 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 

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 Zilveren Medailles 

ASPHALTE V A N VAL DE TRAVERS 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, 

in groote verscheidenheden, voor: Rijwegen, Trottoirs, Lawn-Tt'linis-
Courts, Kelders, Winkel- en Magazijnvloeren, Gangen, Maar-, 
Hrng- en Dakbedekkingen, Betonfundeeringen enz.' 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan THE NEUCHATEL AS
PHALTE COMPANY Ld., Beltweg 3, Amsterdam en voor Arnhem bjj den Heer 
H. G. KNOOPS COzn., Beekstraat F 62 te Arnhem. 

De Directeur. W. PATON WALSH. 

BECKER & BUMMNGH. - ABKHEN. 
KONINKLIJKE FABRIEK ra 

WATERPAS-
HOEKMEET-

en andere 

INSTRUMENTEN, 
voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEEKENAARS, enz. 

GeëmailleerrJ-fjzeren PEILSCHALEN 
WEEGWERKTUIGEN. 

AMERIKAANSCHE HYDRAULISCHE LIFTEN 
voor H o t e l * , K n n t o o r ^ e h o i i w e i i , Z i e k e n h u i z e n en F a b r i e k e n . 

FRED. STIELTJES & C°., Keizersgracht 745 Amsterdam. 

Zelfdragend 

en 

vlak gegolfd ijzer, 

gewoon 

en gebombeerd 

worden in 

vele verschillende 

profielen 

> en 

afmetingen vervaar
digd. 

Actiën Geselschaft für Verzinkerei 
UND 

Eisenconstruction 
VORMALS 

,it v o it l i m t s . 

Rheinbroh l . 

Galvaniseerinrichting 
E N 

Fabriek van gegalvaniseerde 
Boiiwconstrnctiën. 

Geïllustreerde Prospecti 
Referentiën en Begrootingen 

steeds verkrijgbaar. 
V e r t e g e n w o o r d i g e r voor Nederland en 

Koloniën 
F E l t D . K X G E R § , 

AMSTERDAM, 
H e e r e n g r a c h t 335. 

I I I L G E R S ' 

DAKPANNEN 

D A K R A M E N 
VAN 

uitmuntende 
constructie, 

geschikt 
voor alle soorten van 

DAKBEDEKKING, 

ook voor 

D A K E N 

met zeer geringe 
helling. 

JAN HAMER &C°. 
A M S T E R D A M . 

KANTOOR: Marnixstraat 402 bh Leidscheplein. 

Witte's Liftee 
voor Stoom , Hand- cn Waterkracht, 

voor Personen, Goederen, Spijzen enz. 
Grootste zekerheid tegen ongelukken, ge

makkelijke behandeling, geringst waterver
bruik, l a c h t e n gang. 

Uitgebreide referentielijsten van, in verschil
lende Rijks-, Gemeente- en Particuliere Gebou
wen, hier te lande, geplaatste Lifts worden 
op aanvrage franco toegezonden. 

Werktuigen voor Stoomwusschorijon 
en Stoomdesinfeotie-inrichtingen. (3) 

f l . o l l v L i l s . e x i . 
van Staal of' Hout met Staalband doortrok
ken of met verstelbare lichtopeningen, zelf-
rollende, met drjjfwerk enz. enz. 

E.enP. ROTTSIEPER, Hemseheidi l.'ijiipriiiiwn). 
Gedrukt bij 6. W. van der Wiel & O., te Arnhem. 

VIER-EN-TWINTIGSTE J A A R G A N G N". 38. Z A T k K D A G 2i SEPTEMBER 

RCHITECTVRAETÏ IMICITIA 

Redacteur-uitgever F. W. VAN GENDT JGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentien: 

Bureau van De Opmerker, I hiekoningeusiraat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia JAN' S i 'RINGKK, 

H. C. JANSEN cn A. RKIJDING. 
Stukken, deze Redactie betreflende, te adresseeren aan den heer 

A. RKIJDING, Stadhouderskade 4, te Amsterdam, 
en al, wat de A<lministratie van liet Genootschap betreft, aan den 

r"-Secretaris, American Hotel, te Amsterdam. 

A.W.W. 
ABONNKMKNT / 2.25 per 3 maanden of we! zes gulden oer jaar. bij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
/' 7.50 en Nederlandsch-lndiC f 9.—, beiden bij vooruitl>etaling. 

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 int Vrijdagavond aangenomen. 

AFZOSIIKKI.I.IKK 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-corresjxmdent Jon. (',. S IKMI.EK ( 7.N., Boek 
handelaar te Amsterdam. 

MEDEDEELINGEN' V A N H E T GENOOTSCHAP. 

op 
in 

W. 

ic. Dc 919c vergadering zal gehouden worden 
Woensdag 25 September, des avonds te 8 uren, 
het Genootschapslokaal. 

De agenda voor deze vergadering is: 
ei. Mededeelingen van het Bestuur. 
b. Bijdrage van den heer A. VV. de Flines, 
e. Kunstbeschouwing, te geven door den heer 

Kromhout Czn. 
2e. De photographie der deelnemers aan de excur

sie naar Gorichem is a f 2.50 verkrijgbaar gesteld 
Zij, die deze photographie wenschen te bezitten, wor
den verzocht hiervan bericht te zenden aan den ie-Se-
cretaris. 

3e. De tijd van inlevering van de antwoorden op de 
prijsvraag van een Concertgebouw wordt metéén 
maand verlengd en vastgesteld op 15 October 1889. 

Namens liet Bestuur: 
De 2|||'-Secretaris , 

A. C. B O E R M A . 

UIT PARIJS. 
III. 

Ter afwisseling van onze tentoonstellingsbezoeken, 
namen wij ook eenige bouwwerken in de stad , die pas 
voltooid of nog in aanbouw zijn, in «ogenschouw. 
De Parijsche bouwkunst pleegt ten onzent niet hoog 
aangeschreven te staan. Wie uit de hoofdstad van 
Frankrijk terugkeert, heeft altijd den mond vol van 
het vervelende en eentonige, dat geacht wordt daar 
de architectuur te kenmerken. Wij voor ons hebben 
nooit een glimlach kunnen weerhouden, zoo vaak dit 
vonnis weerklonk uit den mond van zoo menig Neder
landsen „architect", die geen dragelijk detail kan tee
kenen en die nl zijn kennis aan de schaafbank opdeed. 

Wat ziet de gewone toerist van Parijs ? Meestal 
niet veel meer dan de groote Boulevards, de Champs 
Elysées en het Hois de Boulogne. De huizen worden 
slechts zelden bekeken; de vreemdeling heeft zooveel 
aan dc voorbijgangers en in de uitstallingen der win
kel: 

huizen met aandacht te beschouwen. en daarom als 
zijn indruk van Parijsche gebouwen niets meeneemt 
dan de herinnering aan een wazige massa van witachtig 
grijs. Wie echter de gebouwen als vakman bekijkt, 
en zich niet alleen tot de boulevards bepaalt doch 
ook de nieuwe wijken aan de westzijde der stad opzoekt, 
zal van de hedendaagsche Fransche bouwkunst een 
hoogen dunk krijgen. Niet dat het den Franschen 
gelukt zou zijn, een negentiende-eeuwschen stijl te vin
den , doch zij verwerken de motieven van het verle-
dene met groote vrijheid en een fijnen smaak, en 
leveren scheppingen, die van veel talent getuigen. 

De hooge prijzen, die te Parijs voor den grond 
besteed worden, maken het noodzakelijk, er zooveel 
mogelijk partij van te trekken. De huizen, op spe
culatie gebouwd, verschillen dan ook geheel van de 
onze. Daar terreinen van 25 M. breed en 25 M. diep 
geen zeldzaamheid zijn , ja deze afmetingen zelfs dik
werf overtroffen worden, is met een Parijsch specular 
tiehuis een heelwat grooter kapitaal gemoeid, dan 
met een dergelijk gebouw ten onzent. Behalve de 
noodzakelijke binnenplaatsen , wordt het geheele terrein 
volgebouwd; vijf verdiepingen zijn regel, terwijl ook 
de zolderverdieping nog tot woningen is ingericht. 
Op iedere verdieping vindt men een aantal apparte
menten , ieder bestaande uit vier of meer kamers, 
keuken en privaat. Al deze vertrekken zijn veeltijds 
om een portaal gerangschikt, dat door een deur met 
de gemeenschappelijke trap, welke naar alle verdie
pingen leidt, verbonden is. De voorschriften der Pa
rijsche bouwpolitie zijn zeer streng, en al mogen zij 
ook tengevolge hebben , dat de bouwwerken een ecnigs-
zins eentonig karakter dragen, zij bewerken tevens, 
dat er in de Fransche hoofdstad heelwat solieder 
gebouwd wortlt dan bij ons. Van gehoorigheid in de 
kamers heeft men geen last; de muren zijn wel drie 
a viermaal zoo dik dan hiertelande. 

Als bouwmateriaal wordt in den regel de witte kalk
steen, die bij Creil gebroken wordt, gebruikt. Daar 
deze steen zich zeer gemakkelijk laat bewerken, wordt 
aan dc details, zelfs van de gevels der huizen die op 
speculatie gebouwd zijn, veel zorg besteed. Het is 
vooral die detailleering, waardoor de Parijsche bouw-s t e z i e n , d a t h i j e r n i e t a a n d e n k t d e g e v e l s d e r 

Üe 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 l i a stelt z i c h al leen 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 .stukken, u e u a a i m e i k t met de init ialen A . et A 
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werken, in het bijzonder die van den lateien tijd, zich 
zoo gunstig van die, welke bij ons opgericht worden, 
onderscheiden. Overal herkent men de hand van mannen 
van studie en smaak; nergens ziet men te Parijs die 
timmermansachtige kroonlijsten, die onbegrepen kapi-
tcelcn , die onbeholpen consoles, guirlandes enz., waar
mede ten onzent niet slechts speculatie-bouwers, maar 
ook een legio van „gepatenteerde" architecten hunne 
gevels tneenen te versieren. In straten met veel ver
keer wordt de ruimte aan de straat op den bcganen 
grond natuurlijk meestal voor winkels gebruikt. Ook 
de winkelpuien onderscheiden zich gunstig van de 
onze. Zij bestaan slechts uit paneelwerk, meestal don
ker geschilderd, waardoor de uitgestalde waren zeer 
goed uitkomen. De naam van de firma of iets derge
lijks prijkt in groote gouden letters in de bovenste 
fries. Van de twijfelachtige sieraden, waarmede wij 
sedert een veertigtal jaren onze winkelpuien mecnen 
te moeten opschikken , wil men te Parijs niets weten. 
Wij kunnen het ons dan ook best begrijpen dat de 
Nederlanders , die te Parijs komen , de winkels in de 
Kalverstraat te Amsterdam heelwat „rijker" vinden dan 
die, welke zij daar zien. 

Behalve dc groote huurhuizen , welke wij hierboven 
bespraken, ziet men, vooral in het westen van Parijs, 
ook talrijke hotels, voor bewoning door één familie 
bestemd, en met een meer of minder grooten tuin daarbij. 
Het zijn vooral deze hotels, waarbij men zich van de 
aspiraties der hedendaagsche Fransche bouwmeesters 
een goed denkbeeld kan maken. Wij leven in „1'age 
du bibelot", dat blijkt ten duidelijkste. Ieder hotel 
moet zooveel mogelijk naar een gebouw uit een bepaald 
tijdperk, a! naar den smaak des eigenaars, gevolgd 
worden. Zoo staat aan de overzijde van de Rue du 
Ranelagh, waar ik mijn intrek genomen heb, een 
hotel in Louis NI I-stijl, met een voorplein, dat door 
een gccreneleerden muur met zware deuren van de straat 
wordt afgescheiden , en dat met een traptoren, spits-
boogvensters enz. prijkt. Andere hotels zijn in den 
trant van den een of anderen Henri of Louis. Op 
zuiverheid van stijl schijnt bijzonder gelet te worden , 
en het interieur met het uitwendige zooveel mogelijk 
in overeenstemming te worden gebracht. Dat dit slaafsch 
navolgen van het verleden niet geschikt is om ons veel 
nader tot den veelgewenschten negentiende eeuwschen 
stijl te brengen, begrijpt men. Toch zal men de vaar
digheid , waarmede de architecten zich van de vormen 
van het verledene bedienen, moeten bewonderen; slechts 
langdurige studiën kunnen iemand in staat stellen, zich 
zoo geheel in een tijdperk in te werken. 

Na deze algemeene opmerkingen verzoek ik mijnen 
lezers, mij naar enkele der nieuwste bouwwerken van 
Parijs te willen vergezellen. Het eerst richten wij onze 
schreden naar het Museum, dat nabij het Trocadéro , 
ingevolge de uiterste wilsbeschikking van de Hertogin 
van Galliera opgericht wordt. Het gebouw is nog niet 
voltooid, doch reeds zoover gevorderd, dat men zich 
een tamelijk juist denkbeeld van het beoogde effect 
kan maken. In het midden bevindt zich een open hal, 
min of meer in den trant van de Loggia dé Lanzi te 
F'lorcnce, doch meer in Franschen geest gedetailleerd. 
Aan de beide zijden sluiten daaraan vleugels, die lager 
zijn dan het middengebouw cn waar het motief van 
een Jonische colonnade op zeer gelukkige wijze is toe
gepast. Van het inwendige, dat zeer rijk moet worden, 
is nog niets voltooid. 

Gaan wij nu naar het Louvre, om de belangrijke 
werken, daar in den laatsten tijd verricht, in oogen-
schouw te nemen. Op onzen weg daarheen zien wij, 
in het voorbijgaan, het monument, in dc as van de 
Place du Carroussel opgericht ter herinnering aan Gam-

betta. Daar het, bedriegen wij ons niet, indertijd in 
uw blad werd afgebeeld, kunnen wij ons van een 
beschrijving onthouden. Zeer geslaagd kan het ge
denkteeken kwalijk genoemd worden ; de hooge obelisk, 
welke het hoofdmotief vormt, ecraseert het beeld
houwwerk. Ook de combinatie van Gambetta in ge-
kleede jas met naakte, symbolische vrouwefiguren 
achten wij strijdig met den goeden smaak. 

In het Louvre is thans een deel der mozaïeken van 
de nieuwe trap gereed. Aan de vervaardiging daarvan 
is zeer veel zorg besteed, en het eigenaardige is, dat 
zij grootendeels door F'ransche werklieden gemaakt zijn , 
die de kunst van Italianen geleerd hebben. De vrouwe
figuren , waarmede het gewelf prijkt, zijn zeer bevallig 
cn de geheele decoratie munt door harmonisch coloriet 
en smaakvolle compositie uit. Het plafond van de 
zoogenoemde „Salie des états" is veel te overladen; 
de al te groote rijkdom leidt, evenals in ons Rijks
museum, de aandacht maar al te zeer van de tentoon
gestelde schilderijen af. Belangwekkend is ook de 
onlangs geopende „Salie Dieulafoy," welke zich in het 
gedeelte van het Louvre, waarvoor Perrault zijn co
lonnade ontwierp, bevindt. De versiering dezer zaal is 
zeer eenvoudig ; men ziet daar de geëmailleerde steenen , 
waarop in vlak relief boogschutters uit den tijd van 
Cyrus zijn afgebeeld. De kleuren zijn nog even frisch . 
als toen zij voor meer dan tweeduizend jaar uit den 
oven kwamen. 

De schilderijzalen van het Louvre oefenden weer de 
oude bekoring op ons uit. A l werd het genoegen, 
evenals voorheen, ook thans nog vergald door de tal-
looze weinig begaafde dames en heeren , die, voor reus
achtige ezels gezeten, met een ijver, een betere zaak 
waardig, de meest beroemde doeken kopieeren, en al 
werden wij thans ook telkens in onze overpeinzingen 
gestoord door de benden van Cooks-travellers, die met 
versnelden pas door de zalen hollen, en zich wijsmaken 
dat zij zoo het Louvre zien, de groote Hollanders, 
Vlamingen. Italianen en Spanjaarden bezorgden ons 
een heerlijk genot. Ook de oude Fransche meesters 
verschenen ons in een nieuw licht; Tragonard vooral 
was zeer belangwekkend. 

Het kost moeite, het Louvre te verlaten; aan alles 
komt echter een eind, ook aan het genieten. Uit de 
schilderijzalen komende, richtten wij onze schreden naar 
het nieuwe Raadhuis, dat na zijn verwoesting in 1871 
als een feniks uit zijn asch verrezen is. De ontwer
per, Ballu, die reeds in de Trinité en St.-Ambroise 
getoond had wat hij kon, heeft hier zijn ouden roem 
schitterend gehandhaafd. Wat hoofdlijnen betreft heeft 
hij zooveel mogelijk de gedaante, die het oude stad
huis in den loop der eeuwen verkregen had, gevolgd. 
In de details cn de distributie heeft de bouwmeester 
echter zijn verbeelding den vrijen loop gelaten. De fraaie 
kasteden uit den tijd van Frans I hebben hem voor 
de detaillccring de motieven geleverd , die hij met even
veel vindingrijkheid als smaak verwerkt heeft. 

In het bijzonder zijn het de feestzalen, die een aan
dachtige beschouwing verdienen. De groote balzaal 
heeft nog iets kaals, daar zij wel voltooid is, doch 
nog de schilderwerken mist, waarmede zij eens zal 
moeten prijken. De decoratie van de vertrekken aan 
den kant der Seine, waar dc prefect zal wonen, zoodra 
de roode Gemeenteraad hem wil toeiaten, is geheel 
gereed, en werkelijk fraai. De tinten zijn zeer har
monisch , en decoratieve stukken van groote waarde 
geven de noodige afwisseling. Men moet alweder er
kennen , dat de Franschen , als zij wat doen . het goed 
doen. Welke Gemeenteraad in ons land zou voor de 
versiering van een stadhuis ook maar een honderdste 
uitgeven van hetgeen hier besteed is! De verlichting 
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der zalen geschiedt door gloeilampjes; hoewel het dag 
was, waren ter wille der bezoekers al de lichten aan
gestoken , zoodat men zich een denkbeeld kon vormen 
van het schitterend effect, dat het geheel bij avond 
moet opleveren. De buste van Ballu , die zijn schep
ping niet meer voltooid heeft mogen zien, prijkt in de-
vestibule bij een der hoofdtrappen. 

De concierge van het stadhuis wilde ons een kaart 
geven, die het recht gaf om tegenwoordig te zijn bij 
eene receptie van Italiaansche afgevaardigden, welke dien 
middag ten Raadhuize zou plaats vinden. Trots zijn 
verzekering, dat wij champagne zouden krijgen zoo
veel wij maar lustten, dankten wij toch voor de ons 
toegedachte eer en reden wij naar het gebouw der nieu
we Sorbonne, vlak tegenover het Musée Cluny. 

De oude gebouwen der Sorbonne zijn allen gesloopt; 
slechts de kerk, met haar fraaien koepel, een werk van 
Jacques Lemercier '1585—1654), bleef gespaard. 

Deze kerk is naar de Italiaansche voorbeelden ge
volgd. Haar plattegrond is langwerpig, en wordt door 
de vier zware pijlers, die den koepel dragen, in drie 
gelijke deelen verdeeld. Aan de oostzijde bevindt zich 
een absis, die in plattegrond den vorm van een cir
kelsegment heeft. De westelijke en noordelijke gevel 
zijn met pilasters versierd, terwijl zich aan de noord
zijde bovendien een portiek, door een fronton gekroond, 
bevindt. De middenbeuk van de kerk is met een ton
gewelf gedekt. Het geheel. streng in zijn details, 
maakt door zijn pittoresk silhouet een behaaglijken in
druk. De westelijke gevel is hier beter in overeen
stemming met het overige der kerk, dan bij de meeste 
Italiaansche kerken van dien tijd. Daar de gebouwen, 
waardoor de kerk voorheen ten deele ingesloten werd, 
thans allen gesloopt zijn, en de nieuwe werken nog 
pas even boven den grond komen, heeft men thans 
gelegenheid, het werk van Lemercier van alle zijden 
te kunnen zien. Van de nieuwe gebouwen der Sor
bonne is nog alleen het noordelijk gedeelte, waar zich 
de groote aula bevindt, voltooid. De gevel tegenover 
het Musée Cluny is streng en waardig; er ontbreekt 
echter een middenpartij aan, die de hoofdas behoorlijk 
doet uitkomen. Wij poogden ook in het inwendige 
van het gebouw door te dringen, doch werden verwe
zen naar het bureau van den architect Nénot. Dit 
bureau, in een der huizen in de nabijheid gevestigd, 
zochten wij dus op, doch vernamen daar, tot onze 
groote teleurstelling, dat de architect er niet was en 
men ons zonder diens voorkennis geen toegang durfde 
verleenen. Juist wilden wij heengaan, toen Monsieur 
Nénot, een man van een goede veertig, met een bruine 
puntbaard en het Legioen van Eer in zijn knoopsgat, 
toevallig binnenkwam. Wij stelden ons voor, en met 
de bekende bereidwilligheid der Franschen belastte hij 
een zijner teekenaars met de taak, ons het reeds vol
tooide gedeelte te laten zien. Zoo gingen wij dan 
naar de groote vestibule, waar nog veel werkvolk bezig 
was, ofschoon het gebouw reeds onlangs ingewijd is. 
1 )e decoratie dezer vestibule is nog niet gereed, zoo
dat zij thans nog wat kaal lijkt. Uit de vestibule be
reikt men de grootsch aangelegde hoofdtrap, die van 
boven op een galerij, met zuilen versierd, uitkomt. 
De wanden van deze galerij prijken met decoratieve 
schilderijen van Laurens en andere beroemde meesters 
van den tegenwoordigen tijd. Het effect dezer doeken 
zou grooter zijn, indien de beschouwer er niet zoo 
vlak op stond; de schilders hebben blijkbaar erop 
gerekend, dat zij uit de verte gezien zouden worden. 
Van de galerij, welke om de hoofdtrap loopt, komt 
men in de groote gehoorzaal, die den vorm van een 
hoefijzer heeft. Aan de ronde zijde zijn telkens half
cirkelvormige nissen aangebracht; aan de rechte zijde, 

waar zich het spreekgestoelte bevindt , is een vlakke 
nis gemaakt, die met de reusachtige schilderij van 
Puvis de Chavannes „le bois sacré" prijkt. De schil
der heeft zich blijkbaar op de oude Italiaansche fresco's 
geïnspireerd. De matte, wazige toon is voor een de
coratie als deze, bij uitnemendheid geschikt; de ma
nier doet somtijds aan Botticelli en zijn tijdgenooten 
denken. De zaal wordt door een zeer groote lantaarn 
uitnemend verlicht, en als de plaatsen op het groote 
amphitheater en in de halfcirkelvormige nissen allen 
bezet zijn, moet zij een indrukwekkend gezicht ople
veren. Niettegenstaande de buitengewoon groote af
metingen , is de acoustick uitmuntend, waarvan men 
zich zelfs in de leege zaal kon overtuigen. 

Wie vroeger een bezoek aan de Hallen gebracht 
heeft, herinnert zich ook dc „I [alle aux blés" , het ronde-
gebouw met het, onder Napoleon I geconstrueerde 
ijzeren koepeldak, dat interessant is als een der oudste 
voorbeelden van ijzerconstructie. Komt men thans in 
deze buurt, dan staat men verbaasd over de groote 
veranderingen die men ziet. De nauwe straatjes zijn 
verdwenen ; ook de zuil, waarop de sterrewichelaars 
van Catharina de Medicis indertijd hunne waarnemingen 
deden, ziet men niet meer. Breedc straten omgeven 
thans de, uiterlijk althans, geheel vernieuwde „Hallo 
aux Blés", die echter haar koepeldak behouden heeft, 
en thans als Bourse de Commerce dienst doet. In don 
koepel zijn groote decoratieve tafereelen , de verschil
lende takken van handel verzinnelijkend, geschilderd. 
De architectuur van het gebouw is streng cn waardig, 
en doet het oog behaaglijk aan. 

Minder gunstig moet ons oordeel luiden over het 
niet ver van hier gebouwde nieuwe postkantoor. Wie 
de prachtige bouwwerken van dien aard, in de laatste 
jaren in Duitschland gesticht, gezien heeft, zal bij het 
aanschouwen van het „Hotel des Postes" een gevoel 
van teleurstelling niet kunnen onderdrukken. De archi
tectuur , waarbij het ijzer een zeer groote rol speelt, 
is al zeer droog en ook de inrichting van het gebouw 
is niet zeer practisch. Iedere verdieping bestaat uit 
een groote zaal, die voor een deel haar licht slechts 
uit de tweede of derde hand krijgt. Van de zaal ge-
lijkstraats is een deel afgezonderd voor het publiek, 
dat slechts door een betrekkelijk lagen afsluitmuur ge
scheiden is van de zaal, waar zich de postambtenaren 
bevinden. Dat de atmosfeer in een ruimte , waar zoo
veel menschen ademhalen , nu juist geen aangename 
is, zal men begrijpen. 

1-̂ en van de belangrijkste bouwwerken, welke thans 
te Parijs onder handen zijn, is de kerk op Montmartre. 
Het liep reeds tegen den avond , toen wij ons naar dit 
gebouw begaven, en wij moesten ons haasten om er 
nog wat van te kunnen zien. Was, toen wij het werk 
voor tien jaar bezochten, nog slechts een deel der 
krypta voltooid, thans is het geheele koor en het 
grootste gedeelte van het schip voleindigd, en maakt 
men reeds aanstalten, om met den koepel tc beginnen. 
Van den toren, welke tegen het koor zal aangebouwd 
worden , is echter noch slechts weinig gereed. 

De ornementen van het gebouw moeten later nog 
gehakt worden; thans zijn alle blokken vierkant gesteld. 
Het was een eigenaardige gewaarwording , toen wij, 
bij het vallen van de schemering, de krypta binnen
traden , waar het laatste daglicht slechts spaarzaam door 
de kleine rondboogvensters binnendrong en de zware 
pijlers in de diepe schaduw schuilgingen; er was geen 
groote fantasie voor noodig, om zich in een middel-
eeuwsche kathedraal in aanbouw verplaatst te wanen. 
Als het bouwwerk voltooid is, zal het geheel een groot-
schen indruk opleveren. De ontwerper, wijlen Abadie, 
heeft zich iemand getoond, die de Romaansche vor-
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men met volkomen meesterschap wist te beheerschen. 
Toen wij de kerk verlieten , werden de lichten van de 

groote stad , die aan onze voeten lag, reeds ontstoken; 
in de verte zond de Eiffeltoren zijn stralen rond en op 
den voorgrond verhief zich spookachtig de „Moulinde 
la Galette", waar des Zondags de bekende bals plaats 
vinden. Men heeft op Montmartre moeite zich te her
inneren dat men tc Parijs is. Telkens ziet men buurtjes, 
die eer aan een kleine provinciestad dan aan een me
tropool zouden doen denken. 

Na een maaltijd in een klein , doch uitstekend res
taurant daar in de buurt, besloten wij naar de „Chat 
noir", het bekende artistenkneipje in de Rue Victor 
Massé, te gaan. Men komt eerst in een lokaal ge-
lijkstraats, waar de bezoekers aan tafels plaats kunnen 
nemen om bier te drinken. Dit lokaal is op zeer 
eigenaardige wijze gedecoreerd; er bevindt zich een 
schoorsteen, met katten in allerlei houdingen gede
coreerd, verder ziet men heiligenbeelden van verguld 
hout, koperen lusters van zeer ongewonen vorm, blauw 
Delftsch aardewerk, schetsen , teekeningen, enz., alles 
op zeer artistieke wijze in bonte wanorde gerangschikt. 
Op de verdieping is de zaal, waar de Chincesche 
schimmen vertoond worden. Vreemdsoortige dierfiguren 
hangen daar aan de zoldering, wapens, Chincesche 
parasols en waaiers, portretten van pschutteuses, enz. 
versieren de wanden. Ken wand wordt geheel inge
nomen door eene schilderij van den zeer begaafden 
Billette , de begrafenis van Pierrot verbeeldende. Onder 
het kleine theater, waar de Chineesche schimmen ver
toond worden , staat een piano. Af en toe wordt dit 
instrument achter de schermen begeleid door bekkens 
en een Turksche trom, wat een zeer verrassend effect 
maakt. 

Nadat de persoon, die aan de piano zat, eenige 
accoorden had laten hooren, ging het licht in de zaal 
uit, en verklaarde de eigenaar van de lokaliteit, die 
zeer ongedwongen zich tusschen zijn gasten bewoog, 
dat een avontuur van den „Prince de Galles" vertoond 
zou worden, hetwelk tot groot vermaak der aanwezigen 
ook geschiedde. De Chineesche schimmen, door kun
stenaars als deze vervaardigd , geven de werkelijkheid 
op treffende wijs weer. Met zeer geringe middelen is 
het grootst mogelijk effect bereikt. Later werden nog 
de „Tentation de St.-Antoine" en eenige kleinere pan
tomimes vertoond. 

De pauzen daartusschen werden op zeer aangename 
wijze aangevuld door jonge kunstenaars uit het publiek, 
die komische liederen zongen en ernstige of luimige 
dichtstukken voordroegen. De politieke gebeurtenissen 
leverden den dichters heel wat stof. Nu eens hoorde 
men 

„Oh! oh! Sadi Carnot, 
On dit qu' c'est un honnète homme, 
Puis qu'on 1' changera bientót", 

dan weder was het de bekende Boulangist Chincholle, 
over wien men zich vroolijk maakte, of werden de 
avonturen van iemand die de „métingue" (lees meeting) 
in het cirque Fernando had bijgewoond, verhaald. Het 
publiek scheen niet zeer op den „brav'general" gesteld, 
althans, toen hij in een der pantomimes op zijn zwarte 
paard ten tooneele werd gebracht, werd er gefloten, 
dat het een aard had. O S A D O . 

M A A I SCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

Algcmeene vergadering , gehouden te 's-Hage 
den 19 September 1889. 

De Voorzitter opende de vergadering op het vastge
stelde uur en drukte den wensch uit, dat deze bijeen
komst vruchtbaar zijn moge, waarna den heer H. J. 

Mondt, Voorzitter van de Afdeeling 's-Gravenhage, de 
aanwezigen een hartelijk welkom in het schoone 's Gra-
venhage en in de schoone zaal van Pulchri Studio toe
riep; deze zaal werd bereidvaardig door genoemd Ge
nootschap en door den heer Mesdag, die feitelijk reeds 
thans voor zijne tentoonstelling erover kon beschikken, 
afgestaan. 

De heer Mondt deelde mede, dat gelegenheid be
stond , volgens het convocatiebiljet, des namiddags het 
Departement van Justitie, de Trèveszaal en de zaal 
der Eerste Kamer te bezoeken, waartoe de gelegen
heid, door medewerking der heeren Peters en Jhr. 
Hoeufft, Rijksbouwmeesters, welwillend opengesteld 
was , dat tevens het Gemeentemuseum, op vriendelijke 
uitnoodiging van den heer Servaas van Rooyen, indien 
er tijd mocht overblijven of indien de heeren daartoe 
lust gevoelden, kon worden bezocht; hij gaf voorts 
eene korte beschrijving van die gebouwen en schetste 
met enkele woorden het historisch verleden. 

Door de leden der Afdeeling was, nevens de schoone 
decoratie, bestaande in schilderijen van mevrouw en 
den heer Mesdag, door inzending van vele teekenin
gen , timmer- en schrijnwerk bijgedragen tot opluiste
ring der zaal; ook gaf de Burgemeester der Residentie 
door zijne tegenwoordigheid blijk van warme belang
stelling in der kunsten moeder. 

Terecht wees de Voorzitter van het Hoofdbestuur 
dan ook op dit feit en door een daverende toejuiching 
stemden de aanwezigen daarmede in, toen hij den 
Burgemeester in warme bewoordingen voor zijne te
genwoordigheid dank betuigde. 

Met enkele woorden werd ook op het heuglijk feit 
gewezen , dat de Regeering de verdiensten van wakkere 
mannen weet te beloonen, door het verleenen van de 
orde van den Nederlandschen Leeuw aan Professor Gu
gel , den man die voor de bouwkunst in Nederland zoo
veel heeft verricht, en liefde tot die kunst aan de jon
geren heeft weten in te prenten, zonder hen nochtans 
daardoor op een eenzijdig spoor te leiden; namens het 
Bestuur stelde de Voorzitter voor Professor Gugel te 
benoemen tot eerelid der Maatschappij, welk voorstel 
onder algemeene instemming aangenomen werd. Van 
deze benoeming werd Professor Gugel telegrafisch me
dedeeling gedaan. 

Het 2e punt van behandeling veroorzaakte een vrij 
langdurig debat. De heer Cramer van Rotterdam had 
bedankt voor zijn lidmaatschap van het Hoofdbestuur; 
in die vacature moest voorzien worden. Op de Mei
vergadering volgde in stemmental op den toen benoemde, 
de heer Berlage en daarna de heer Weve. Aangezien 
de heer Berlage te Amsterdam woonachtig is, en de 
wet voorschrijft dat 4 leden buiten Amsterdam moeten 
wonen, stelde het Bestuur voor den heer Weve te be
noemen in plaats van den heer Cramer. Verschillende 
leden zagen in die wijze van benoeming bezwaar, vooral 
de heer Leliman keurde wetsafwijkingen sterk af en 

j achtte het beter dc open plaats tot de Mei-vergadering 
I open te laten , omdat alleen op eene algemeene verga-
I dering benoemingen plaats mogen hebben en deze ver

gadering naar zijne meening feitelijk geen algemeene is. 
Voorstellen en opmerkingen volgden elkander op en 

het resultaat was, dat eindelijk een stemming volgde 
tusschen de heeren Weve uit Nijmegen en J. Verheul 
uit Rotterdam, waarbij de heer J. Verheul met 66 tegen 
6 stemmen als lid van het 1 loofdbestuur benoemd werd. 
De benoemde werd daarmede gelukgewenscht. 

Bij het 3e punt wees de heer Van der Pech op de 
allerwege uitgeschreven examens tot verkrijging van 
den zoogenaamden „prix dc Rome" door jeugdige kun
stenaars. Beeldhouwers, schilders en graveurs komen 
daarvoor in aanmerking, en zeer terecht, ofschoon de 

weinige deelneming bijv. door graveurs en de weinige 
beoefening van dat vak in het algemeen, allicht de 
gedachte zou doen rijzen, dat de noodzaak daartoe 
minder voorhanden was. Men bedenke ook wel, dat, 
moge vroeger Italië het Eldorado voor jonge schilders 
geweest zijn, de gelegenheid om zich te bekwamen 
door bestudeering van groote meesters thans vrij alge
meen in groote plaatsen bestaat, door de verzamelingen 
van meesterwerken die in de musea aanwezig zijn. 
Niemand zal echter kunnen twijfelen aan de noodza
kelijkheid den jongen bouwkunstenaar vooral in de 
gelegenheid te stellen veel te zien. Hij vooral heeft, 
wars van alle eenzijdigheid, groote algemeene kennis, 
vrije kunstopvatting, veelzijdige ontwikkeling noodig 
in alles wat op zijn vak betrekking heeft, en waarlijk 
er is bijna geen grens te stellen waar dat vak begint 
en waar het eindigt; ondanks deze feiten bestaat er 
voor den jongen bouwkunstenaar toch geen prix de 
Rome en moet hij, indien hij buitenlandsche studiën 
maken wil, dit uit eigen fondsen doen; heeft hij die 
niet, welnu dan blijft hij thuis. Daarom stelt spreker 
voor dat de Vergadering haar leedwezen uitspreke dat 
die uitsluiting voor jonge bouwkundigen bestaat en het 
Bestuur tevens uitgenoodigd worde middelen te beramen 
om in dat gebrek te voorzien, door de hooge Regee
ring daarop te wijzen. 

De heer Rieber merkt hierna op, dat hij reeds lang 
geleden begonnen is eene studie te maken om te weten 
of die uitsluiting werkelijk bestaat. Hij meent dit te 
mogen betwijfelen en vraagt daarom uitstel van de be
handeling der motie Van der Pech. Een nauwgezet 
onderzoek zal volgen en daarna zou de Maatschappij 
handelend kunnen optreden. 

De heer Van der Pech weet niet dat in eenige adver
tentie ooit bouwkunstenaars opgeroepen zijn. Waar 
de tegenwoordige toestand zoolang bestendigd is, zou 
nu wel eenige spoed bij de behandeling kunnen worden 
gebruikt. 

De Voorzitter raadde om voorzichtig te zijn , wanneer 
er twijfel bestaat; men zou daardoor het goede doel 
schaden. Hij verzocht den heer Van der Pech zijne 
rede voor het Bouwkundig Weekblad af te staan en op 
deze wijze te beginnen het eerst de aandacht op de 
zaak te vestigen. De heer Van der Pech neemt daar 
genoegen mede. 

Ook de heer Leliman wenschte dat de motie van 
den heer Van der Pech onderhanden genomen zou 
worden. Er ontbreekt nog veel. Naar zijn meening is 
de Polytechnische School geen onderwijs-inrichting 
voor bouwkunde; misschien verdiende het wel overwe
ging de inrichtingen te Amsterdam en de Polytechnische 
School saam te smelten; allicht kon dan meer ver
kregen worden en trad de bouwkunst meer op den 
voorgrond. 

De heer Frowein vestigde daarna de aandacht op de 
beoordeeling van prijsvragen door het stellen van pun
ten voor elk onderdeel van een gehéél plan. Het 
Bestuur tracht dit stelsel toe te passen en heeft dit 
ook reeds meermalen gedaan. 

Na dankzegging door de Vergadering aan den heer 
Cramer uit Rotterdam voor zijne werkzaamheden tijdens 
zijn lidmaatschap van het Hoofdbestuur, en nadat de 
heer Leliman gewezen had op de wetsherziening in het 
volgend jaar en de noodzakelijkheid tijdig voorbereidende 
stappen te doen, sloot de Voorzitter de vergadering 
met dank aan de Afdeeling 's-Gravenhage voor de ont
vangst en aan de leden voor hunne aanwezigheid. 

De Voorzitter der Afdeeling 's-Gravenhage bedankte 
den heer Muijsken voor de uitstekende leiding dezer 
vergadering. 

Na het gebruik van eenige ververschingen volgde 
I een bezoek aan de vorengenoemde gebouwen, die met 
i groote aandacht bezichtigd werden, daarop de rijtoer 
! door 's-Gravenhage en omstreken, en te halfzes ging 
1 men in het kurhaus of kuurhuis ') aan tafel, waar de 
! Burgemeester de eereplaats innam en eene opgewekte 
I stemming heerschte, die nog verhoogd werd toen de 
j toosten volgden. Het feest eindigde eerst na het slot 
I van het heerlijke concert in de kuurzaal. 

VEREENIGING „ARCHITECTURA" T E 
'S-GRAVENHAGE. 

Algemeene Vergadering van 18 September 1889. 
Na lezing en goedkeuring van dc notulen der voor-

; gaande vergadering, werd het rapport der commissie 
voor het onderzoek der rekening van den Penning-

1 meester ter tafel gebracht; coniform den inhoud daar
van werd den Penningmeester, onder dankzegging voor 
het gehouden beheer, décharge verleend. Voorts was 
ingekomen het rapport der Vragencommissie, bestaande 

i uit de heeren W. L. Brückmann, M. Kramers en K. 
Stoffels, die zich belast hadden met de oplossing der 
vragen , welke op de vergaderingen van het afgeloopen 
jaar niet waren afgehandeld. 

Bij monde van den heer J. H. Eshuijs werd rapport 
uitgebracht van het onderzoek, door hem met de hee
ren M.Kramers, J. M. L. Lotz en F. Vosveld, inge
steld naar een geschikt vergaderlokaal, aangezien het 
tegenwoordige verblijf voor de sociëteit-avonden weinig 
of niet geschikt is. Deze commissie moest tot haar 
leedwezen mededeelen dat geen enkel geschikte gelegen
heid beschikbaar was en adviseerde om voorloopig te 

I blijven waar men was; onder dankzegging aan de ge
noemde heeren werd hiertoe besloten. 

Uit den inhoud van het jaarverslag over 1888/89, 
dat ter kennis van de vergadering werd gebracht en 

I spoedig in druk zal verschijnen, bleek dat de Verceni-
l ging alleszins vooruitgaat. Alsnu werd voorlezing ge

daan van het rapport van de Jury over de antwoorden 
op de prijsvraag: Wa ter 1 e i d i ng to ren. De Jury 
was van meening dat geen volle bekroning kon worden 
toegekend en dat de prijs onder de beide inzenders 
moest verdeeld worden cn wel: aan het ontwerp Aqua 
/15 en aan dat onder het motto Xeptunus f IO. Hier
toe werd besloten en bij rondvraag of ook een der 

j inzenders aanwezig was, meldde de heer A. J. Sanders 
zich als vervaardiger van het eerstgenoemde ontwerp 
aan; de verdere uitslag zal nader worden bekend ge
maakt. Aan de Jury, bestaande uit de heeren: Jan 
Springer, H. G. Jansen cn C. B. Posthumus Meijjes, 

j zal eene dankbetuiging worden gezonden. 
Daarna werd het programma voor de eerstvolgende 

prijsvraag behandeld, nl. eene ledenlijst voor 
1 Arch i t ec tura ; na discussie werd de redactie der 

prijsvraag, die eerstdaags den leden zal worden toege
zonden, aangenomen ,• waarop de verkiezing plaatsvond 
van twee leden van het Bestuur tengevolge der perio
dieke aftreding van den President en den 2e-Secretaris, 

! die beide niet herkiesbaar zijn. Als President werd 
gekozen de heer E. F. Ehnle, die de benoeming aan
vaardde, waardoor ook in de plaats van le-Secretaris 
nader moet worden voorzien. Bij de verkiezing van 
een 2e-Secretaris staakten de stemmen, zoodat deze 
benoeming tot eene volgende vergadering is uitgesteld. 

De Vragen-commissie voor het volgende vereenigings-
jaar zal bestaan uit de heeren J. M. L. Lotz, Z. Hoek 

! en F. A. Bodde. 
') Vrage: waarom niet badhuis? antw.: omdat men in zijn ,-igen 

land de lui, die aan tafel bedienen, niet eens in fatsoenlijk Hollandsch 
toe kan spreken /onder kans om niet of verkeerd verstaan te worden. 

I 't Is dus volkomen logisch, hoe leelijk overigens ook, alles maar iHiilseh logis 
te houden waar dit mogelijk is. 
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N a afloop der werkzaamheden werd nog eenigen tijd 
genoten in de beschouwing van verschillende teeke
ningen , door de leden bijeengebracht en van een plaat
werk , door den heer A . W . van Mal sen voor dezen 
avond afgestaan. 

B R A N D S C H E R M 
IN D E N S T A D S S C H O U W B U R G T E A R N H E M . 

(Ingezonden.) 
In n°. 33 van het weekblad De Ingenieur wordt een beschrij

ving gegeven van het brandscherm in den Stadsschouwburg 
te Arnhem. Tot opheldering is daarbij gevoegd een plaat. 

Aan het slot van die beschrijving worth gezegd: «Het geheel 
is met veel zorg afgewerkt en werd geleverd door de heeren 
Traanboer en Thomassen te Arnhem." 

Wanneer nu tusschen de woorden »zorg" en «afgewerkt" had 
gestaan volgens plannen van den heer H'. Honig, opzichter 
bij dc Gemeentewerken tc Arnhem, dan zou dit tegenover den 
ontwerper niets meer dan een billijke beleefdheid geweest zijn; 
waar den leveranciers een hulde wordt gebracht, mag waarlijk 
de ontwerper wel genoemd worden. 

Wat is nu echter het gevolg van het geven van dergelijke 
beschrijvingen? Dat de meeste lezers zullen denken dat de heer 
Sandberg. civiel-ingenieur (volontair bij de gemeentewerken) 
als onderteekenaar eveneens dc ontwerper is, maar uit beschei
denheid dit niet vermeldt. 

Daar dit nu niet het geval is en het de bedoeling van den 
heer Sandberg wel niet zal wezen om te willen pronken met 
de vecren van een ander, vermeen ik het bovenstaande tot 
nadere opheldering aan het publiek te moeten medcdeelen. 

U dankzeggende, mijnheer de Redacteur, voor de mij afge
stane plaatsruimte, heb ik de eer te zijn, 

Hoogachtend, 
Uw dv. dienaar, 

B E R C S A X D . 

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

' S - G R A V E N H A G E . De Hollandsche IJzeren Spoorwegmaat
schappij vierde gisteren (Vrijdag) haar vijftigjarig bestaan. 

Langs alle lijnen wapperen van stations-cn andere gebouwen 
wisselhuisjes en woningen van beambten, de nationale kleuren. 

De locomotief, die heden den eersten trein langs het oudste 
traject Haarlem—Amsterdam bracht, was met groen en vlaggen 
keurig versierd. 

Ingevolge dienstorder van den administrateur werd ook hier 
ter stede deze dag als een feestdag beschouwd en het feest in 
huiselijken kring, d. w. z. onder de ambtenaren en beambten, 
gevierd. 

Te half 10 uren waren beden ochtend alle gcemploieerdcn 
in het telegraafkantoor bijeen. De stationschef, de heer Van 
Vassen, sprak hen in een korte, kernachtige rede toe. Hij 
wees hen op de beteekenis van dezen feestdag (gelijk dat ook 
bij een door hem voorgelezen dienstorder van den chef van 
mouvement enz., werd gedaan) voor de Maatschappij en op het 
feit, dat gedurende de verloopen vijftig jaren de ambtenaren 
en beambten zich over het algemeen door ijver en plichtsbe
trachting onderscheidden. Hij hoopte, dat dit in den vervolge 
zoo zou blijven. 

Een driewerf «Leve de Maatschappij" werd met geestdrift 
aangeheven. 

Daarna werd aan elk der ambtenaren en beambten de feest
gave uitgereikt. Zij bestond uit een gratificatie in geld (gere
geld naar rang en anciënniteit), eene uiterst fraai bewerkte 
oirkonde, een geilllustreerd boekwerk over de lotgevallen der 
Maatschappij, en een bronzen gedenkpenning, waarop aan de 
e'énc zijde de locomotief, «Frans Hals ' genaamd, is afgebeeld. 

De bestelwagens der Maatschappij reden, met vlaggen ge
tooid, door de stad, en van het gebouw der factorij aan den 
hoek van de Veenestraat en Groenmarkt wapperde de driekleur. 

N. R. C. 
— Gisteren (Vrijdag) werd te 's-Gravenhage in Pnlchri Stu

dio eene tentoonstelling geopend, bestaande uit een aantal 
werken van den schilder H . W. Mesdag en diens echtgenoote. 

Van Mesdag zijn er 32 stukken, waarvan verscheidene, ook 
van de grootste, niet te Amsterdam tentoongesteld waren. 
Men ziet er de zee in alle momenten, 's morgens, 's middags, 
zelfs 's nachts. Het leven van dc zee in één woord vertolkt 
door eene meesterhand. Van mevrouw Mesdag 53 doeken en 
paneelen, bloemen, stillevens, portretten en landschappen, in 
nare zeer individueele manier; twee roggevelden vooral trokken 
ons aan. 

De opening werd bezocht door bijna alle Haagsche kunste
naars, die zich verblijden in het succes van hunnen kunstbroeder. 

De zaal van Pulchri blijkt ook nu weder uitnemend geschikt 
te zijn. 

— Naar wij vernemen, is bij het Departement van Waterstaat 
een wetsontwerp in bewerking, strekkende om kleine rivieren 

in beteren toestand te brengen. Deze zullen óf van rijkswege 
verbeterd worden, óf door de betrokken besturen met rijks
subsidie. 

De verbeteringen zullen zich echter bepalen tot het hoog 
noodige voor scheepvaart cn afwatering. 

A M S T E R D A M . Alhier is opgericht eene Vereeniging van werk
tuig- en scheepsbouwkundigen. Het bestuur bestaat uit dc 
heeren G. A. A. Middelberg, voorzitter, A. de Groot, secretaris, 
C. P. Holst Gzn., J . D. van der Made, W. A. M. Piepers, J. 
S. van Veen en E. W. Hudig. Doel der Vereeniging is: desa
menwerking der Neérlandsche werktuig- en scheepsbouwkun
digen ter bevordering van den vooruitgang hunner vakken. 

Z U T F E N In verband met de aanstaande inwijding van het 
nieuwe rechtsgebouw aan den Martinetsingel, zal het oude 
gebouw op het 's-Gravenhof, tot dusver bestemd voor de zit
tingen der Rechtbank en van het Kantongerecht, waarschijn
lijk met het daaraan verbonden raadhuis worden afgebroken, 
op welke plaats alsdan een nieuw raadhuis en eene overdekte 
botermarkt zullen worden gesticht. 

G R A V E . In dc op Maandag j l . gehouden openbare Raadszit
ting is besloten tot den verkoop van ongeveer 3 H.A. vesting-
grond, tegen ƒ 1 0 8 0 per H A . , aan den Directeur van het R. -K. 
Blindeninstituut. Tengevolge daarvan zal het gesticht eene 
aanmerkelijke uitbreiding ondergaan. 

B O R G E R . Alhier zal den 10 October eene vergadering wor
den gehouden van burgemeesters der gemeenten Zuidlaren, 
Anloo, Gieten, Gasselte, Odoorn, Emmen tot Koevorden, ter 
voortzetting van de plannen tot den aanleg van eenen stoom
tramweg Groningen—Koevorden, in aansluiting met den stoom
tramweg Dedemsvaart—Hardenberg. 

— Bij den Amsterdamschen Gemeenteraad is een adres met 
plan ingekomen, om, ter voorkoming van ongelukken bij brand, 
aan alle huizen eene ijzeren brug te doen maken met gemak
kelijke trappen, bordessen en leuningen. De Arnhcmsche Cou
rant voegt aan deze mededeeling de volgende opmerking: had 
de adressant bij zijn adres het kapitaal beschikbaar gesteld, 
dat voor dezen veiligheidsmaatregel wordt vereischt, zeker had 
dan zijn adres meer kans om in gunstige overweging te worden 
genomen dan thans, naar ons bescheiden oordeel, het geval 
zal zijn. 

PERSONALIA. 
— Benoemd tot hoofdingenieur bij den aanleg van staats

spoorwegen op Java, de ingenieur tste klasse R. H. J. Spanjaard.' 
— Door den raad van commissarissen der Samarang-Joana 

stoomtrammaatschappij is tot secretaris der directie benoemd 
de heer Cl . Mertens, die als ingenieur den aanleg van de 
lijnen van Semarang naar Joana en van Demak naar Wirosari 
heeft geleid. 

— Bij den Waterstaat in Nederlandsch-lndiC is benoemd tot 
opzichter 3de klasse J . N . Doornberg, thans tijdelijk ter be
schikking. 

— Door den Directeur der burgerlijke openbare werken in 
Nederlandsch-Indië i s : 

Heiast: met het dagelijksch beheer en toezicht over de Tjima-
noekwerken nabij Indramajoe, de opzichter 3de klasse Ch. J . 
Odenthal. 

Geplaatst: in de residentie Batavia, de benoemde adspirant-
ingenieur B. M . Blijdenstein. 

Gedetacheerd: bij de staatsspoorwegen op Java, de benoemde 
adspirant ingenieur A . Sijthoff. 

Overgeplaatst: naar de residentie Bagelen, de opzichter 3de 
klasse ). H. W. de Rooze. 

— De Gemeenteraad te Groningen benoemde den heer Van 
de Wint tot adsistent-leeraar in het teekenen aan de middel
bare meisjesschool 

— Aan den hefer A . van't Hoogerhuijs, chef van het Bouw
departement in Suriname, is, wegens ziekte, een buitenlandsch 
verlof naar Europa verleend voor één jaar. 

— Na vergelijkend examen, te Wageningen gehouden, van 
hen die wenschen opgeleid te worden tot technisch ambtenaar 
van het boschwezen in Ned.-Indie, is tot aspirant houtvester 
benoemd: de heer A . F. Wehlburg te Wageningen. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— B o u w k u n d i g opz ich te r voor den tijd van twee maan

den. Salaris ƒ 60 per maand. Adres letter A bij den boekhan
delaar G. J . Albrecht, te Winterswijk. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

Aan A'. te A. Uw stuk werd tc laat ontvangen om het nog 
in dit nommer te kunnen opnemen. 
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AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 

'S-I/iïRT()(lAA'IIOSCII, zullen op Donder
dag 3 October 1889, des voormiddag» ten 10 
ure, ten Raadhuize aldaar, bij enkele in
schrijving 

AANBESTEDEN: 
Het af- en wegbreken van een 

bestaand gebouw aan het Zuid
westelijk einde der Diepstraat 
en het weder opbouwen en in
richten daarvan voor 4 militaire 
woningen met bijbehoorende 
overdekte houten bergplaatsen 
benevens het inrichten van lo
kalen in gebruik geweest voor 
„Hoofdwacht" tot Geniebureau. 

Het bestek inet teekening ligt ter inzage 
op het Raadhuis te 's-llertoqenlioseh en is 
verkrjjgbaar bjj den Gemeente-Architect J . 
M. N A B B E aldaar, tegen betaling van ƒ 2.00, 

Aanwjjzing in loco zal geschieden op Za
terdag 28 September e. k. voormiddags 9'/i 
ure, te beginnen met het interichteli Genie-
bureau (nabij de Paradeplaats) 

's-Herlogeuhosch, 20 Sept. 1S89. 
Ilurgemeesler en Wethouders voornoemd, 

A. B. V A N DER S T E E N , 
L. R. 

J . N . G. SASSEN. 
Secretaris. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
(VOOR R E K E N I N G V A N D E N S T A A T ) . 

Op Dinsdag den 1»"» October 1889, 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°. 498. 
Het opbreken, leggen en herleg-

gen van sporen en wissels, het 
wijzigen en uitbreiden van de 
overlaadloods cn het uitvoeren 
van daarmede in verband staan
de werken op het station Zwolle. 

Begrooting ƒ 32600.—. 
De besteding geschiedt volgens ij 90 van 

het bestek. 
Het bestek ligt van den 1 l d , n September 

1889 ter lezing aan het Centraalbureau bjj 
de Moreelse Laan en aan het bureau van 
den Heer Sectie-Ingenieur W. .1. K L E R K 
D E REUS te Meppel en is op franco aan
vraag (per brief) aan genoemd Gentraalbo-
reau (Afd. Weg en Werken) te bekomen, 
tegen betaling van ƒ0.50. 

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

Aanwijzing op het terrein zul geschieden 
den 25,1"> September 1S89, ten een ure na
middags. 

Utrecht, den 12'™ September 1889. 

R . o l l u i l s . e n 
van Staal of Hout met Stualuand doortrok
ken of met verstelbare l ichtopeningen , zelf-
rollende, met drijfwerk enz. enz. 

E.enP. ROTTSIEPER, Rnudmi(E jjn pruisen). 

Te koop aangeboden. 
2 Stoomheimachines 
2 Houtsteekbanken 
1 Cirkel en lintzaagmachine 
1 Railzaag 

50 Kipwagons inhoud 2 M . , Heide 
24 „ „ 2M'. | zgden 
36 „ „ l'/i TsV. \ kippend 
Alles 90 c.M. spoorwjjdte. 
Aanvragen aan L. KALIS K l . , Sliedreeht 

en W. DE JONG, 's-Gravenhage. 

Aanbesteding Machine. 
De Vereeniging der op te richten Stoom-

zuivelfabriek 9RIED" te Ried, gem. I'rane-
keradeel, gedenkt bjj gesloten briefjes aan te 
besteden: 

Het leveren, monteeren en in wer
king stellen van een Stoomwerk
tuig, Drijfwerk c. a., Stoom- en 
Waterleiding ton behoeve dor 
te stichten Stoomzuivelfabriok 
„ R i e d " te Ried. 

Gedrukte bestekken a ƒ0.50 zijn te ver
krijgen ter Snelpi rsdrukkerjj van T . TKI.KNOA, 
te Eraneker. 

De briefjes franco in te leveren bij den 
Heer W. J . ANF.MA te Ried, vóór of op den 
27 September e. k. onder het motto Machine. 

Hollandsehe IJzeren 
SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ. 

Aanbesteding. 
Op Maandag den 23 September 1889 in Kamer 

4li van het Centraal Administratiegebouw 
aan het Droogbak te Amsterdam van bestek 
N°. HO: 

Het maken van ophoogingon, 
spoorinrichtingen, eene brug met 
houten onder- en ijzeren boven
bouw, eene veelosplaats, bestra
tingen en verdere bijkomende 
werken voor eene spoorverbin
ding naar het Abattoir te Amster
dam. Raming /'18.000. 

Bestekken zijn tegen betaling van ƒ1.50 
per exemplaar verkrijgbaar aan bovengenoemd 
gebouw bij den portier of op franco aanvrage 
met toezending van postwissel aan het bureau 
van den Ingenieur van den Weg, Kamer 
N°. 154. 

Aanwjjzing zal worden gedaan als in het 
bestek is vermeld. 

De Administrateur. 

Gebr. VAN DER VLIET, 
IJ/KRIIAMICLAARS te AMSTERDAM. 

Mtanl-, Plaat», Ilnnd-, Hoek- ell T- l . l /er ' 1 1 7 

Steeds voorhanden: 
B A L K - I J Z E R i n v e r s c h i l l e n l e profielen en l e n g t e n . 

> Ijlen en s r ï . i e n Staal uit de fabriek 
van Gebr. Bóm ER & Co. te Weenen, alsmede 

UI.OIII: llorrnagrl. met afgewerkte pun
ten en onder garantie tegen splijten. 

Ministerie van Justitie. 

(lp Zaterdag den 5'1'" October 1889. des namid
dags ten 2 ure, zal in een der lokalen van 
het Departement van Justitie te 's-Graven
hage, in bet openbaar, bjj enkele inschrij
ving worden aanbesteed: 

Hot leveren van 200 stuks ijzeren 
Koekoeken ten behoove der 
Strafgevangenis te Rotterdam. 

Raming ƒ1750.—. 
Het bestek n°. 14 inet teekening ligt ter 

inzage op het bureau van den Ingenieur-
Architect voor de gevangenissen en rechts-
gebouwen te 's-Gravenhage en in de straf
gevangenis te Rotterdam en is, tegen betaling 
van 80 cents, tranco te bekomen bij de GE
BROEDERS VAN C L E E F , Boekhandelaars, 
Spui N ' \ 2S« te 's-Gravenhage. 

Inlichtingen zjjn te bekomen bij den Inge
nieur-Architect voor de Gevangenissen en 
Rechtsgebouwen en bij den Hoofdopzichter 
over de Justitie-gebouweii te Rotterdam in 
de strafgevangenis aldaar, alwaar tevens een 
model ter bezichtiging aanwezig is. 

's-Gracenhage, 18 September 1S89. 
De Minister van Justitie, 

Voor den Minister. 
De Secretaris-Generaal: 
P. J . V A N B E U MA. 

KLOOS & \\\ u i n 
R O T T E R D A M . 

A G E N T E N 
der Sociótó Anonyme des 

Carrières de Porphyre do Quenast" 
EN 

der „Société des Carrières de Lessines." 

L E V E R A N C I E R S v a n F A U C O N V A L K E I E N . 

Geldersche straat N". 12. 
De Amerikaansche 

„New Paragon'' Schoolbanken 
in ANDREWS BANKEN en STOELEN 
met opslaande Zittingen voor Scholen. Kerk
gebouwen en Schouwburgen, uitsluitend ver
krijgbaar bij 

FRED. STIELTJES & C". 
Keizersgracht 745, 

AMSTERDAM. 
Duizenden in gebruik in Nederland, waar

van attesten ter inzage. 

ASPHALTE V A N VAL DE TRAVERS 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, 

in groote verscheidenheden, voor : Rijwegen. Trottoirs, Eawn-Tennis-
Courts, Kelders, Winkel- en M a g a z i j n v l o e r e n , G a n g e n , Muur-, 
Brug- en Dakbedekkingen, Betonfundeeringen enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan THE NEUCHATEL AS
PHALTE COMPANY Ld., Beltweg 8. Amsterdam en voor Arnhem brj den lieer 
II. G. KNOOPS C.Ozn., Beekstraat F Ü2 te Arnhem. „ . _ « M ,„.T 

De Directeur. W. PATON WALSH. 

JAN VAN DER POT, Katendrecht bij Rotterdam. 
Kyaniseerimichting. 

De e e n i g s t e . w a a r o o k des w i n t e r s k a n w o r d e n g e k y a n i s e e r d . 
Het kyaniseoren is het eenigste afdoende middel tegen verrotting en zwam. De 

bewerking gescliie.lt geheel reuk- en kleurloos. Desverlangd bjjlevering van hout. 

Prima Engelsche Portland-cement merk „Wallsend" 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prjjzen. 

Belgische k l u i t - en hydraulische k a l k . 
Billijke prijzen en vrachten. 
Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Gelieve op voornaam en adres te letten. 

http://gescliie.lt
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PnOTOLlTHOGRAPIÜE. PIIOTOZIMWPnlE 
en S(éréoljpe-lnricliliii«: 

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

op zijne inrichting voor IM,oi*litli«griii>hi<-. 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor PfMtMIac» 
Itraplilr voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
ïjjne .Ntrri-oiMie-iiirirliiiiiK voor HH. Druk
kers, alles tot de minste pryzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op/nu ru aanvrage grut is toegezonden. 

O . J . 

DE LINT & C. 
OoMlset-iliJk J M W , Rollertlam 

VLOER-en WANDTEGELS. 
TROTTOIR-, CEMEM- E \ UZERSTEEXTEGELS 

Groote voorraden 

& BllNMNGH. - A R N H E M . 
KONINKLIJKE FABRIEK VA» 

W A T E R P A S-
10IIII IT-

en andere 

INSTRUMENTEN, 
voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEEKENAARS, enz. 

GeëmaSlfeerd-fjzeren PEILSCHALEN 
WEEGWERKTUIGEN. 

Eenig concessionaris en uitvoerder 

VUURVASTE WANDEN, PLAFONDS, GEWELVEN 
naar systeem KAIUTZ. 

Eenig concessionaris en uitvoerder van 
PARKETVLOEREN 

uit geprepareerd B E U K E N H O U T , 
geïmpregneerd naar systeem B E T H E L , 

(niet te verwisselen met gecarboniseerd hout.) 

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

STOOMKETELS n W E R K T M 
C)> ile Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

188:4 bekroond met 
E E E E - D I P L O i ' A (hoogste onderscheiding) 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 

JAN HAMER & Co. 
AMSTERDAM. 

K a n t o o r : Gebouw Maats, tot B e v o r 
dering l i e r Bouwkunst. 

Marnixstraat 402bh. Leidscheplein. 
Werktuigen voor Stoomwasscherijen en Stoom-

desinfectie-inrichtingen. 
Werktuigen voor Stroohulzenfabrieken. 
Witte's Liften voor Personen, Goederen, Npjj-

zen enz. 
Boyle's Luchtpompventilators en Schoor

steenkappen. 
Carré's Luchtdruk-waterreservoirs. 
Milde's Micro Telephone!). 
Poppe's Hesinl'-etie-inrielitiiigt'ii voor l 'r i-

vaatstelsels, enz. enz. 
Nederlandsche referentiën worden op 

aanvrage verstrekt. (4) 

B - H O L S B O E R . - A r n l u m t . 

Loveranoier 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. 

EQUERRE8, MECTKETTINGEN, BRIEF- en PAKKETBALANSEN, enz. enz. 
8AKENS. ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN. TELEGRAAF-APPARATEN, enz. enz. 

Bekroond: 
D n s s t ' l d o i ) . 1880. 

Weenen 1880. 

Gouden Medaille 
A m s t e r d a m 1883. 

JOHANN ODORICO, Frankfort a/M. 

Bekroond: 

F r a n k f o r t a /M. 1881. 
Amsterdam 1882. 

F A B R I E K V A N 

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

Succursale*. Amsterdam, Weenen, Londen, Boston. 
0|>jr<' i- i<-i i t I « M : < O . 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 
F E E D . E O S T O - E R S , Amsterdam, 

! F I ' « ' I « ' « K ; I ' . H I I < . bij «Ie Oude Spiejoreltitraai n . 335. ' 

CARBOLINEUM EXCELSIOR is het BESTE Houtbederfwerend middel. 
FRED. STIELTJES & C". Amsterdam. 

PASSERDOOZEN 
van af de eenvoudigste tot de meest uitgebreide soorten. 

Speciaal voor Ambacht-, Avond- en Teekenscholen tegen de meest 
concureerende pryzen voorhanden bij 

Th. J. DOBBE en ZOON, 
Magazijnen van Teekenbehoeften voor Bouwkundigen, 

U t r e c b t , 

ZWEEDSCH GRANIET 
uit de groeven, Stoomslijpcrij en Polijst 
i n r i c h t i n g van de Firma 

K K S S B L & R O H L , 
te Ber l j jn . 

Eenig Agent J . H . F . J A N S E , 
Prinsengracht 468, 

Amsterdam. 

Gedrukt bij 0. W. ran der Wie) 4 Cu., te Arnhem. 
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Adres voor Redactie en Administratie van liet Weekblad en advertentién: 

Bureau van De Opmerker, Driekoningenstraat 2S, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia TAN SPRINGER, 

H. G. JANSEN en A. RKIJDIXG. 
Stukken, deze Redactie betredende, te adresseeren aan den heer 

A. REIJUING , Stadhouderskade 4, te Amsterdam, 
en al, wat de Administratie van bet Genootschap betreft, aan den 

l,u-Secretaris, American Hotel, te Amsterdam. 

(A. et A.) H K T D E U T S C H E 
COMPROMIS. 

Vele architecten waren daar bijeengekomen om den 
jubilaris hunne hulde aan te bieden. Met onbestemde 
gevoelens vervuld, waren zij erheen getogen, wel voe
lende dat daar iets gesproken zou worden, dat als een 
saamhoudende, bindende kracht, hen voor eenigen tijd 
weder moest sterken — totdat. . . bezigheden en sleur 
onnieuw verslappend zouden inwerken 

En in dit bewustzijn reisden zij peinzend voort. 

De geheele jeugd ontrolt zich voor hunnen geest. 
Een oogenblik ontspant zich het gelaat van een 

hunner bij de herinnering aan de Delftsche snakerijen, 
om stemmig opnieuw te worden bij de herdenking der 
lessen in esthetica en architectuur, toen zoo gretig 
gevolgd. 

Opgewonden wordt hij, denkende aan de opgewon
denheid waarmee het ik zal uitgesproken werd, nu 
jaren geleden, toen het kunstidee zich zette en het 
begrip Kunst in de ontspannen borst onder pijnlijk 
blijde zwellingen zich nestelen ging. 

Toen sprak men nog niet van Richting , toen was er 
alleen Kunst. 

Langzamerhand kwam Richting. 
Mat valt hij op het leunsel terug; de herinnering 

aan de dagen, toen dit ik zal onderging in den dage-
lijkschen strijd met . . . principalen en Richting onbe
lemmerd opwassen kon, doet hem van zelfverwijt 
branden: Mijn schuld is het — komt het stootend uit 
zijn' mond , dat Richting zóó opgegroeid is ; mijn schuld, 
dat zij thans — groot geworden — mij uitlacht en den 
rug toekeert, mijn schuld dat thans Richting Kunst is 
en Kunst. . . niet meer is 

Zoo mijmeren zij allen 
Hoe dichter bij Mekka, hoe wanhopiger de ziels

toestand voor den boetedoenden Mahomedaan; hoe 
dichter bij Delft, hoe grooter het besef van schuld bij 
onze bedevaartgangers. 

In diepen ootmoed naderen zij den meester: 
„Hooggeachte Meester, waarde Professor! 

A.W.W. 
A B O N N E M E N T /'2.25 |wr 3 maanden of wel us gulden per Jaar, bij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. \ oor het buitenland 
/ 7.50 en Nederlandsch-Indie _/" 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 

A D V E R T E N T I E N ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnummer, worden tot Vrijdagavond aangenomen. 

AFZONDKKI.IJKK SUMMKKS , 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 Hoofdcorrespondent J011. <\. SiKMI.F.R C/.X., Boek
handelaar te Amsterdam. 

waarop Gij aanvingt uwe leerstellingen te verkondigen, 
naderen wij U en buigen de knie. 

Heb goedheid met ons! 
„Gij weet hoe wij met illusion van hier zijn gegaan, 

„hoe onze bouwwerken over Nederland zijn verspreid ," 
: hoe wij steeds Uwen invloed gevoeld hebben; Gij weet 

echter ook hoe wij U vergaten, waar het gold Uwe 
beginselen te verdedigen, Uwe kunst te doen eerbie
digen en hoe wij daar stil zaten waar wij moesten 
strijden en pal staan voor deze beginselen 
Onze feilen zijn groot, o Meester! 

Doch wij kennen Uwe goedheid! Geef ons nieuwe 
kracht tot handelen en plechtig bezweren wij U dat 
„geen drijven in één richting, geen bureaucratische 
druk" ons zal doen wankelen en van deze beginselen 
afbrengen. 

Laat ons niet terugkeeren met den vollen last onzer 
schuld, schenk ons vergeving en moed, opdat wij 
onverwijld onze fouten herstellen kunnen, opdat Kunst 
weder worde en Richting te niet ga. 

Diepe stilte volgde op deze korte maar hartstoch
telijk uitgesproken woorden. 

Aanvankelijk minachtend, hadden 's Meesters trekken , 
langzaam ontspannend, 'n licht tevreden uitdrukking 
aangenomen. Ernstig, licht bestraffend, straks zich 
opwindend, klinkt het uit zijnen mond: 

Het vervult mij met onverholen voldoening een 
zoo breede schaar van berouwdragende architecten te 
mogen begroeten. 

Uwe tegenwoordigheid alleen is mij reeds een bewijs 
hoe gij den last gevoelt uwer verbrokkeling. 

„Waarlijk, aan goeden wil en ernstige bedoelingen 
„voor de kunst heeft het mij nimmer ontbroken, maar 
„bij de zware taak , die mij was opgedragen en de veel
zijdige plichten die op mij rustten, schoot mijne kracht 
„niet zelden te kort om al mijne goede voornemens 
„te verwezenlijken." 

Het verdroot mij te zien, hoe gij — eens mijn 
hoop — uit eigenbelang kunstbelang vergetend, uwe 
krachten versnipperdet en Richting voortwoekeren liet, 
uw beter Ik ten spijt. Wel kunnen de door u geuite 
woorden mij tot aanmoediging strekken, wel moeten Op den dag van heden, herinnerende aan den dag 

De RedMUe van Architectura et Amicitia stelt zich alleen verantwoordelijk voor den Inhoud van stukken, gewaarmerkl met de initialen A. etA. 
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zij mij een prikkel zijn tot strengere plichtsbetrachting, 
maar ik ben mij ook ten volle bewust dat mij zwaardere 
en hoogere verplichtingen worden opgelegd. 

„Ik gevoel zeer wel, dat uwe hulde niet alleen geldt 
„mijn persoon en mijne verdiensten, maar ook een 
„beginsel, waarvan gij in mij den vertegenwoordiger ziet. 

„Het heeft niet aan pogingen ontbroken om het 
„onderwijs in dc Houwkunst van hier te verplaatsen, 
„of door Richting te doen domineeren. Herhaaldelijk 
„werd mij van invloedrijke zijde in overweging gegeven , 
„mij bij mijn onderwijs alleen tot Nederlandsche kunst 
„en Nederlandsche toestanden te beperken en nog wel 
„liefst tot een tijdvak dat noch populair, noch nationaal 
„of gewoon Nederlandsch is. 

„Ik heb geweigerd en cal blijven weigeren een zoo 
„bekrompen weg te volgen en hier eenzijdige, dogmatische 
„leerstellingen te verkondigen. 

„Wanneer ik eenmaal niet meer hier zal staan , zullen 
„er zonder twijfel seer ernstige pogingen wo> den gedaan 
„om een hoogst eenzijdige en bekrompen richting ook bij 
„het onderwijs te doen zegevieren." 

Dan zijt gij daar om op te staan, om deze pogingen 
te bestrijden en tegen „elke voogdijschap van het 
onderwijs" op te komen ; dan zult gij, aan deze ure 
denkende, pal staan voor uwe beginselen , niet duldende 
dat de eer der kunst aangerand wordt. Doch ook 
vóór dien tijd, indien uw berouw oprecht is, toont 
wie ge zijt; stel u niet tevreden met kalmpjes onscha
delijke pijltjes aan te snijden, aan anderen overlatende 
:e af te schieten, maar sluit u aaneen. Gij hebt de 
groote meerderheid, gij zijt jong, energiek, werkt voor 
de kunst ook in die richting en eens zult gij gerust 
zijn in het bewustzijn iets voor haar gedaan te hebben. 

K. 

(A. et A ) D E L A A T S T E A L G E M E E N E 
V E R G A D E R I N G V A N D E MAATSCHAPPIJ TOT 

BEVORDERING DER BOUWKUNST. 
Door een plotselinge wending van het debat kwam 

de „Prix de Rome-quaestic" op het tapijt. Onze ver
wachtingen waren hoog gespannen; wel bejammerden 
wij het dus dat de heer Van der Pek zich zoo met 
een kluitje in het riet liet sturen '). 

„Rijp in overweging nemen, commissie benoemen 
of in studie zijn," zijn altemaal dergelijke kluitjes, en 
had op dat moment het fameuse: „zijn of niet zijn" 
den heer Van der Pek niet in de ooren gedreund, 
gewis; we zouden nu een stapje verder wezen. Be
staande prijskampen, die nooit uitgeschreven worden , 
of prijskampen, die nooit bestaan hebben, 
ziedaar de gewichtige vraag, waarmede de motie viel! 
Het onderwerp , dat a fond had kunnen behandeld 
worden, is nu uitgesteld tot laat ons hopen 
tot een volgende Algemeene Vergadering. 

Indien dan slechts niet uit het onderzoek blijkt, dat 
het door dc bevoegde autoriteiten tot een onderwerp 
van ernstige studie zal gemaakt worden , daar dit een 
reusachtige kluit zijn zou, waarmede de geheele jonge 
bouwkundige wereld in het riet wordt gestuurd. 

Opmerkelijk is het, dat het al of niet bestaan van 
den „Prix de Rome" voor bouwkunstenaars nog onder
zocht moet worden. Wel een bewijs van de weinige 
belangstelling in architecten-opleiding, tot heden steeds 
aan den dag gelegd. 

Waar dergelijke vragen gedaan worden, kunnen we 
ons bij voorbaat reeds op nog andere verrassingen voor
bereiden. 

'} Men leze het vei slag der Vergadering in het vurige nummer. I)e 
heer V. tl. Pek, die het artikeltje in cle vurige O/mirirr waarschijnlijk I 
gelezen had, trachtte «lat tot een motie om te welken, die — het het j 
zich aanzien — met niets anders dan genoemd artikel tot basis, wellicht . 
bij 't eerste ItOOtje jammerlijk ineen viel. 

UIT PARIJS. 
IV. 

Een van de gedeelten der tentoonstelling, waartoe 
de architect zich bijzonder aangetrokken zal voelen, is 
het terrein tusschen den F.iffeltoren en het Paleis der 
Vrije Kunsten. Daar toch bevinden zich de talrijke 
paviljoens, welke de Zuid-Amerikaansche Staten hebben 
doen oprichten. Men moet erkennen dat de rastou-
quires, zooals men de bewoners van de Spaansch spre-

; kende gedeelten van Amerika hier te Parijs pleegt te 
• noemen, hun beste beentje hebben voorgezet. 

Het eerste valt het Paleis van Argentinië in het oog; 
I het is, zoo wat grootsche afmetingen als rijke deco-
< ratie betreft, een bouwwerk dat al, wat de overige 

Amerikaansche Staten hebben doen verrijzen, geheel 
in de schaduw stelt. De kosten hebben dan ook meer 
dan /' 500,000 bedragen , waarvoor men zeker wat heb
ben kan. Evenals bij de groote tentoonstellings-ge-
bouwen , is er ook hier naar gestreefd , iets oorspron
kelijks , iets zooveel mogelijk negentiende-eeuwsch te 
leveren, en vele Fransche chauvinisten begroeten in 
dit gebouw het morgengloren van den langverwachten 
nieuwen bouwstijl. 

Het gebouw bestaat uit een groote zaal gelijkstraats, 
in het midden waarvan zich een monumentale hoofd
trap bevindt, die toegang geeft tot twee bovenzalen, 
ter weerszijden van een koepelruimte gelegen. Om 
den middenkoepel zijn vier kleinere koepels geplaatst, 
hetwelk aan het gebouw een zeer rijk aspect geeft. 
Het geraamte van het paleis bestaat uit gesmeed ijzer, 
dat, waar het maar eenigzins kon, in het gezicht ge
laten is, en in heldere kleuren, waarbij het zooge
naamde „bleu-paon" een groote rol speelt, beschilderd 
is. De vullingen tusschen het ijzer worden gevormd 
door terra cotta, hetwelk op zeer originecle, zij het dan 
ook niet altijd even fraaie, wijze gedecoreerd is. Een 
ruime plaats is in dit ornement ingeruimd aan figuren 
van katten, niet realistisch opgevat zooals die van den 

1 „Chat noir", doch als twee druppels water gelijkende 
op die, welke de in het teekenen vrij onbedreven 
straatjeugd met krijt op schuttingen pleegt te teeke-

i nen, en waarbij de kop door een gelijkzijdigen drie-
• hoek, het lijf door een vierkant, enz. wordt aangegeven. 

Men noemt deze figuren hier „chats géometriques" 
en acht de vinding zeer origineel. Aan de vier hoeken 

\ van het paleis ziet men vier pylonen , met zeer ge
slaagde groepen daarop. Tusschen de terra cotta van 
de muren zijn ook bollen van gekleurd glas aange
bracht , achter elke waarvan des avonds een gloeilampje 
brandt, zoodat het gebouw dan op een vrij ongemeene 
wijze geïllumineerd is. Ook van binnen is het ijzer 
in het gezicht gebleven , doch in verbinding gebracht 
met rijke beschilderingen en mozaïeken. De pendentifs 

! van den grooten koepel prijken met vier figuren, welke 
den Landbouw, de Nijverheid, den Handel en de We
tenschap voorstellen ; daaronder is een uitmuntend ge
schilderde fries. Ook in de kleine koepels ziet men 
zeer goede schilderwerken. Een van de meest eigen
aardige versieringen van het paleis wordt gevormd 
door de beschilderde glazen. Zoo prijkt achter de 
hoofdtrap een glas, van afmetingen gelijk aan die, 
welke men in de Gothische kathedralen vindt. De 
voorstelling, die men erop ziet, verbeeldt de Fransche 
Republiek en de stad Parijs , die de Argentijnsche Re
publiek op de tentoonstelling welkom heeten. Sym
boliek en werkelijkheid zijn op echt moderne wijze 
dooreengemengd. De Republieken en de stad Parijs 
zijn voorgesteld als gracieusc vrouwefiguren, doch 
worden omstuwd door talrijke regceringspersonen uit 
den tegenwoordigen tijd, in uniform of in gekleede 
jas met handschoenen aan. Geheel op den voorgrond 
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ziet men, op ware grootte, een ruiter der garde repu-
blicaine, wiens paard wat al te rood van kleur is en 
denzelfden tint heeft als een Indiaansche vrouw in de 
nabijheid. Al zal menigeen de vermenging van sym
boliek en realiteit niet goedkeuren, men zal de com
positie toch zeker geslaagd achten. De Eiffeltoren, 
op den achtergrond aangebracht, geeft aan het glas 
een zeer modern aanzien. De kleuren hebben wel 
niet den gloed der oude glazen, doch het blauw en 
groen vooral zijn zeer goed. De overige vensters 
prijken met tapijtdessins, waarbij van allerlei bloemen 
een zeer gelukkig gebruik is gemaakt. Wat in het 
o-ebouw tentoongesteld is, geeft een hoogen dunk van 
de hulpbronnen , waarover de Argentijnsche Republiek-
te beschikken heeft; het is echter voor den architect 
van weinig belang. 

Het paviljoen van Brazilië is in den bekenden stijl 
opgetrokken , die de Fransche architecten , sedert Gar
nier zijn Opera schiep, bij tal van decoratieve bouw
werken toegepast hebben. De onvermijdelijke kogge
schepen, zooals wij die ook op de Blauwbrug te 
Amsterdam zien , zijn weer met milde hand aangebracht. 
Het geheel is wel zeer correct, doch, naar het ons 
voorkomt, niet bijzonder interessant. 

De architect, die het paviljoen van Mexico ontwierp, 
heeft zijn motieven gezocht bij de overblijfselen der 
talrijke bouwwerken, door de Azteken indertijd opge
richt, en welke thans zulke schilderachtige ruïnen 
vormen. Daar het gebouw geen vensters heeft, krijgt 
het daardoor iets sombers; men zou het eer voor een 
grafgesticht dan voor een tentoonstellingsgebouw houden. 
De zalen , in het paviljoen gelegen, zijn vrij eenvoudig, 
doch in den stijl van het uitwendige gedecoreerd. Zij 
hebben bovenlicht, maar er is zoo weinig ventilatie, 
dat een lang verblijf op een warmen dag er een onmo
gelijkheid is. De tentoongestelde voorwerpen hebben 
ook hier hoofdzakelijk voor den handelsman en den 
etnoloog belang. 

Terwijl het paviljoen van Bolivia en dat van Chili 
vrij banaal zijn, is daarentegen dat van Venezuela zeer 
aantrekkelijk. De eigenaardige Barokvormen, bij de 
oud-Spaansche bouwwerken in Zuid-Amerika gebruikt, 
hebben den bouwmeester de motieven tot een smaak
volle compositie geleverd. Het gebouw van Nicaragua 
is in hout opgetrokken en is vrijwel geslaagd, al biedt 
het den beschouwer weinig nieuws. Achter deze pa
viljoens bevindt zich het Grand Theatre de 1'Exposition, 
dat ons, met zijn vier op duiventillen gelijkende hoek
torens , slechts weinig geslaagd scheen. 

Het paviljoen van Uruguay heeft als bouwwerk al 
zeer weinig te bettekenen, doch is van tamelijk aan
zienlijke afmetingen. Van binnen ziet men Liebigs-
extract en wol; de schilderijen op de bovenverdieping 
hebben geen groote kunstwaarde. Onder de gebouwen, 
hier in de nabijheid, moet nog het paviljoen van Guate
mala genoemd worden, dat in den stijl van Frans I, 
met een elegant torentje, is opgetrokken. 

Zeer eigenaardig is het paleis, waarin de producten 
van Engelsch-Indië tentoongesteld zijn; het bevindt zich 
achter het Paleis der Vrije Kunsten en trekt daarom 
minder de aandacht, dan het wel verdient. De orne
menten , waarmede het versierd is, zijn allen op Oud-
Indische bouwwerken afgegoten. In het midden ziet 
men een groote rotonde, met zijgalerijen, waarboven 
zich koepels bevinden. De middenrotonde wordt in
genomen door een restaurant, geheel als de Indische 
ingericht, waar men thee kan proeven. In de zijzalen 
vindt men de prachtigste voortbrengsels der Indische 
kunstnijverheid, waarbij vooral het aardewerk, de ta
pijten en de voorwerpen van gedreven en gegraveerd 
geel koper de aandacht trekken. Een weinig verder 

is het gebouw van China, geheel in den stijl des lands 
opgetrokken. Het inwendige bevat de bekende fraaie 
Chineesche voortbrengsels. Kraamschutten, tafels kasten 
in lakwerk, parasols, lantaarns, porseleinen, waaiers, 
gesneden ivoor, zijden stoffen enz., ziet men daar in 
rijke verscheidenheid. Toch kwam het ons voor, dat 

; hetgeen op de koloniale tentoonstelling te Amsterdam 
door de Chineezen was ingezonden, wat qualiteit be
treft , hooger stond dan wat men hier ziet. 

Gaan wij thans het Paleis der Vrije Kunsten binnen. 
Het bestaat uit één groote zaal, met galerijen aan de 
beide zijden, waarop kleinere zalen uitkomen. Het 
geheele middendeel van het gebouw wordt in verschil
lende afdeelingen verdeeld door fraai gecomponeerde 
houten afsluitingen , waarboven hier en daar galerijen 
zijn aangebracht, welke door trappen bereikt worden 
en door bruggen met de galerijen van het Paleis zelve 
in verbinding staan. Het zou ons te vervoeren, ook 
maar de voornaamste bezienswaardigheden van dit Paleis 
op te noemen ; wij moeten ons dus tot het maken van 
enkele opmerkingen bepalen. 

Beneden ziet men eene zeer duidelijke voorstelling 
van de vorderingen, welke de mensch sedert zijn ver
schijnen op aarde in de verschillende takken van nij
verheid gemaakt heeft. Zoo is daar een afdeeling, 
waar men poppen van gips vindt, welke ons de eerste 
beoefenaars van de nijverheid uit den voorwereldlijken 
tijd voor oogen brengen. De primitieve wijze, waarop 
aanvankelijk het ijzer gesmeed werd, is daar zoo ge
trouw mogelijk weergegeven. Om ons echter ook de 
vorderingen, welke de menschheid sedert in de ijzer
bewerking gemaakt heeft, te doen zien, zijn ook keurige 
modellen van de reusachtige stoomschepen , welke den 
Atlantischen Oceaan thans doorploegen, aanwezig. Op 
dezelfde wijze is ook de geschiedenis van alle andere 
takken van nijverheid aanschouwelijk voorgesteld. Zeer 
interessant is het middenpaviljoen in dit paleis, waar 
alles bijeengebracht is, wat op de geschiedenis der 
tooneelspeelkunst betrekking heeft; ook de afdeeling, 
waar men de geschiedenis van de zeevaart kan zien, 
is zeer de bezichtiging waard. Er is echter bijna 
geen afdeeling in dit Paleis, waar men niet met ge
noegen vertoeft. Vooral op de galerijen en in de daar-
aangrenzende zalen , waar de ontwikkeling der grafische 
kunsten wordt getoond, hebben wij menig aangenaam 
oogenblik doorgebracht. De PVansche uitgevers heb
ben daar de prachtwerken van het verleden en het 
heden geëxposeerd, en de photographen geven hier de 
meest verrassende staaltjes hunner kunst. Zoo zagen wij 
eene photographie van den westelijken gevel der Kathe
draal te Amiens, die eene hoogte van 1.50 M. bij een 
breedte van 1 M. had en verwonderlijk juist en scherp 
was uitgevoerd. Ook de kaarten van FYankrijk, van
wege het Ministerie van Binnenlandsche Zaken vervaar
digd , verdienen beschouwd te worden, om hare zeer 
nauwkeurige en toch artistieke bewerking. Wij zouden 
echter te uitvoerig worden, indien wij op al, wat ons 
in dit Paleis aantrok, wilden wijzen; wij verlaten dus 
het gebouw en begeven ons naar de zuidelijk daar
van gelegen zalen , waar wij de inzendingen der Neder
landsche kunstnijverheidsscholen opmerken, die hier 
een zeer goed figuur maken, wat niet weinig zeggen 
wil, daar ook de Fransche scholen, welker inzendin
gen men in het Palais des Beaux Arts vindt, zeer veel 
en zeer goed hebben geëxposeerd. In de nabijheid 
is ook de inzending der Nederlandsche ingenieurs, die 
zeker door de vreemde vakgenooten met veel belang
stelling beschouwd zal worden cn het ook verdient. 
Wij zullen hier het tentoongestelde, meerendeels uit 
oude kennissen bestaande, niet in bijzonderheden be
spreken. Slechts eene opmerking veroorloven wij ons. 
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Dc uitvoering der teekeningen is zeer correct, doch 
weinig artistiek; dat ingenieurstcckcningen , bij alle 
nauwkeurigheid, niet onartistiek behoeven tc zijn, 
leeren ons de inzendingen der Fransche technici, o. a. 
die in het Pavilion de Paris, cn in het gebouw van 
het Ministère des Travaux Publics, dat wij later be
zoeken zullen. Alles is daar in zachte , harmonische 
tinten gewasschen ; nergens vindt men daar de schreeu
wende kleuren, waarmede ten onzent de ingenieurs 
zoo kwistig zijn. 

Gaan wij nu, na in Heineken's restaurant wat tc 
hebben uitgerust, weer naar den Döme Central. Ter 
wederzijde daarvan vinden wij de tapijten en porseleinen 
tentoongesteld, in de fabrieken van den Franschen Staat 
vervaardigd Wij hebben alle respect voor de techni
sche hoogte, waarop men het in de fabrieken, waarin de 
gobelins gemaakt worden, gebracht heeft, en toch — 
wij aarzelen haast het uit te spreken — trots de alge
meene bewondering, die eraan te beurt valt, trekken 
ons deze nieuwe tapijten niet aan. Daar is iets half
slachtigs in deze werken: schilderijen zijn het niet en 
tapijten in den eigenlijken zin zijn het ook niet. De 
eerste cisch toch. die men o. i. aan een tapijt moet 
stellen , is dat het niet buiten het kader van een vlak-
versiering trede , en dat het meer door de harmonische 
kleuren dan door de correcte teekening tot het oog 
spreekt. Aan dezen eisch nu voldoen de gobelins vol
strekt niet; naar allerlei perspectievische effecten is ge
streefd en de cartons, waarnaar gewerkt is, zijn vervaar
digd door mannen die wel goede teekenaars , maar geen 
coloristen schijnen te zijn , tenzij men moge aannemen , 
dat bij de uitvoering de kleuren wijziging hebben on
dergaan. Mythologische en symbolische voorstellingen, 
hier en daar ook vrij naturalistisch opgevatte landschap
pen, zijn het, wat de gobelins ons te zien geven. Wij 
voor ons voelen ons veel meer aangetrokken tot de 
Oostersche tapijten , waarvan men in de Perzische en 
Turksche afdeelingen, om van de overige niet te spre
ken , zulke heerlijke voorbeelden ziet. 

Ook voor de producten der porseleinfabriek te Sè
vres hebben wij geene onverdeelde bewondering; zeker, 
men ziet daar ware prachtstukken , zoo wat teekening 
als kleur betreft, doch daarnevens ook zeer banale 
voorwerpen, die evengoed door de eerste fabriek dc 
beste vervaardigd konden zijn en die in niets het stem
pel dragen, dat zij afkomstig zijn uit de eerste werk
plaats van den Franschen Staat 

Brengen wij nu een bezoek aan de talrijke zalen, 
die tusschen het Machinepaleis en dc beide Paleizen 
der Schoone en Vrije Kunsten gelegen , een groot deel 
van het door de industriëelen der verschillende landen 
ingezondene bevatten. Zooals wij reeds opmerkten, 
is de toegang tot verscheidene dezer zalen in de mid
dengalerij , en heeft men daar, voor iedere afdeeling, 
een ornementale gevel geplaatst, die op meer of minder 
gelukkige wijze het daar tentoongestelde verzinnelijkt. 
Het kan natuurlijk onze bedoeling niet zijn , ook slechts 
enkele zalen van de massa, die men daar ziet, op te 
sommen. Wie zich voor de onderdeden interesseert, 
kan in de verslagen der reporters van tal van dagbla
den zijne gading vinden. Enkele opmerkingen zullen 
wij ons echter veroorloven. 

De indruk, die men bij het doorwandelen der zalen 
krijgt, is dat men eigenlijk zoo goed als geen nieuws 
ziet. „Alles schon dagewesen" is men geneigd met 
Ben Akiba uit te roepen. Vooral in die afdeelingen, 
waar de kunstnijverheid ten troon zit, bespeurt men, 
van hoe groote wijsheid de Prediker blijk gaf, toen 
hij verklaarde. dat er niets nieuws onder de zon was. 
Daar hebt gij bijvoorbeeld de afdeeling ameublement; 
daar is veel ingezonden en goed ingezonden ook. Maar 

ik tart u, mij wat nieuws , wat negentiende-eeuwsch te 
wijzen. Bedden in alle vormen en stijlen, zoo zorg
vuldig mogelijk gekopieerd naar die, waarin wijlen de 
Koningen van Frankrijk zich plachten ter ruste te leg
gen, van Lodewijk IX tot Lodewijk XVI toe. Men 
begrijpt haast niet hoe het mogelijk is, maar een 
der industriëelen zond een slaapkamerameublement, 
zoo goed als het ging gevolgd naar een uit de 13e 
eeuw, op een oud handschrift afgebeeld. Zou het echt
paar (want het is een tweepersoons ledikant) dat zich 
hier ter ruste zal begeven, zich werkelijk de illusie 
maken, alsof het nog in den tijd der kruistochten leeft? 
Ontelbaar zijn ook de navolgingen van ameublementen 
uit den tijd van Lodewijk XII, van Frans I, van Louis 
le bien aimé vooral, en van Lodewijk XVI. Maar is 
dan de Fransche kunstnijverheid, die technisch zoo 
hoog staat en wier beoefenaars van zooveel smaak 
blijk geven, in het laatst der negentiende eeuw tot 
niets anders meer in staat dan tot het slaafsch kopiëeren 
van hetgeen het voorgeslacht maakte ? Is het niet een 
teeken van betreurenswaardig verval, wanneer een kunste
naar zijn eigen ik geheel op den achtergrond plaatst, 
om zoo juist mogelijk de taal te spreken van een tijd
perk, dat het zijne niet is. „Weest uzelf", zou ik met 
De Génestet den Franschen kunstnijveren willen toe
roepen. Moge het antwoord niet luiden: „zij konden 
niet, zij waren niemand " Wat wij hier in de Afdee
lingen der ameublementen opmerkten, geldt evenzeer 
voor vele andere, bv. die der tapijten en geweven stof
fen , die der bronswerken enz. Een uitzondering moeten 
wij maken voor de afdeelingen glas- en aardewerk. 
Wel is waar vindt men ook daar heelwat kopieën van 
voorwerpen uit verschillende stijlperioden , maar men 
treft ook scheppingen aan, die blijk geven, dat de 
kunstenaars naar wat nieuws streven. Wij wezen reeds 
o]) de voortbrengselen onzer Deutsche fabriek, die een 
cachet hebben, dat zeker negentiende eeuwsch en natio
naal is ; wij moeten verder nog de producten der Engel-
schc, Fransche en Oostenrijksche aardewerkfabrieken 
noemen, wier fabrikaat dikwerf iets zeer eigenaardigs 
heeft , waardoor het zich aanstonds als in de negen
tiende eeuw vervaardigd, kenmerkt. 

Opmerking verdient het, dat gebakken aarde thans, 
vooral in Frankrijk, zooveel voor bouwkundige doel
einden gebezigd wordt. Men kan niet zeggen , dat dit 
een nieuwe vinding is, want reeds sedert dc oudste 
tijden zijn gebakken en verglaasde tegels tot versiering 
van bouwwerken aangewend , doch men zal het moeten 
toejuichen , dat de Fransche bouwmeesters pogen wat 
kleur aan hunne scheppingen te geven; hoezeer hunne 
pogingen slagen, bewijzen verscheidene gebouwen der 
tentoonstelling. 

Nu wij toch de quaestie van den negentiende-eeuwschen 
stijl in deze opstellen verschillende malen hebben aan
geroerd , mogen wij zeker ook dc vraag doen: „wat 
is er negentiende-eeuwsch op deze tentoonstelling?" 
En dan luidt het antwoord: „betrekkelijk weinig". 
Zeker, het denkbeeld om tentoonstellingen te houden, 
is wel van onze eeuw afkomstig, de machinehal en de 
Eiffeltoren hadden in geen andere eeuw dan de onze 
gemaakt kunnen worden, het elcctrische licht, de 
stoommachines , de werktuigen voor allerlei doeleinden, 
zij zijn wel modern en ook de ruime toepassing van 
ijzer, bij dc bouwwerken gebruikt, is karakteristiek 
voor onzen tijd. Zondert men echter datgene uit, wat 
de ingenieur lot de tentoonstelling bijdroeg, dan ziet 
men dat onze tijd vrijwel leeft van de kruimkens, die 
hij uit het verleden opraapt. De wetenschap, niet de 
kunst, is het waarin hij uitblinkt. De naïeveteit, noodig 
om groote kunstenaars te vormen, bestaat bij ons niet 
meer. De negentiende eeuw zal zeker bij het nage-
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slacht bekend staan onder de benaming van de eeuw 
der wetenschap. Eigenaardig is het, dat de eenige 
kunsttak, waarin onze eeuw hare voorgangsters heeft 
overtroffen, de muziek, in nauw verband staat tot de 
wetenschap en tevens het meest geschikt is, om de 
Weltschmerz, die schier alle kinderen onzer eeuw ge

voeld hebben, tot uitdrukking te brengen. Schep
pingen, zoo grootsch als die van Beethoven of Wagner, 
heeft geen componist van vroeger tijd het aanzijn 
gegeven. In de andere kunstvakken heeft onze eeuw 
hare voorgangsters niet kunnen overtreffen. Gothe of 
Schiller, Heine of Musset, Shelley of Victor Hugo 
hebben Homerus, Dante of Shakespeare niet kunnen 
overvleugelen; Géricault of Ingres, Corot of Courbet, 
Millet of Rousseau, zij brachten niets voort, dat hooger 
staat dan het werk der oude Italianen, Spanjaarden , 
Vlamingen of Nederlanders; Tremiet of Cain , Mercié 
of Dubois, zij schiepen niets, dat opéén lijntestellen 
is met de beelden der oude Hellenen of der meesters 
van de Cinque Cento. 

En onze bouwmeesters hebben ook al niets beters 
weten te leveren, dan hunne voorgangers. Indien 
sommige hunner werken ook al grooter zijn dan de 
bouwwerken van voorheen, dan is dit slechts tc danken 
aan de hulpmiddelen, die de wetenschap hun verschafte 
en komt dc eer meer den ingenieur dan den architect 
toe. Toch had reeds de oudheid hare pyramiden , 
hare obelisken, haar colosscum en hadden de middel
eeuwen hare kathedralen, had de Renaissance haar 
paleizen, die de meeste onzer bouwwerken in de scha
duw stellen. Wij hebben alle stijlen van voorheen 
bestudeerd cn ze om beurten aangewend, ofwel ze 
tot niet zeer behaaglijke bastaardstijlen saamgevoegd, 
maar wij zijn er niet in geslaagd, nieuwe stijlvormen 
te bedenken. Is misschien niet juist die studie van 
de bouwwerken van voorheen, hoeveel waardeering zij 
op zichzelf moge verdienen, de oorzaak geweest van 
onze onmacht om een nieuwen stijl te doen geboren 
worden ? 

Zal de twintigste eeuw er in slagen, nog iets meer 
dan een wetenschap-eeuw te worden ? Wij moeten 
het afwachten, doch het komt ons niet waarschijnlijk 
voor. Een treurige toekomst voor hen die een kunst
vak beoefenen, zult gij zeggen. Bedenk echter, dat, 
volgens een oud spreekwoord, elk meent dat zijn uil 
een valk is; de kunstenaars der toekomst zullen zich 
groot achten en eerst na hen komt de critiek, die 
hen van hun pedestallcn afhaalt en hun een plaats 
aanwijst onder de mindere grootheden. 

Met een beschouwing van hetgeen op het Troca
déro en op den Ouai d'Orsay te zien is , zullen wij 
de volgende wec'c onze bespreking van de Parijsche 
tentoonstelling besluiten. 

OSADO. 
N.B. Waar, in het vorig opstel, over Tragonard 

en Billette gesproken werd, gelieve men te lezen Fra-
gonard en Willette. 

CAOUTCIIOUC-BES PRATING. 
Over asphalt en zijne toepassing als bouwmateriaal 

is door mij, in De Opmerker van 7 Februari 1885 , eene 
korte beschrijving gegeven. Een materiaal, dat tot he
den in 't bouwvak nog niet in toepassing is gebracht, het 
caoutchouc, schijnt daarin ook eene rol te zullen spelen. 

De heer Busse, ingenieur te Linden , heeft een middel 
uitgevonden, om dit materiaal, in verbinding met asphalt, 
voor alle mogelijke doeleinden te gebruiken. In ver
schillende tijdschriften is hierover dan ook een en ander 
geschreven, doch geen nadere inlichtingen zijn gegeven, j 
Daarom deel ik, als vertegenwoordiger der fabriek I 
van Gummi-Baumaterialien te Linden, welke 'tpro- ' 

cedé van den heer Busse ten uitvoer brengt, het 
navolgende mede: 

De caoutchouc-bestrating bestaat uit caoutchouc-
massa en meel van steen uit de hardst mogelijke steen
soorten (graniet, basalt, dolomiet enz.). De caoutchouc-
massa vormt het bindend middci; ongeveer op de wijze 
als kalk cn cement, bindt de caoutchouc-massa onder 
persing en verwarming, maar verliest nooit hare bin
dingskracht Het oude weder opgebroken materiaal 
behoudt dus zijn waarde 

Door de verwarming wordt de caoutchouc-massa 
week en vult dc holten tusschen dc vast saamgeperste 
steenstukjes volkomen, zoodat eene compacte, homo
gene verbinding ontstaat. 

Caoutchouc-plaveisel wordt in poedervorm op eene 
onderlaag van beton gelegd, die voor rijwegen 30 cM. 
en voor trottoirs 10 cM. dik is. 

Het hecte poeder wordt zooveel mogelijk gelijkmatig 
op het beton verdeeld en met eene rij, welke het profiel 
van de te maken straat heeft, herhaaldelijk afgestreken 
tot het overal gelijkmatig dik is. De massa wordt 
daarna met heete rollen en stampers saamgeperst en 
ten slotte gelijk gemaakt. Na eenige uren is de massa 
koud en kan zij dadelijk in gebruik genomen worden. 

Het verkeer op dit plaveisel geeft weinig gedruis; 
om deze reden is het, behalve voor straatplavcisel, ook 
geschikt voor bruggen , scholen, kerken, fabrieken enz. 
Met betrekking tot den invloed van het weder, is het 
caoutchouc-plaveisel een uitmuntend materiaal; warmte 
van 100" C. , noch koude van 40" C. heeft daarop 
eenigen invloed en bij strenge koude zullen geen scheur
tjes of barsten ontstaan zooal.s bij asphalt, daar de elas
ticiteit grooter is. Hierdoor verklaart zich ook de 
door de practijk bevestigde geringe slijtage. 

In Hannover zijn de eerste proeven ermede genomen 
op de Göthe-Brücke, in concurrentie met gestampte 
asphalt. Nadat de gummi-bestrating zich gedurende 2 
jaar uitstekend gehouden had, zijn vervolgens 1000 M. 
rijweg in de Prinsstraat, en eene grootere oppervlakte 
trottoirs in de Georgstraat enz. gemaakt. 

Volgens proeven, in Maart 1887 door het koninkl. 
proefstation voor bouwmaterialen en andere genomen , 
draagt de caoutchouc-bestrating bij een dikte van 50 
mM. 420 kilo per cM'; trottoirs van 25 mM. dikte 
340 kilo per c M J Het specifiek gewicht van caout-
chouc-materiaal is 2.114. 

Om te onderzoeken of het gecomprimeerde materiaal 
tegen den invloed van het weder bestand is, werd het 
gedurende een half uur in eene oplossing van 2°/ 0 

ijzervitriool, 2% kopervitriool en 10''/., keukenzout 
gekookt, waarbij de stukken volkomen gaaf bieven. 
Eenige stukken van hetzelfde materiaal werden eerst 
gedurende 75 uur in eene oplossing van 3'/,, zoutzuur 
en vervolgens gedurende 50 uren in eene oplossing 
van 5"/„ zoutzuur gelegd; daarna was er geene veran
dering bij het uithalen aan waar te nemen. 

Versche gestampte asphalt draagt, volgens Hauen-
schild en Dietrich, slechts 52 kilo en oude gestampte 
asphalt, 93 kilo per cM'-. 

Haarlem, 
September 1889. T I I E O D . F E R D . B I E K I I O R S T . 

A R C H I T E C T U R A E T AMICITIA. 
Vergadering van 25 September 1889. 

Dc Voorzitter opent de vergadering, voor het eerst 
van dit jaar door hem voorgezeten, met een woord 
van welkom en beveelt, in aansluiting met hetgeen op 
de vorige vergadering door den waarnemenden Voor
zitter is gezegd, den leden de belangen des Genoot-
schaps ten zeerste aan. 

Na bespreking van eenige huishoudelijke zaken hield 
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de heer D e Klines eene korte, doch interessante bij
drage bet rekking hebbende op eene kunst, waarvan 
voor zoover hem bekend is slechts ééne beoefenares 
geweest is, n l . over de „ P a p i e r e snijkunst" van mejuf
frouw Joanna Koer ten , huisvrouw van den heer A d r i -
aan B l o c k . 

Deze bijdrage, waarbij drie van hare kunstwerken 
op dat gebied circuleerden, genoot de algcmeene be
wondering. 

Vervolgens werd het vervolg der kunstbeschouwing 
over belangrijke Italiaansche bouwwerken, door den 
heer W . K r o m h o u t C z n . ook voor dezen avond afge
staan , met belangstelling bezichtigd. 

Beide heeren ontvingen den dank der Vergader ing . 
D e heer J . H. Le l iman , die daarop het woord ver

k r e e g , betuigde zijnen bijzonderen dank voor al het
geen hij dezen avond genoten had en maakte onder 
aangename causerie bekend , dat hij gaarne dezen avond 
eenige door hem verkregen indrukken op de Parijsche 
tentoonstelling aan de leden van A . et A . had wil len 
mededeelen, doch dit overbodig achtte, nu door hem 
zooeven de ervaring was opgedaan dat het meerendeel 
der thans aanwezige leden de tentoonstelling hadden 
bezocht of nog zouden bezoeken. 

O o k zou de heer Le l iman op deze vergadering den 
heer V a n der P e k , zoo deze tegenwoordig was , wen
schen te antwoorden naar aanleiding van zijne bespre
kingen op de laatste algemeene vergadering der Maat
schappij tot bevordering der Bouwkunst te ' s - H a g e , 
om de hooge Regeering erop te wijzen, dat — bij de 
allerwege uitgeschreven examens tot verkr i jging van 
den z.g. P r i x de R o m e ten dienste van jeugdige k u n 
stenaars — hiertelande de jonge bouwkunstenaars 
daarvan zijn uitgesloten, terwijl het na onderzoek van 
de daarop betrekking hebbende wetten den heer L e l i 
man gebleken i s , dat de meening van den heer V a n 
der P e k , als zoude het R i j k niet bevoegd zijn daarvoor 
nu reeds een toelage toe te kennen, onjuist is. 

Spreker trad hierna in eenige beschouwingen, waarbij 
hij deed ui tkomen dat, hoewel de Polytechnische school 
een zeer voortreffelijke school mag genoemd worden , 
de bouwkunst daar meer als wetenschap dan als kunst 
wordt onderwezen en van onderwijs in de esthetica 
van Rijkswege in Nederland geen sprake is. 

Gaarne wenschte hij dat A . et A . deze zaak ter harte 
nam en gaf in overweging een verzoek in dien geest 
aan den Minister , of zelfs aan Z . M . den K o n i n g , te 
richten. 

D e Voorz i t te r wenschte, alvorens eenige besluit 
uit te l o k k e n , de gelegenheid aan te bieden omtrent 
dit punt in discussie te treden. 

D e heer H . G . Jansen heeft met belangstell ing ge
lezen , hetgeen over deze zaak op bedoelde vergadering 
gesproken is en stemt zeker in met de goede bedoelingen 
des heeren L e l i m a n , doch het heeft hem niet weinig 
verwonderd dat noch de inleider , noch de verschillende 
sprekers, die aan het debat deelnamen , noch het Be
stuur der Maatschappij op de hoogte van de quaestie ble
ken te zijn, zoodat het eenige resultaat is, dat er misschien 
een ander jaar nog eens over gesproken zal worden. 

Spreker herinnert aan de ten vorige jare gestelde 
v ragen , waarvan eenige zijn besproken en beantwoord, 
doch andere tot heden niet. T o c h heeft waarschijnlijk 
menigeen met belangstelling uitgezien naar een uitspraak 
van de Maatschappij , bijv. over het wenschelijke van 
een tweede examen, na eenige jaren practische werk
zaamheid, voor gediplomeerde ingenieurs. 

D e heer L e l i m a n , na deze zaak in A . et A . aan
hangig te hebben gemaakt , wenscht zijne denkbeelden 
in den boezem van het Bestuur neder te leggen en 
uit den wensch, dat van het Bestuur deswege voorstellen 

tot bere ik ing van het beoogde doel zullen uitgaan. 
D e heer Strengers doet hierna opmerken dat reeds 

vroeger de onderwijs-quaestie is ter sprake gebracht cn 
bij die gelegenheid eene commissie benoemd werd. 
Gaarne wenschte hij van den Voorzi t ter te vernemen 
wat de resultaten der bemoeiingen dezer commissie 
geweest z i j n , die hoofdzakelijk benoemd was om 
inlichtingen te geven omtrent inrichtingen voor M i d d e l 
baar en H o o g e r onderwijs in het Buitenland. 

D e heer L e l i m a n geeft hierop te kennen dat hij er 
niet voor i s , om het onderwijs in te richten, zooals dit 
in het buitenland plaats v ind t ; hij wenschte daaraan 
geen voorbeeld te nemen, een en ander door eenige 
voorbeelden illustreerende. 

D e heer K r o m h o u t , tot de hoofdquestie terug-
keerendc , ziet alleen verbetering in een algeheele reor
ganisatie van het Hoogere Bouwkunst-onderwijs , doch 
acht het thans nog niet raadzaam in deze r icht ing te 
werken , met het oog op den tegenstand, waarop een 
en ander zou afstuiten in de officieele kr ingen. Daaren
tegen geeft hij in overweging aan te dringen op de 
uitvoering van het K o n i n k l i j k bes lui t , waarbij ook 
architecten deel kunnen nemen aan dergelijke wed
strijden , aldus gebruik makende van het bestaande, 
teneinde later in medewerking met andere genoot
schappen het verder gewenschte te bereiken. 

D e Voorz i t te r stelt voor het voorstel van den heer 
L e l i m a n , met inachtneming van hetgeen door den heer 
K r o m h o u t is meegedeeld, in overweging te nemen en 
spoedig daarna mede aan de orde te stellen; spreker drukt 
zijn leedwezen uit dat het l i d , de heer V a n der Pek, 
de denkbeelden, neergelegd in een ingezonden stuk 
van De Opmerker onderteekend K r , daar ter verdere 
u i twerking heeft ter sprake gebracht. M e n had van 
den heer V . d. Pek mogen verwachten dat dit in 
onzen k r i n g door hem zou zijn besproken geworden. 

Betreffende hetgeen door den heer Strengers omtrent 
de destijds benoemde Commiss ie is gevraagd, kan hij 
mededeelen dat om de groote financieele uitgaven, daar
toe benoodigd , een verder onderzoek tot later is uit
gesteld geworden. 

( A . e t A . ) D E B E K R O N I N G E N 
D E R P A R I J S C H E T E N T O O N S T E L L I N G . 

D e bladen deelden gisteren de lijst der bekroningen 
van Nederlandsche inzenders op de Wereldtentoonstel
l i ng te Parijs mede. 

M e n ziet hieruit, dat in de kunstafdeeling de schi l 
ders het beste zijn weggekomen; er zijn niet minder 
dan 56 onderscheidingen aan de Hol landsche schilders
bent ten deel geval len , waarbij vooral tegenover de 
dames de bekende Fransche hoffelijkheid is in acht 
genomen. 

Twee beeldhouwers zijn bek roond : de heer Leenhoff te 
Parijs met goud en de heer Bart van H o v e te A m 
sterdam met brons D i t waren naar wij meenen de 
eenige beeldhouwers, die iets hadden ingezonden. 

H e t minst g e l u k k i g zijn de architecten van de reis 
gekomen. Zooals men weet, is door een vrij talrijk 
aantal Nederlandsche bouwmeesters aan de roepstem 
der Commiss ie gehoor gegeven; er zijn slechts drie 
bekroningen ui tgereikt , n l . aan de heeren H e n r i Evers 
te Rot terdam (brons), J . F . L . F r o w e i n te ' s -Hage 
(eervolle vermelding) en J . V e r h e u l D z . te Rot terdam 
(zilver). D e mot ieven , die tot dezen uitslag geleid 
hebben, zijn ons voor het oogenblik nog niet recht 
duideli jk. 

E r is ons verzekerd, dat bij de meerderheid der 
J u r y de overweging heeft voorgezeten, dat voor de 
bekroningen in de eerste plaats uitgevoerde bouwwer
ken in aanmerking moesten komen. 
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D e boven medegedeelde uitslag is 
echter, zooals onze lezers zullen op
merken , hiermede moeili jk te rijmen. 

W i j komen in een volgend num
mer op deze zaak terug. Red. 

( A . e t A . ) B E R I C H T . 
O p Zaterdag den October des 

avonds van 8 tot 10 uren, zal de 1 e-Sec-
retaris zi t t ing houden in het Genoot -
schapslocaal tot het afgeven van de tee
keningen,ingekomen als antwoorden op 
de prijsvragen in 1883 uitgeschreven. 

P E R S O N A L I A . 
— Tot leeraar in 't hanclteekenen aan 

de teekenschool te Ravenstein is benoemd 
de heer J. P. P. Bodifée te Deventer, op 
eene jaarwedde van ƒ600. 

— Door den Minister van koloniën is 
de heer F. M. E. L. Kerstens gesteld ter 
beschikking van den Gouv.-Gen. van Ncd.-
Indié om te worden benoemd tot adspirant-
ingenieur bij den waterstaat cn de burger
lijke openbare werken daartelande. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— B o u w k u n d i g o p z i c h t e r , bekend 

met de Duitsche taal. Salaris / 1 0 0 per 
maand. Adres lctt. J V 687, Niemus van 
den Dag. 

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

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 

'S-BSRTOOENBOSCff, zullen op Donder
dag 10 October 1889, des voormiddags ten 10 
ure, ten Raadhuize aldaar, bij enkele in
schrijving 

AANBESTEDEN: 
Het maken van afrastering, draai-

hekken en afdekking van put
ten ten behoeve der Stedelijke 
Gasfabriek. 

Het bestek met teekening ligt ter inzage 
op het Raadhuis te 's-Herlogenhatek en is 
verkrijgbaar bij den Gemeente-Architect J. 
M. X A B B E aldaar, tegen betaling van ƒ1.00. 

Aanwijzing in loco zal geschieden op Za
terdag 5 October e. k. vm. 10 ure. 

De inschrijvingsbiljetten moeten op den 
dag der aanbesteding vóór 10 ure des voor
middags in de ten Raadhuize daartoe ge
stelde bus gestoken zijn. 

't-Htrtogtnbotch, 20 September 1889. 
Hurqemeester en Wethouders voornoemd, 

A. l i . VAN DER S T E E N , 
L. B. 

.1. N . G. SASSEN. 
Secretaris. 

H.& J. SUYVER, 
F A B R I K A N T E N V A N 

STILS n WEMTIW, 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

18S3 bekroond met 
•-2SE-DIPL0JIA (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n en Z e e p a a r d , 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 

Sociëteit „Sic Semper.'5 

De jury voor de prijsvraag voor een Sociëteitsgebouw te Utrecht bericht, 
dat bij haar ingekomen zijn 06 ontwerpen onder de volgende motto's: 
1. 't Was tjjdverdrjjf. Dat is buiten kijf. 
2. Ultrajectum. 
8. Ultrajectum. 
4. Tempora mutantur noset mutamurin illis 
5. Salve. 
0. Oranje boven. 
7. Zeist. 
S. Eenvoud. 
'.). Prosit. 

10. Een geteekend bloemblad. 
11. Alida. 
12. (Twee cirkels melde woorden Sic Semper I 

in 7 midden). 
IS. B. S. 
14. 1804. 
15. Sic Semper (driehoek met horizontaal lijntje 

in 'i midden). 
10. (Cirkel met een xteeken in V midden). 
17. Ja. 
IS. Oranje boven. 
19. Semper. 
20. (Cirkel met scliadwr aan de bovenkant). 
21. S. S. S. 
22. Felix. 
28. Abif-Hiram. 
24. (Een kelk). 
25. Sticht. 
20. Hoop. 
27. Gezelligheid. 
2S. Sic Semper. 
20. R (rood). 
80. Holland. 
31. Jo. 
32. In ernst begonnen 

is half gewonnen. 
33. Femke. 

Bovendien zijn bij haar ingekomen twee ontwerpen . respectievelijk 
verzonden uit ' s-Gravenhage (jiostpakket n°. O U ) en uit Utrecht, welke 
als na 22 September ontvangen zijn ter zijde gelegd. 

Namens de juri/ voornoemd: 
F. A . J . F . V A N R A P P A R D . 

34. Folterus. 
35. a Vista. 
30. S. S. 
37. Geen arbeid is zonder vrucht. 
38. Trajectom ad Rhenuni. 
30. Non semper idem. 
40. Sic. 
41. Roulette. 
42. X . X . 
43. Xannette. 
44. Schets in potlood. 

Helen. 
18. 1'Aurore. 
47. Hargaretha. 
45. (Cirkel met een driehoek in V midden). 
41). Ultrajectum. 
50. Schets. 
51. Voorwaarts. 
52. Wie kan 't gevoegen 

naai- elcx genoegen. 
53. 1 ets. postzegel. 
54. Anna. 
55. (Cirkel met een K in V midden). 
50. Semper idem. 
57. n°. 73. 
5S. Ulterius trajectum. 
50. J. F. 
60. (Cirkel met driehoek en 't woord 't sticht 

in 't midden). 
01. Trans. 
02. Schnaps. 
63. R. O. Z. 
01. Bona fide. 
05. Haast. 
00. G. A. 

DE LIFT & C'. 
OoitxeedljK 2 - t * . R o t t e r d a m 

V L O E R - en W A N D T E G E L S , 

TROTTOIR-, CEMENT- E\ IJZERSTEEMEGELS. 
Groote voorraden 

ZWEEDSCH GRANIET 
uit de groeven, Stoomsüjperij en Poiyst 
inrichting van de Firma 

KESSEL & RÖHL, 
te Berlijn. 

Eenig Agent J. H. P. JANSE, 
Prinsengracht 46S, 

Amsterdam. 

PII0T0LITI10GRAPII1E. PIIOTiimi.liliR.lI'IIIE 
en Stéréotype-Inrichting 

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

op zjjne inrichting voor !'liot*lltüogra|,lile, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans. Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Phntoülnr»-
ffraphie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne Merrotypr-liirlrlitiiiff 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 . 

Te koop aangeboden. 
2 Stoomhoimaehines 
2 Houtsteekbanken 
1 Cirkel en lintzaagmachine 
1 Railzaag 

50 Kipwagons inhoud 2 M . , Beide 
24 „ „ 2M ' . i irfjden 
38 „ „ I'/, M 3 . \ kippend 
Alles 00 c.M. spoorwjjdte. 
Aanvragen aan L. KALIS Kz. , Sliedrecht 

<n VV. DE JONG , 's-Cravenhage. 

ASPHALTE V A N V A L DE TRAVERS 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, 

in groote verscheidenheden, voor: Rijwegen, Trottoirs, Lawn-Tennis-
Courts, Kelders, Winkel- en Magazijnvloeren, Gangen, Muur-, 
Brug- en Dakbedekkingen, Betonfundeeriiigen enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresBeeren aan THE NEUCIIATEL AS-
PBLALTE COMPANY Ld., Beltweg 3, Amsterdam en voor Arnhem bjj den Heer 
H. G. KNOOPS C.Ozn., Beekstraat f 62 te Arnhem. 

Ve Directeur. W. PATON WALSH. 

PASSERDOOZEN 
van af de eenvoudigste tot de meest uitgebreide soorten. 

Speciaal voor Ambacht-, Avond- en Teekenscholen tegen de meest 
concureerende prijzen voorhanden bij 

Th. J. DOBBE en ZOON, 
M a g a z i j n e n v a n T e e k e n b e h o e f t e n v o o r B o u w k u n d i g e n , 

U t r e c h t , 
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POLYCHROOI-CEIENT in alle kleuren, tegen het weder bestandbaar, 
voor Cementsteenfahrikatie, buiten- en binnenbepleistering, 

verkrijgbaar bij THEOD. FERD. BIERHORST, eerste Nederlandsch Mozaïekfabrikant, Haarlem. 

Vuurvaste Wanden, Plafonds en Gewelven 
in dikte van l tot 6 c.M. op v e r z i n k t draadweefse l , naar het systeem BABITZ. 

V O O R D E E L B N : 
Zekerheid tegen brandgevaar, vrij van scheuren. vocht, huiszwaiii. 

Het weert ongedierte en voorkomt iniasiueu en contagicn. 
Groote besparing van ruimte. Spoedige opdroging. Vrijdragenile wanden kunnen ree.Is na 14 dagen worden behangen, 

I S O L E E R " W A K T D E ] V 
om direct te behangen tegen vochtige muren enz. 

Plafonds en Gewelven kunnen tot op afstanden van 20 Meter vrijdragend worden aangebracht. 

HOUTCEMENTDAKEN, bestaande uit 1 laag asphalt = en 3 lagen gewoon papier. 

THEOD, FEROIERHORST, 
H A A R L E M 

Bjj 100 vierkante meter grond
vlakte: 

147 M» Pannendak 
118 „ Leiendak en slechts 
104 „ Houtcementdak. 

Het Houtcementdak kan wel het dak der toekomst, ook voor 
ons land, genoemd worden. Zulke daken, 50 jaren geleden 
vervaardigd, hebben zich zonder de minste reparatie goed 
gehouden. Bijzondere voordeelen zjjn: dat het dak geheel 
vlak is, de lokalen er onder volkomen droog, in den zomer 
koel en in den winter warm zjjn. 

Door het opbrengen van zand en grint wordt het doorslaan 
van koude en warmte voorkomen. 

Zekerheid tegen brandgevaar, groote stabiliteit bjj storm of 
hagelslag. Geen onderhoudskosten. 

(Zie De Opmerker van 7 Febr. 'S5.) 

Geen onderhoudskosten; daarom het goedkoopste dak. Garantie gedurende 10 jaren. 

CARBOLINEUM EXCELSIOR is het BESTE Houtbederfwerend middel. 
FRED. STIELTJES & C". Amsterdam. 

AMERIKAANSCHE HYDRAULISCHE LIFTEN 
voor Hotels, Kantoorgebouwen, Ziekenhuizen en Fabrieken. 

FRED. STIELTJES & C°., Keizersgraoht 745 Amsterdam. 

i;n urn & - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK T i> 

W A T E R P A S-
HOIIIUT-
jj?': en andere 

INSTRUMENTEN, 
voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEEKENAARS, enz. 

Geëmailleerd-ijzeren PEILSCHALEN 
WEEGWERKTUIGEN. 

JAN HAMER & C ° . 
A M S T E R D A M . 

KANTOOR: Marnixstraat 402 bh Leidschcplcin. 
Installeerden hier te lunde met veel succes 

geheele Waterleidingen 
in gebouwen, volgens het systeem CARRÉ. 

H I L D A ' S 

Telephoned, Kiertrisehe Schelled enz. 
Voor de telephonischc gemeenschap in AVerk-
plaatsen, Hotels, Kantoren, Villa's enz. 

Deze toestellen zjjn bij lagen prjjs, zeer 
gevoelig, duurzaam en elegant. 
Kolloy's geschilderd en gebrand Glas. 

GEPLATINEERD GLAS, VENTI-
LATTEGLAS. (1) 

JFLo l lTJL i l t en 
van Staal of Hout met Staalband doortrok
ken of met verstelbare lichtopeningen, zelf-
rollende, met ilrjjfwerk enz. enz. 

E.en P. ROTTSIEPER, Hem scheid(R jj n pr uise n). 

Gedrukt bij G. W. van der Wiel 4 0% te Arnhem. 

VIER-EN-TWINTIGSTE J A A R G A N G N". 40. ZATERDAG 5MOCTOBER 1889. 

RCHITECTVRAETIIIMICITIA 
Sil'IHlhliaiiï'HS! '"'!:|C 

^ccK^tab • poofSc ol̂ erLbe «Aut)ft̂  ci> ^echmfche^elcpfcfeixp 
Redacteur uitgever F. W. V A N GENDT JGz. 

Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentién; 
Rureau van De Of merker, Driekoningenstraat 28, Arnhem. 

Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia TAN SPRINGER, 
II. C. JANSEN en A. REIJDING. 

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 
I,te-Secretaris, American Hotel, tc Amsterdam. 

A.V/.W.I 
ABONNEMENT ƒ2.25 Vcr 3 maanden of wel test utden per jaar, bij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
/ 7.50 en Nederlandsch-Indië ƒ 9-—, beiden bij vooruitbetaling. 

ADVERTENTIÉN ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnummer, worden tot Vrijdagavond aangenomen. 
I AFZONDERLIJKE N O M M K K S , bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Hureau van De Opmerker te 
Arnhem en bij den Hoofd-oorrespondent Jon. (.1. STEMI.ER C Z N . , Roek
handelaar te Amsterdam. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T GENOOTSCHAP. 

ie. Vergadering der Schetsclub op Maandag 7 Oc
tober, des avonds 8 uren, in het Genootschapslokaal 
tot bespreking der wijzigingsplannen. 

De Secretaris der Schetsclub, 
J. C. D. di Gazar. 

2e. 920e vergadering te houden op Woensdag 9 
October, des avonds te 8 uren, in het Genootschaps
lokaal . 

De agenda voor deze vergadering luidt: 
a. Mededeelingen van het Bestuur. 
b. Ballotage voor gewone leden. 
c. Uitreiking der bekroningen van de prijsvragen, 

in 1888 uitgeschreven. 
d. Bijdrage van den heer J. Ingenohl. 
e. Kunstbeschouwing, te geven door den heer A. H . 

Trautwein. 

3e. Van 7 tot 14 October zullen de portefeuilles 
van den leescirkel niet gewisseld worden. 

4e. De prijs der photographic van de deelnemers 
aan de excursie naar Gorichem is verlaagd tot f 2.—. 
Zij, die deze photographic wenschen te bezitten, wor
den verzocht hiervan bericht te zenden aan den ie-Se-
cretaris. 

5e. Als kunstlievende leden zijn aangenomen de 
heeren N. le Grand en W. Brinck. 

6e. Op Woensdag 9 October zal de ie-Secretaris 
des avonds van 7 tot 11 uren zitting houden, tot het 
afgeven der teekeningen, ingekomen als antwoorden 
op de prijsvragen, in 1888 uitgeschreven. 

Namens liet Bestuur: 
De 1 ste-Secretaris, 

G. A. Z E E M A N . 

(A.etA.) D E BEKRONINGEN 
T E R PARIJSCHE TENTOONSTELLING. 

„Het is zeker met een gevoel van aangename vol
doening, dat de lezer de lange lijst van bekroningen 
heeft nagegaan, die aan de Nederlandsche inzenders 
op de tentoonstelling zijn toegekend." ^NTRTC. van Zondag ^September, Eerste W a d X 

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 vertuit woordel i jk v o o r den Inhoud v a n s n i k k e n , g e w a a r m e r k t mei de initialen A . et A . 

\A I 
lo / 
W i 

Dit is de aanhef van een uit Parijs aan de Nieuwe 
Rotte rdamsche Com ant geschreven correspondentie, (') 
waarin de schrijver, klaarblijkelijk met hetzelfde gevoel 
van aangename voldoening bezield, zijn lezers tracht 
in te lichten op wat manier het toekennen van bekro
ningen wel in zijn werk is gegaan. 

Men kan daar lezen van „veldslagen", geleverd in 
de vergaderingen der Jury, die gewonnen of verloren 
werden, al naar mate de talrijkheid of strijdhaftigheid, 
waarmede het Nederlandsche element in dc verschil
lende klassen der Jury vertegenwoordigd was. 

Aan het slot leest men: 
„Wie met aandacht de lijst der Nederlandsche be

kroningen doorziet, zal moeten erkennen dat men 
trotse/i mag zijn op hetgeen verkregen werd, nu en elan 
wel is waar met groote moeite , maar dikwijls ook met 
groot gemak, omdat men erkennen moest, dat we
zenlijke verdiensten niet mogen worden achtergesteld. (!) 
Dit is onmiskenbaar: cle bekroningen, die verkregen 
zijn, gaan verre de verwachting van alle onpartijdigen 
te boven." (!) 

Diepe verontwaardiging gevoelde ik de vorige week, 
toen mij den uitslag bekend werd van hetgeen in de 
Nederlandsche bouwkunstafdeeling „verkregen werd". 
Onmiddellijk nam ik mij voor mijne gedachten over dit 
resultaat voor onze lezers uiteen te zetten, verwachtende 
dat een luid protest niet achterwege zou blijven. 

Hoe werd ik ontnuchterd na de lezing van boven
aangehaald artikel. Wanneer een geacht publiek orgaan 
zijn kolommen voor het verkondigen van dergelijke 
immoreele theoriën openstelt, zonder er tegen te pro
testeeren , waarom — dacht ik — mij dan misschien 
belachelijk te maken door eene naïeve verontwaardi
ging onder woorden te brengen ? De zaak is nu toch 
duidelijk genoeg: er waren in onze Jury-afdccling geen 
combattanten om veldslagen te leveren, of de enkele, 
die er moet geweest zijn, was niet eens mans genoeg 
om de meening ingang te doen vinden dat 'wezenlijke 
verdienste niet mocht worden achtergesteld. 

Ik kon toch niet nalaten even de inzending in ge
dachten door te gaan; de lust tot ernstige bespreking 
van den Jury-arbeid moge me vergaan zijn, — zwijgen, 

V. A\ C. van Zondag 29 September 
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daar waar iets op tc merken valt of misbruiken te consta-
tccrcn zijn, is onze gewoonte niet, vooral niet nu we 
uit dc opgedane ondervinding wijsheid kunnen putten 
voor volgende dergelijke gelegenheden. 

Dc ideaal-compositie van Berlage werd door vele 
onzer beschouwd als een van dc zeer weinige inzen
dingen, die iets buitengewoons te zien gaven , een pro
ject, dat als belichaming van een grootsch idéé, hier, bij 
den honderdsten gedenkdag van een wereldgebeurtenis, 
eene ecreplaats toekwam. De Jury heeft van dezen 
kolossalen arbeid eenvoudig geen notitie genomen of 
was wellicht van oordeel, dat alleen Franschen bevoegd 
of in staat geacht moeten worden er grootsche ge
dachten op na te houden. Het project voor den Dom 
van Milaan van denzelfden schijnt evenmin de aandacht 
waard te zijn geweest. 

Henri Evers was gelukkiger; ook zijn domgevel is 
aanwezig, rest nu maar de vraag of het brons, dat 
hem is toegekend , met deze monumentale compositie 
is verdiend dan wel of de kleine ontwerpjes, eveneens 
door hem ingezonden, en waarvan enkelen zijn uitge
voerd, van dit succes oorzaak zijn. Men herinnert 
zich uit ons voorloopig bericht van de vorige week 
dat de meerderheid der jury eigenmachtig moet voorop
gesteld hebben, dat voor bekroningen in de eerste 
plaats uitgevoerde bouwwerken zouden in aanmerking 
komen. 

Wat hiervan zij, het onvermijdelijke beursplan des hee
ren Frowein mocht, uitgevoerd of niet, ongelauwerd niet 
in 's meesters portefeuille terugkeeren. Sinds '84 overal 
rondgekruid en der bewondering prijsgegeven, waar 
maar sprake was van een architectuur-tentoonstelling, 
is het niet te verwonderen dat eene Jury, eerbied 
krijgende voor zoo'n campagne, eens flink in den zak 
tastte, al had ook de greep wel schitterender kunnen 
zijn. Ook mag in dit geval niet vergeten worden, dat 
de Jury er nog een anderen gulden stelregel op nahoudt: 
we konden nl. voor eenige weken lezen , in een der
gelijk van aangename voldoening overvloeiend artikel 
als het bovengeciteerde, dat de Jury, bij hare uitspra
ken , de idéé besloot voorop te stellen, dat bij het 
toekennen van bekroningen, vooral in aanmerking zou 
genomen worden de vroegere, reeds met hetzelfde artikel 
behaalde onderscheidingen, en dat als regel zou gelden , 
nu een hoogcren graad in bekroning toe te kennen. 

Aangezien nu vóór eenige jaren, bij eene Mei-ten
toonstelling van de Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst, aan ditzelfde beursproject een zilveren 
medaille was toegekend — wellicht omdat er op dat 
oogenblik niet veel anders te bekronen was, doch dat 
doet minder ter zake — hebben we hier ten minste 
een tweede motief gevonden en wie zulks nog niet 
voldoende mocht zijn, gelieve zich te herinneren, dat 
bedoeld beursproject hier de eenige inzending was, die 
de richting der „goedkoope gothick" vertegenwoordigde. 
Enfin, ik hoop het nog te beleven dat het project, 
na zijn tournee door Europa evenals de meesterstuk
ken van een Mackart of Munkackzy gemaakt te hebben, 
een blijvende en zijner waardige plaats zal vinden. 

Voor het werk van verschillende anderen, waarin wij 
in onze bekrompenheid verdiensten meenden te ont
dekken , doch die niet aan de stelregels en andere voor
opstellingen der Jury beantwoordden, is de zak ge
sloten gebleven. 

J. Verheul Dzn. verwierf een zilveren medaille voor 
zijn inzending van het schouwburg-ontwerp voor Rot
terdam en van diverse ontwerpen voor woonhuizen enz. 
Met deze onderscheiding op zich zelf kan men vrede 
hebben, al maakt zij, tegenover den uitslag en Moe ge
nomen , een vreemd figuur. 

Er zijn dus in het geheel onder de 18 inzenders met 

circa 50 inzendingen, drie onderscheidingen uitgedeeld , 
terwijl naar Het Nieuws van den Dag mededeelt, het 
totaal der aan Nederlanders te beurt gevallen bekro
ningen 278, dat is verreweg de grootste helft van het 
aantal exposanten, bedraagt. 

Gelukkig zijn weer de onthouders: zij ondervinden 
geene teleurstelling en evenmin de nog pijnlijker ge
waarwording , van met een verlegen gezicht de ironische 
gel uk wenschen in ontvangst te moeten nemen. 

De niet-bekroonden zullen zich echter weten te 
troosten. Ik vertrouw, dat de appreciatie van hun 
arbeid door vakgenoten onzen inzenders meer waard 
zal zijn dan de uitspraak van intrigeerende en veld
slagen leverende Jury-commissies. Men zal ook wel 
benieuwd zijn te vernemen, welke houding in deze door 
onze regelings-commissie is aangenomen en wat het 
Jury-rapport, zoo dit publiek wordt, voor nieuws zal 
brengen. 

In ernst behoort echter de vraag gesteld te worden 
of het niet tijd wordt om te trachten een einde te ma
ken aan deze naar het schijnt tot stelsel verheven tac
tiek, die telkens weer door Jury's van tentoonstellin
gen schaamteloos wordt in practijk gebracht, en waarbij 
ieder zich beijvert om voor de belangen van zijn natie 
of om andere, niets met werkelijke verdienste uitstaande 
overwegingen, zooveel mogelijk van den buit binnen 
te halen, ten koste natuurlijk van den eerlijken expo
sant en van het goed geloovige publiek, dat naïef ge
noeg is nog eenige waarde aan dergelijke onderschei
dingen te hechten. 

Ér wordt te Parijs op het oogenblik een neventen
toonstelling op touw gezet, waartoe aan exposanten, 
die niet of niet hoog genoeg naar hun zin op de groote 
tentoonstelling zijn bekroond geworden , uitnoodigingen 
tot deelneming zijn verzonden. Hun worden daarbij 
eerediploma's en gouden medailles reeds vooruit beloofd, 
natuurlijk tegen betaling, zoodat zij later het recht 
hebben te beweren , op de Parijsche tentoonstelling van 
'89 eene bekroning te hebben behaald. Er schijnt in 
Frankrijk noch bij ons een wet te bestaan, die derge-
lijken zwendel kan beletten of straffen; het is daarom 
noodig dat de stem der publieke opinie zich verheft 
om het steeds driester optreden der reclame, dit mis
geboorte onzer eeuw, ten minste in haar onhebbelijkste 
uitingen, te reglementeeren. 

Wat nu de bouwkunst betreft, men mag verwachten 
dat, na de ook bij vroegere gelegenheden opgedane 
ondervinding, den architecten vooreerst de lust wel zal 
zijn vergaan zich voor wereldtentoonstellingen moeite 
of kosten te getroosten. Mochten de belangen der 
kunst of de eer der natie deelneming gewenscht maken, 
dan wage men zich niet meer aan onzekere kansen, 
doch overtuige zich vooraf van de samenstelling der 
Jury en de motieven , die bij de beoordeeling zullen 
vooropgesteld worden. Of beter nog, men zie geheel 
af van bekroningen van hetzelfde soort, dat aan kruide
niers en kleermakers wordt uitgereikt. 

H . G. J. 

(A. et A.). Q U A E S T I E : PRIX D E ROME. 
Den Haag, 1 October 1S89. 

Mijnheer de Redacteur! 
Tot mijn niet geringe verbazing, zag ik in De Opmerker van 

28 September, dat u mij de eer bewees, mijn naam een vijftal 
malen in uwe kolommen op te nemen, terwijl u op de meest 
zachtzinnige en lieflijke wijze mijne handelingen op de verga
dering van 19 September der Maatschappij critiseerde. 

Vooraf mijn welgemeenden dank voor uwe goede bedoelingen 
en voor de openhartige en vriendschappelijke terechtwijzingen. 

Niettegenstaande ik uw oordeel op hoogen prijs stel, meen 
ik echter eenige opmerkingen te moeten maken. 

Zoo lees ik: «Ziedaar de gewichtige vraag, waarmede de 
motie viel" 

Mijn beste M . de R., hoe gaarne ik u ook gelijk zou willen 
geven, moet ik u toch zeggen, dat de motie niet gevallen is. 
Nadat ze voorgelezen was, ontstond er een luid applaus, waar
door bij mij de gedachte opkwam, dat het voorstel plus de 
motie waarschijnlijk aangenomen zouden worden. Op voorstel 
van het liestuur der Maatschappij, trok ik haar echter in en 
stelde haar uit tot de aanstaande Meivergadering. 

Aangezien er dus over de motie niet gestemd is, is het dui
delijk dat zij niet gevallen kan zijn. 

Ten tweede lees ik dat toe heer Van der Pek, die W A A R 

S C H I J N L I J K het artikeltje in de vorige Opmerker gelezen had, 
dit tot een motie trachtte om tc werken , die met niets anders 
dan dit artikel tot basis, wellicht bij het eerste stootje jammer
lijk ineen viel 

Het spijt mij, dat u in dezen zin, die zoo geheel vrij is van 
het minste pedantisme, het overnemen en bestudeeren van een 
voorstel door het Bestuur der Maatschappij een stootje noemt 
en nogmaals, M . de R., de motie viel niet ineen. 

Ook lees ik verder over het overnemen van gezegd artikeltje, 
dat nde heer Van der Pek dc denkbeelden, neergelegd in een 
ingezonden stuk van Dc Opmerker, onderteekend Kr . , daar ter 
verdere uitwerking had behooren tc bespreken. 

Eilieve, wie zegt u , dat ik mijn ideeën ontleend heb aan 
het artikel van den heer Kr.? 

Het volgende zal u van deze twee laatste aanhalingen liet 
tegendeel bewijzen. 

Drie jaren geleden, was ik lid van een vereeniging van jonge 
schilders. Op de Dinsdag-avondvergaderingen waren de deel
nemers aan de Prix de Rome, gedurende de maanden van hun 
examen, onze gasten. Natuurlijk werd er dus eiken Dinsdag
avond van negen uur, vaak tot na middernacht, over weinig 
anders dan over den kampstrijd gesproken, en niet minder 
natuurlijk was het, dat ik, als eenig architect der vereeniging, 
wel eens geplaagd werd met het feit, dat er voor architecten 
geen i>Prix werd uitgeschreven. Reeds toen was het mij dui
delijk, dat zoodra ik de Polytechnische school te Delft zou ver
laten hebben, ik ertoe zou bijdragen om, ook voor bouwkun
digen , de studiereizen mogelijk te maken. 

En gelooft u , mijnheer de Redacteur, dat ik, met mijn 
voornemens van drie jaren oud, mij aan den door u bedoelden 
denkbeelden-diefstal heb schuldig gemaakt? 

Geloof mij, mijnheer de Redacteur, als ik u zeg, dat ik mij 
heusch boos had kunnen maken, als u mij niet telkens deed 
lachen. 

Iets verder (') lees ik , dat het den heer Leliman gebleken 
is «dat de meening van den heer Van der Pek, als zoude het 
Rijk niet H E V ' O E O D zijn voor den Prix de Rome, ten voor-
deele van bouwkundigen, nu reeds een toelage toe tc kinnen, 
onjuist is." 

Maar mijn vriend en redacteur, niet minder onjuist is het, 
dat ik ooit over de bevoegdheid van het Rijk in zoo'n quaestie 
gesproken heb. Doet mij, als u wilt, het genoegen, mijnheer de 
Redacteur, in het vervolg zulke onjuistheden niet te publiceeren. 

Ik voel mij verplicht hier mijn leedwezen uit te drukken, 
dat de heer Leliman mij antwoordde in een samenkomst van 
A. et A. op een voorstel, dat ik te berde bracht in een ver
gadering der Maatschappij. Indien ik zulks had kunnen ver
moeden, zou ik gaarne gekomen zijn, maar mijn beste mijn
heer de redacteur, wie kan zoo iets bij intuïtie gewaar worden? 

Tevens meen ik op te merken , dat u , mijnheer de Redacteur, 
eenigszins gebelgd zijt, dat ik de quaestie niet in uwe veree
niging besprak. 

Ik wil u daarom mijn plan blootleggen. De vergadering der 
Maatschappij heeft 19 September mijn wensch gehoord. Ik 
wilde nu eenig schrijven in het Weekblad publiceeren, ten 
einde zoo noodig debat uit te lokken. Indien door dat over 
en weer schrijven een bepaalde meening gevestigd wordt, wilde 
ik het geheel uitgewerkte plan op de Meivergadering aan de 
leden voorleggen. Alsdan zal ook blijken, welke studie het 
Bestuur der Maatschappij maakte en of de vergadering de 
strekking der motie van 19 September nog wenschelijk vindt. 

Ergo zal met Mei blijken of ondergeteekende, zooals u zegt, 
mijnheer de Redacteur, met een kluitje in het riet gestuurd is. 

Dat ik de Maatschappij in deze quaestie boven A. et A. 
stel, zal niemand verwonderen, die weet, dat Art. 33 van het 
Koninklijk besluit, dat wij noodig hebben, ongeveer luidt: 

«Als bewijs van bekwaamheden voor toelating tot den kamp
strijd, geldt het einddiploma voor architect, verkregen aan de 
1'olitechnische school te Delft, een daarmede gelijkstaand 
diploma van een buitenlandsche inrichting van onderwijs, of 
de verklaring van hel Bestuur der Maatschappij tot bevor
der ine; der Bouwkunst te Amsterdam, dat de candidaat vol
doende bekwaamheid bezit in dc bouwkunst in het algemeen." 

Wie zal het nu verwonderen, dat men zich in deze quaestie 
tot de Maatschappij wendt, daar het Koninklijk besluit reeds 

(') Zie De Opmerker, biz. 324. 

aan die vereeniging de macht verleent om brevetten van be
kwaamheid uit te reiken, welke de candidaat gelegenheid 
geven tot het examen te worden toegelaten ? 

Ik hoop, mijnheer de Redacteur, dat u bij voorkomende ge
vallen iets beter zult doordenken en iets minder naijverig 
zult zijn. 

Behalve deze kleinigheden, die ik u hier ter opheldering 
schreef, is uw even beleefd als geestig verslag, voor zoover 
het mijn zaak betreft, volkomen juist. 

U dankzeggend voor de totale afwezigheid van onhebbelijk
heid in uw verslag en de vriendschappelijke manier, waarop 
u meent de daden van anderen te moeten critiseeren, houd 
ik mij voor verdere beleefdheden aanbevolen. 

Het zal mij aangenaam zijn nog vele malen u op uwe wel
willendheden te mogen antwoorden en ten koste van mijn tijd 
uwe kolommen te mogen vullen. 

Geloof mij, mijnheer de Redacteur, 
Uw Dw. Dr. en hartelijken vriend, 

J. E. V A N 11ER P E K . 

PS. Mijn voornemen was eerstdaags iets over de Wet op 
het Middelbaar Onderwijs te publiceeren in verband met de 
studie voor architect in Nederland. Daar nu een dergelijk 
onderwerp op uwe laatste vergadering besproken is, zie ik 
met ongeduld uwe vernieuwde uitingen over denkbeelden-
diefstal tegemoet. 

(A. et A.) De uitdrukking »de motie viel" willen we hier 
verbeteren door te schrijven dat de motie in het water viel. 
Het is ons namelijk niet mogelijk om uit het verhandelde in 
de Maatschappij-vergadering iets anders op te maken, dan dat 
het resultaat van het onbekookt optreden des heeren Van der 
Pek totaal nihil was. Om dit duidelijk te maken herinneren 
wij den inzender, dat het Bestuur der Maatschappij, bij monde 
van den Secretaris, verklaarde, dat de bedoelde quaestie reeds 
geruimen tijd in onderzoek was en de slotsom is nu, 
dat dit onderzoek rustigjes voortgezet wordt, hetgeen toch, 
naar wij mogen aannemen, ook zou geschied zijn zonder dat 
eene op niets gebaseerde motie was ingediend en weer terug
genomen. 

Er is in de vergadering van A. et A. beweerd dat niemand 
der aanwezigen, ook de inleider niet, op de hoogte van de 
quaestie bleek te zijn. En ziet; de heer Van der Pek komt nu 
eerst aandragen met den tekst van een koninklijk besluit, 
waarbij het prix-de-Rome-concours voor architecten wordt ge
regeld. Had de inzender den inhoud van dit koninklijk besluit 
aan de Maatschappij-vergadering kunnen meedeelen en dus 
een feit genoemd, dan was er een uitgangspunt voor het debat 
geweest tn had niet in het wild geschermd behoeven te wor
den. Van een inleider, ook al zijn zijn ideeën van eigen vin
ding, mag zulks geeischt worden, of hij kome niet met mo-
tie's aan. 

Ofschoon dus de heer Van der Pek, op den dag der verga
dering, het bedoelde koninklijk besluit nog niet blijkt gekend 
te hebben, geeft de verouderde tekst hem toch nu een gereede 
verklaring aan de hand, waarom hij deze zaak toen reeds (ze
ker bij intuïtie) in de Maatschappij-vergadering meende te 
moeten bespreken. 

Hiermede mcenen wij het voornaamste, wat op onze verga
dering over de zaak is gezegd, te hebben toegelicht. Indien 
de heer Van der Pek in het vervolg zich nog eens geroepen 
mocht gevoelen om voor een zaak van erkend belang zich aan 
te gorden, hij verschijne dan. in het belang van de zaak, be
ter gewapend in het krijt. En wanneer het geval ons dan 
nogmaals genoegzaam belang mocht inboezemen om er notitie 
van te nemen, geven wij hem welwillend in bedenking niette 
veel van zijn kostbaren tijd op te offeren voor het schrijven 
van bloemrijk proza als het bovenstaande. Wij durven er na
melijk niet voor instaan of het vullen onzer kolommen, op 
deze meer eigenaardige dan zaakrijke wijze, op den duur on
zen lezers zou behagen; ons ten minste komt schrijversdebuut 
in de kunst van poletniseeren al even weinig geslaagd voor 
als dat van zijn optreden in een zaak van aanbelang. 

D E R E D A C T I E . 

S M A A K EN KUNSTZIN T E GRONINGEN. 
Niet spoedig zou hij uitgepraat zijn, die over dit 

onderwerp eene nauwkeurige studie wilde schrijven. 
Naast enkele verblijdende feiten zou hij een lange reeks 
verschijnselen kunnen opnoemen, die er zijn, om te 
bewijzen, hoe laag in dit opzicht de „Wetenschappelijke 
Oase van 't Noorden" — zoo werd Groningen gedu
rende de onlangs gehouden lustrumfeesten genoemd — 
nog staat. Het is in de meeste gevallen, alsof men 
moedwillig de oogen sluit voor het werkelijk schoone 
en pittoreske, dat vroegere eeuwen hier in zoo ruime 
mate hebben achtergelaten en dat ook door sommige 
tijdgenooten hier is opgericht. 
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De kolossale steenklomp aan de Groote Markt, 
waarin onze grootste industrieel zijne woning heeft op
geslagen , moge kostbaar en „onverwoestbaar door de 
ontelbare reeks der jaren" zijn — fraai is hij niet, 
evenmin als het brutale, de geheele omgeving verplet
terende praalgraf, dat door denzelfde op de Zuider
begraafplaats voor zich en zijne familie is opgericht. 
Het kerkgebouw der dolecrenden heeft meer van een 
schuur of een pakhuis, dan van een gebouw, gewijd 
aan tien dienst des Allerhoogstcn. Het nieuwe gebouw 
der Ncd. Hcrv. diakonie ligt gelukkig zoover buiten 
het bebouwde gedeelte der gemeente, dat slechts 
weinigen zich erover zullen ergeren. De watertoren, 
gelegen aan de voornaamste wandeling der stad, zal 
wel de logste en leelijkste van ons vaderland zijn. 
Aan het nieuwe gymnasium eindelijk hebben de spaar
zame pogingen, om hier cn daar een enkel ornement 
aan te brengen , jammerlijk schipbreuk geleden. 

Al deze gebouwen zijn in de laatste tien jaren ont
staan, en mogen zij uit een rijken of bekrompen beurs, 
ten dienste van godsvereering of armenverzorging, 
voor een practisch doel of tot onderwijs der jeugd zijn 
gebouwd — allen munten zij uit door smakeloosheid 
en wanstaltigheid. 

Zoo treurig is het met de nieuwe kunst gesteld; 
weegt hiertegen misschien op 'tgeen men voor het 
behoud en de restauratie der oude monumenten over
heeft ? De lezer oordeele. 

De oude steenen bruggen over het Diep door onze 
stad, waarvan één wegens de koene constructie van 
den boog als eene architectonische merkwaardigheid 
bekend stond, — zij zijn allen verdwenen; weggebroken , 
alsof de eerste de beste bouwmeester in staat ware, 
op 't eerste bevel een dergelijke te bouwen. Wij geven 
toe, dat hierbij eischen van openbare veiligheid in 't 
spel kwamen, doch of bij de quaestie van afbraak 
de niet minder klemmende eischen der kunst ook ter 
sprake zijn gekomen, meenen wij te mogen betwij
felen. Men zou het ten minste niet kunnen afleiden 
uit de moderne bruggen, die er voor in de plaats 
zijn gekomen, en waarvan er één (die ter vervanging 
van den beroemden Boteringeboog gebouwd is) door 
zijne spoorbrugconstructie, door zijne steenbonken ter 
weerszijden en niet het minst door zijn fraai soort gas
lantaarns den spotlust van stadgenoot en vreemdeling 
opwekt. 

Waar het Gemeentebestuur zoo voorgaat, is het daar 
wonder, dat particulieren volgen? Dat zonderschroom 
de benedenverdiepingen weggebroken worden uit 17de-
ceuwsche geveltjes, om plaats te maken voor „fraaie" 
moderne winkelkasten? Dat de ééne laag portland of 
olieverf over de andere gesmeerd wordt op de fraaiste 
en meest karakteristieke voortbrengselen van onzen 
gemengden berg- en baksteenstijl ? 

Laat mij een tweetal voorbeelden noemen. Sedert 
jaren bemerkte ik tot mijn groote voldoening hoe op 
't eene punt na 't andere de bekleeding van het fraaie 
topgcveltje, hoek O.-Ebbingestraat en Butjesstraat, los
liet en ik telde de weken tot aan het tijdstip, dat eene 
grondige restauratie zou noodig maken. Ik zag een 
kundige hand in mijne verbeelding alles, wat latere 
wansmaak had toegevoegd, verwijderen en het verlorene 
zooveel mogelijk in den oorspronkelijkcn stijl herstel
len. Welk een sieraad der buurt zou dan dit gebouwtje 
met zijne beide nisjes, waarin zich nog ongeschonden 
de statuettes van Johannes den Dooper en Johannes 
den Evangelist bevinden, niet geworden zijn! En thans!... 
thans is alle hoop weer voor jaren vernietigd; het ge
bouwtje heeft een flinke beurt gehad, het zit thans 
weder o zoo mooi in dc blanke door niets bezoedelde 
portland. Die lastige strepen van bergsteen, die bijna 

altijd hare aanwezigheid blijven verraden, zijn zoo 
goed mogelijk aan 't overige in kleur gelijk gemaakt, 
en de vormen der beide standbeeldjes zijn weder een 
graad onkenbaarder geworden. Welk een triomf der 
hedendaagsche bouwkunst! I Iet is inderdaad jammer, 
dat men den topgevel niet heeft afgebroken cn er een 
rechte kroonlijst voor in de plaats heeft gezet! 

Het tweede door mij bedoelde gebouw is het huis 
van den heer C. in de O.-Kijk-in-'t Jatstraat. Ook hier 
zag men met welgevallen de kenteekenen zich ver
meerderen, dat eene grondige „beurt" spoedig nood
zakelijk zou zijn. Zij kwam, die beurt! Kort voor 
het begin der academiefeesten prijkte het keurige ge
bouwtje, dagteckenende uit het jaar 1559, een der 
sieraden van Groningen, wat meer zegt een der be
langrijkste voortbrengselen onzer Nederlandsche Renais-
sance-architectuur — kort voor de genoemde feesten 
prijkte het in een splinternieuw gewaad van glimmende 
lichtgele olieverf. Het was alsof het den van heinde 
en ver saamgestroomden fecstgenooten toeriep: Aan
schouwt dit wonder, niet van zestiende-ecuwsche bouw-, 
maar van negentiende-eeuwsche kladschilderkunst! Aan
schouwt mij en verkondigt mijn lof aan de grenzen van 
ons vaderland! Zoo behandelt Groningen zijne gedenk-
teekenen van vervlogen tijden! 

Gelukkig kunnen wij naast zooveel schaduw op en
kele lichtpunten wijzen. Zoo werd de Heercn-socië-
teit — een gebouwtje in denzelfden stijl en uit hetzelfde 
tijdperk als het zoogenaamde Goudkantoor — voor 
eenige jaren grondig en op eene met de hedendaag
sche begrippen overeenkomende wijze gerestaureerd. 
De heer Brugmans moest zijn magazijn aan de Groote 
Markt vergrooten; hij bouwde er een verdieping op 
en herplaatste hierop het aardige topgeveltje. Ook de 
rijksarchivaris, Mr. H . O. Feith liet de fraaie rococo-
omlijsting van zijn deur op eene doeltreffende wijze 
zuiveren en hernieuwen. 

Toch is er nog veel te doen op dit gebied. Over 
menig fraai voortbrengsel onzer architectuur gaat nog 
jaar op jaar de alles gelijkmakende verfkwast, waarbij 
dan de eigenaar met een hoogst tevreden glimlachje 
vol bewondering de werken zijner handen staat gade 
te slaan. En waar zóó de eerste onzer medeburgers 
voorgaan, kan men het daar den bescheiden winkelier 
kwalijk nemen , dat hij volgt en met reusachtige letters 
„Kachelmagazijn" op zijn zeventiende-eeuwschen gevel 
laat schilderen ? 

GEORG G A L L A N D EN ZIJN W E R K OVER D E 
H O L L A N D S C H E RENAISSANCE. 

Galland's boekje „Die Renaissance in Holland, in 
ihrer geschichtlichen Hauptentwicklung (Berlin, 1882) 
is een werk, dat groote verdiensten heeft cn zich in 
veler handen bevindt. Toch ontbreekt het den schrijver 
in vele gevallen aan autopsie en aan nauwkeurige kennis 
der bouwgeschiedenis. Over het eerste punt wil ik 
hier niet uitwijden, van het tweede zijn mij twee 
sterksprekende voorbeelden bekend, die ik hier wil 
mededeelen. 

Op bladzijde 38 tot 44 behandelt de schrijver het 
Haagsche raadhuis, gebouwd in de jaren 1564 en 
1565. Hij vermeldt hierbij herhaaldelijk het torentje, 
zonder mede te deelen, dat dit eerst in 1647 door 
den bekenden architect en architectuurschilder Bartho-
lomeus van Bassen is gebouwd. Hij had slechts de 
oude plattegronden der stad in het Haagsche Gemeente
museum behoeven te beschouwen, om te zien dat in 
1570 het torentje nog niet hooger was dan de dakgoot. 

Niet minder sterk is het tweede voorbeeld. Op blad
zijden 29 cn 103 over het geologisch kabinet der Rijks
universiteit te Groningen, vroeger een corps de garde, 

5 October 1889. D E O P M E R K E R . 331 

sprekende, noemt schrijver dit een werk der vroeg-Rencds-
sancc, terwijl uit de Staten-resolutie van 2 Maart 1633 
blijkt, dat de Staten der provincie tot het plaatsen of 
timmeren van deze „corps de gaarde" hebben besloten; 
zij droegen aan den Raad der stad op een daarvoor 
geschikte plaats bij de nieuwe markt — tegenwoordig 
Ossemarkt genaamd — aan te wijzen, waar de Gede
puteerde Staten een „corps de guarde" voor dc militie 
met de meeste messnage zouden kunnen timmeren. 
In de vergadering van 13 December 1637 werd bericht, 
dat hiervoor was aangekocht het huis van doctor Lan-
gieur. Op zijn vroegst is dus het tegenwoordige gebouw 
in 1638 opgericht. 

Dit zijn twee vergissingen van 80 jaren, die ons 
manen, het boekje niet zonder critiek te gebruiken. 

D. G. 

E E N 1'RIX D E ROME. 
(ingezonden.) 

Er wordt wel eens beweerd, dat wij Nederlanders 
in vele zaken met de nachtschuit achteraan komen, 
en dikwijls te recht. Wij beginnen b. v. over het in
voeren van een Prix de Rome te denken, juist nu er 
in Frankrijk van zeer vele zijden stemmen opgaan, die 
op het afschaffen van dezen prijs aandringen, en die 
het onderwijs in de bouwkunst, zooals het tegenwoordig 
aan de Ecole des Beaux arts gegeven wordt, ten eenen-
male verouderd achten. Vooral de jongere bouwkun
stenaars in Frankrijk zijn tegen den Prix de Rome 
gekant; zij vragen, wat er in de meeste gevallen van 
de lauréats terecht komt, en het antwoord luidt dat 
deze, na de plotselinge schittering, die hun bekroning 
met zich brengt, weldra in het niet verzinken. De 
jongeren wijzen erop dat juist de beste gebouwen van 
Frankrijk in den regel niet door de winners van den 
grooten prijs ontworpen zijn en dat b. v. de bouw
meesters der paleizen , welke thans op het Champ de 
Mars zoozeer de aandacht van leek en vakman trekken, 
het werk zijn van mannen, die zich van de Ecole los
maakten, en wien het bestudeeren der Romeinsche 
monumenten koud liet. Juist daarom hebben zij wat 
oorspronkelijks geleverd, dat de belofte van een nieuwen 
stijl, waarnaar men zoo vele jaren reeds verlangd heeft, 
in zich schijnt te sluiten. 

Onze jonge bouwmeesters, die nu zoo op een Prix 
de Rome gesteld zijn, mogen dit alles wel bedenken. 

X. 

V E R K K N I G I N G A R T I ET INDUSTRIE T E ' S - H A G E . 
Vergadering van Zaterdag 28 September 1889. 

De eerste vergadering van het seizoen, waarbij de Secretaris 
door ongesteldheid verhinderd werd tegenwoordig te zijn, werd 
door den Voorzitter met een hartclijken welkomstgroet aan de 
aanwezigen geopend. 

Er werden de volgende mededeelingen gedaan: 
i°. dat het doel van het adres, door de Vereeniging inge

diend in zake het stellen van «teckenen" als verplicht leervak, 
bereikt was, doordien dc Kamer in dien geest een besluit ge
nomen had, waarbij vormleer plaats had moeten ruimen. 

2°. dat in de quaestie omtrent het verplaatsen van schilde
rijen van het Raadhuis naar het Museum eveneens in gunsti-
gen zin was beslist. 

3°. dat een schrijven was ontvangen van den Raad van Be
stuur der Academie te 's-Hage, met verzoek om den steun van 
Arti en van de leden in 't bijzonder voor den nieuw opgcrich-
ten cursus voor kunstnijverheid 

4". dat het Bestuur voor de zending van werklieden naar de 
Parijsche tentoonstelling, waaromtrent door het Gemeentebe
stuur afwijzend is beschikt, eene bijdrage van f 10 heeft beschik
baar gesteld. 

3°. dat het Bestuur in overweging heeft genomen om de 
contributie, ingevolge het verlangen van verschillende leden, 
te verminderen. 

De Voorzitter wenschtte de betrokken leden van Art i geluk 
met de eer van bekroning op de Parijsche tentoonstelling en 
deelde mede, dat 4 kunstlievende leden cn 5 donateurs waren 
toegetreden. 

Van den heer J. F. L. Frowein was een uitgebreid schrijven 
ingekomen omtrent het besluit, door het Bestuur genomen 
in zake de prijsvraag voor »een kast voor munten, pennin
gen enz.", het voorgaande jaar uitgeschreven. Door den Voor
zitter werd medegedeeld dat het Bestuur waarschijnlijk niet 
zou terugkomen op het vroeger genomen besluit en het daarom 
wenschelijk achtte deze zaak in de vergadering te bespreken; 
dientengevolge werd ze tot een meer bezochte bijeenkomst 
uitgesteld. 

Naar aanleiding van het op eene vorige vergadering door 
den heer H. I.. Boersma gesprokene omtrent het nut en de 
voordeden van huisvlijt, werd de vraag: Is huisvlijt een tak 
van nijverheid op *t gebied van kunst f door den heer Frowein 
ingeleid. Het gevoelen van den heer Boersma, om op 't ge
bied van huisvlijt geen onderwijs in te voeren, ten einde een 
geheel oorspronkelijk karakter in de voortbrengselen te houden, 
werd door spreker niet gedeeld. 

Naar zijne meening en die van vele der aanwezigen moest 
eerst worden uitgemaakt of huisvlijt tot een bepaalden tak van 
nijverheid, waarvan werkelijk nut te verwachten is, kan worden 
opgevoerd en is dit het geval, dan moet door goed onderwijs 
het gebrekkige daaruit verwijderd worden. 

De heer Van Vliet meende dat huisvlijt voor 't platte land 
van veel belang kon zijn cn voor uitbreiding vatbaar was, maar 
voor de groote steden verwachtte hij daarvan geen nut. Ten
gevolge van deze besprekingen was dc vergadering van oordeel, 
dat de vraag, in dezer voege gesteld: »Is huisvlijt een tak van 
nijverheid waaraan zij, die kunst in de nijverheid voorstaan, 
hunne aandacht moeten wijden.' met algemeene instemming 
moest beantwoord worden. 

Met een enkel woord werd door den heer Van Vliet het 
huishoudelijk belang der Vereeniging besproken; naar zijnoor-
deel zouden de bijeenkomsten, door het kiezen van een beter 
vergaderlokaal met nettere bediening, het verbieden van het 
rooken bij lezingen en dergelijke maatregelen, drukker bezocht 
worden en in dat geval zou de thans geheven jaarlijksche contri
butie voor de leden geen bezwaar opleveren. 

De heer Van den Heuvel noodigde de Vereeniging voorloopig 
uit, tot het brengen van een bezoek aan zijn fabriek boek
binderij). Na eenige bespreking over heraldiek, voortgevloeid 
uit de kunstbeschouwing, aangeboden door den heer J. M. Lion, 
wapenschildcr te 's-Hagc, cn het brengen van den dank der 
Vergadering aan genoemden heer, sloot de Voorzitter dc bij
eenkomst. 

V E R E E N I G I N G A R C H I T E C T U R A T E 's G R A V E N H A G E . 
Vergadering van Woensdag 2 Oetober 1889. 

De heer E. F. Ehnle aanvaardde met een opwekkend woord 
zijn taak als Voorzitter en sprak den wensch uit, dat het thans 
nieuw begonnen vereenigingsjaar opnieuw blijken mocht geven 
van de toenemende werkkracht en onderlinge samenwerking van 
alle leden. 

Na lezing en goedkeuring der notulen werd de heer E. van 
Rij als gewoon lid aangenomen, waarop de verkiezing volgde 
van een I-Secretaris tot vervanging van den heer Ehnle; 
de heer J. Brouwer, daartoe benoemd, nam deze betrekking aan. 
Terwijl op de voorgaande vergadering, bij keuze van den 2ir-
Secretaris, de stemmen staakten, werd hiervoor thans opnieuw 
gestemd en de heer J. M. L . Lotz gekozen, die met de benoe
ming genoegen nam. Beide heeren werden door den Voorzitter 
geluk gewenscht cn welkom geheeten in het Bestuur, terwijl 
den aftredenden bestuursleden een woord van dank werd ge
bracht voor de betoonde toewijding. 

Was reeds vroeger meermalen van gedachten gewisseld over 
de opleiding van architecten, thans kwam dit onderwerp weder 
ter sprake, in verband met hetgeen zeer onlangs in andere 
bouwkundige kringen is verhandeld. Na geanimeerde discussie 
werd de volgende motie door het Bestuur voorgesteld en met 
algemeene stemmen aangenomen. 

De Vereeniging »Architectura", kennis genomen hebbende 
van het streven, geuit of de vergaderingen van -o Architectura 
et Amicitia" cn ite «Maatschappij tol bevordering der Houw
kunst1 om architecten in de gelegenheid Ie stellen mede te 
diagen naar den Prix de Rome, spreek! hare volle sympatic 
daarmede uit. 

Men bezichtigde daarna afl. 2 9 - 3 2 van het werk van Prof. 
Ewerbeck: Die Renaissance in Belgitn und Holland, bereid
willig afgestaan door den heer J. F. Wouters en na een woord 
van dank aan den kunstgever, werd de vergadering gesloten. 

NB. Als vervaardiger van het ontwerp Ncptunus (prijsvraag 
waterleidingtoren) heeft zich bekend gemaakt de heer J .M. L. Lotz. 

M A A T S C H A P P I J TOT B E V O R D E R I N G DER BOUWKUNST. 
A F D E E L I N G L E I D E N E N O M S T R E K E N . 

De eerste vergadering in dit seizoen werd door den Voor
zitter, den heer W. Kok, met een woord van welkom en op
wekking geopend om, nadat een nieuw l id , de heerC.Filippo 
was gecomplimenteerd, het woord tc geven aan den Secretaris, 
den heer G. van Driel , die na voorlezing van dc uitvoerige en 
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juiste notulen der vorige vergadering, verslag uitbracht van 
een uitstapje, door eenig leden naar Alkmaar ondernomen. 

Den I B * 1 Juli vereemgden zich eenige leden tot het doen van 
genoemd uitstapje. Onder vroolijken kout was men spoedig te 
Alkmaar aangekomen, waar dc leden werden verwelkomd door 
hun vroeger medelid, den heer G. Loonian, gemeente-architect 
aldaar, die op zich genomen had de leden te vergezellen cn 
hen het merkwaardigste te laten bezichtigen. 

Eerst werd eene wandeling door dc stad ondernomen ter be
zichtiging van dc vele typische plekjes van dit oude welvarende 
Noord-hollandsche stadje. In het bijzonder trokken de aandacht 
het onlangs gerestaureerde waaggebouw, een dito gevel met 
luifel en het raadhuis. Na eene verwelkoming door Mevrouw 
Looman ten hare huize, werd in het Hotel Spijkman de in 
wendige mensch versterkt om daarna het gemeentemuseum, 
dat zeer bezienswaardig is, te bezoeken. Bij de bezichtiging 
van de groote kerk verbaasde men zich over de vreemde wijze 
van onderhouden en restaureeren van dit oude gebouw. Keu
rige renaissance betimmeringen aan banken, preekstoel enz. 
worden door handige werkvrouwen geregeld wit geschuurd, 
terwijl gevels cn raamopeningen in cementsteen en hout ge
restaureerd worden. 

Na een wandeling langs de Stadsvest, begaven de leden zich 
in rijtuigen naar Heiloo, Kgmond en Bergen. In laatstgenoemde 
plaats werd de ruïne der kerk bezichtigd, welke in het laatst 
der vorige eeuw, bij de landing der Russen en Engelschen. 
door de Franschen was stukgeschoten. Na het gebruik van 
eenige ververschingen, begaf men zich naar Alkmaar terug 
om aan een gemeenschappelijken maaltijd den inwendigen 
mensch te versterken. 

Menige toost werd uitgebracht, waarvan die aan den mentor, 
den heer G. Loonian, het dapperst werd toegejuicht; doorzijn 
uitstekende leiding en regeling was een zeer nuttige en aan
gename dag doorgebracht. Na een zeer gezellige terugreis 
kwamen de leden te elf uren hoogst voldaan in Leiden terug. 

De aan de orde gestelde verslagen van de Mei- en Scptem-
bervergadering der Maatschappij werden bij monde van de 
heeren Knuttel en Lancel uitgebracht en goedgekeurd. De Voor
zitter wenschte hierna den heer Knuttel met zijne benoeming tot 
lid van het Hoofdbestuur geluk en vertrouwde daarbij, dat hij 
in vele zaken tot verbetering van toestanden zal medewerken. 

Vervolgens werd het ontwerp der algemeene administratieve 
voorschriften voor het uitvoeren en onderhouden van werken, 
ten behoeve van besturen en particulieren door de commissie 
van Burgerlijke Ingenieurs samengesteld, door den heer D. E. 
C. Knuttel ingeleid. 

Spreker herinnerde aan een artikel van den heer Nieuwen-
huis, in 18S4 in het Weekblad opgenomen. Dit artikel bracht in 
de technische wereld veel beroering, maar vond ook in de 
aannemerswereld veel bijval. Doch dit is de eerste stoot ge
weest; hierna toog men aan den arbeid en ondervond daarbij 
dat veel oplettendheid en studie vereischt werden. Nadat de 
heer Knuttel verschillende artikelen van het ontwerp had toe
gelicht, wenschte hij dezen avond geen discussie, daar een 
oppervlakkige beschouwing allicht tot verkeerde zienswijze zou 
leiden. Z. i . moest er een commissie benoemd worden voor 
een degelijk onderzoek van het ontwerp, om na eenigen tijd 
hare meening aan het Bestuur mede te deelen en de zaak 
daarna in een vergadering in discusic te brengen. Dienovereen
komstig werd besloten en tot leden dier Commissie werden 
benoemd de heeren: 

Van Achterberg, directeur-Ambachtsschool; Van Dam, werk
baas; Van der Kamp, aannemer; Mulder, architect en Van 
Ruyven, hoofdopzichter Genie. 

Op verzoek van het Bestuur stelden eenige leden zich beschik
baar tot het houden van voordrachten op een der volgende 
vergaderingen, terwijl dc vraag uit de brievenbus over «be
hangen deuren" door de heeren Groen en De Koning zal be
antwoord worden. 

De heer Van Achterberg vestigde alsnog de aandacht op 
de brochure «Bevordering van wedstrijden van handwerkslieden 
in Nederland." Hij zijne beschouwingen bleek het dat spreker 
een groot voorstander was en dat hij gaarne zou zien dat de Af
deeling daaraan hare krachten besteedde. Door verschillende 
leden werd het denkbeeld gesteund en met het oog op den tijd 
op spoed aangedrongen. Dientengevolge werd eene commissie 
van voorbereiding benoemd, bestaande uit de heeren Van Achter
berg, Van Driel , Jesse, Lancel en Roem. 

Na eenige huishoudelijke besprekingen en aansporing tot 
het beleggen van eene vergadering der commissie voor het 
Tijdschrift der Maatschappij, werd ten slotte de heer J. I'. de 
Koning dank gebracht voor zijne geleverde kunstbeschouwing 
van •{'Emulation", waarvan de bezichtiging vóór den aanvang 
der vergadering met belangstelling plaatshad. 

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 Bin -
nenlandsche Zaken is bepaald, dat de commissie, belast met 
het examineeren van hen, die eene akte van bekwaamheid 

wenschen te verkrijgen tot het geven van middelbaar onder
wijs in hand- en rechtlijnig teekenen cn boetseeren, voor lut 
jaar 1889 zitting zal houden te Amsterdam. Aan deze commissie 
is tevens opgedragen het examineeren van hen, die in 1880 
de akten van bekwaamheid verlangen voor het handteekenen, 
bedoeld in artikel (>5bis der wet tot regeling van het lager 
onderwijs. 

Tot lid en voorzitter dier commissie is benoemd: VV. B. G. 
Molkenboer, directeur der rijksnormaalschool voor teekenon
derwijzers te Amsterdam; en tot leden: C. P. Holst Gzn., leeraar 
aan de rijksnormaalschool voor teekenonderwijzers te Amster
dam; J. R. de Kruyff, directeur der rijksschool voor kunstnij
verheid en leeraar aan de rijksnormaalschool voor teekenon
derwijzers te Amsterdam; J. D. Huibersen J. Versluys, leeraren 
aan de rijksschool voor kunstnijverheid en aan de rijksnor
maalschool voor teckenonderwijzers te Amsterdam; Bart van 
Hovc, directeur der Ouellinusschool te Amsterdam; F . Lz. 
Berghuis, directeur der ambachtsschool en der gemeentelijke 
burgeravondschool te Arnhem; B. W. Wierink, directeur der 
industrieschool van de maatschappij voor den werkenden 
stand, leeraar aan de gemeentelijke kweekschool voor onder
wijzers en onderwijzeressen te Amsterdam; H . A . C. Dekker, 
onderwijzer aan de rijkskweekschool voor onderwijzers te Haar
lem, te Amsterdam; J. H . A . Mialaret en E. F. W. Kerling, 
hoofdleeraren, en G. A . Laagland, leeraar aan de academie 
van beeldende kunsten te 's-Gravenhage; N . van der Schuit, 
leeraar aan de gemeentelijke teekenschool te Roermond; J. 
C. U . Legner, leeraar aan 'de rijks hoogcre burgerscnool te 
Utrecht. 

A M S T E R D A M . In de buitengewone algemeene vergadering 
van aandeelhouders der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen, Maandag j.1. gehouden, kon de benoeming van 
een directeur-generaal niet geschieden, daar geen voldoend 
aantal aandeden vertegenwoordigd waren. De Voorzitter deelde 
mede dat de voordracht door den Minister van Waterstaat 
was goedgekeurd. 

— De door de inzenders op de driejaarlijksche schilderij
tentoonstelling gekozen leden der Jury zijn dc heeren Jozef 
Israels, Jacob Maris, Prof. Allebé en Greive. De drie van 
gemeentewege benoemde Juryleden zijn nog niet aangewezen. 

R O T T E R D A M . Op de terreinen, waar vroeger de fabriek en 
magazijnen der Imp. Cont. Gas-Ass. waren gevestigd, zal een 
nieuwe katholieke kerk gebouwd worden. De Maatschappij 
moest, om de terreinen tot bouwgrond te kunnen verkavelen, 
daarover een straat ontwerpen en met het Gemeentebestuur 
onderhandelen, om zekerheid te hebben dat dc straat, wanneer 
die gereed zal zijn, in eigendom cn beheer bij de gemeente 
zou overgaan. 

Dc Gemeenteraad heeft, hoewel met eenige oppositie, het 
plan van aanleg der straat goedgekeurd en in beginsel tot de 
overname besloten. Ware de richting en de breedte der ont
worpen straat door den Gemeenteraad gewijzigd geworden, 
dan was er op het terrein geen perceel overgebleven, groot 
genoeg om er een kerk op te stichten. 

H A A R L E M . De Internationale Jury der Wereldtentoonstelling 
te Parijs, heeft aan de inzending der Teekenschool voor Kunst
nijverheid alhier, een diploma voor zilveren medaille toegekend, 
voorzeker eene zeer eervolle onderscheiding voor de Haarlem-
sche school, daar zij in dezen wereldwedstrijd, alwaar de beste 
krachten op het gebied van het kunstnijverheids-onderwijs uit 
de meest verschillende landen vertegenwoordigd zijn, als de 
derde in rang werd erkend. 

— Bij testementaire beschikking werden door wijlen Mr. A . W. 
Jacobson, advocaat en procureur te 's-Gravenhage, aan het 
Kunstnijverheid-museum tc Haarlem, de volgende voorwerpen 
vermaakt: drie bronzen kopieën van oud romeinschekunstwer
ken: de dansende Faun, de Herder en een Drievoet; voorts 
zes kopieën van Tanagra-figuurtjes en vier stuks Tunesisch 
aardewerk. Deze voorwerpen zijn in dc verzameling van het 
Museum geplaatst. 

M A A S T R I C H T . De door het Nutsdepartement alhier uitge
schreven wedstrijd van ambachtslieden voor het vervaardigen 
van voorwerpen in hun vrijen tijd, welke als eene proef voor 
een grooteren moest dienen, is mislukt. Er waren slechts 6 
voorwerpen door 4 mededingers ingezonden. 

Z U T F E N . De Commissie, belast met het opstellen van het 
progamma voor een prijsvraag van een nieuw raadhuis alhier, 
heeft het Gemeentebestuur in overweging gegeven de bouwsom 
van / 70,000 (zooals eerst was bepaald) te brengen op ƒ 85,000. 

G O U D A . Aan den gemeente bouwmeester is eene gratificatie 
verleend van ƒ 500, als bijzondere erkenning van buitengewone 
diensten, door dien ambtenaar bewezen bij het bouwen en 
inrichten der stedelijke gasfabriek. 

— Aflevering 9 van Dc Matuur (uitgave 
van J. G. Broese te Utrecht) bevat: 

De Transkaspische spoorweg (met fig.).— 
Over luchtbederf, luchtonderzoek en lucht 
verversching in onze woningen (met fig.). — 
1839 — 19 Augustus — 1889. Eenige blad
zijden uit de geschiedenis der photographie 
(met fig.). — De grafofoon (met fig.). — 
Het verzamelen en opzetten van insecten 
(met fig.). — Iets over den oorsprong der 
onweders. — Sterrenkundige opgaven. — 
Correspondentie. 

PERSONALIA. 
— Door den Minister van Koloniën is 

bepaald dat de heer P. Schokker zal worden 
opgeleid tot technisch ambtenaar voor het 
boschwezen in Nederlandsch-Indie. 

— De opzichter 2de klasse bij den wa
terstaat in Nederlandsch-Indiê J. J. Ster-
kenburg, is, op verzoek, wegens ziekte 
eervol ontslagen. 

— De heer J. M. Corstius, directeur der 
gemeente-gasfabriek te Franeker, is we
der voor drie jaren herbenoemd; het trac-
tement is echter van ƒ 1400 tot ƒ 1 2 0 0 te
ruggebracht. 

— De heer E. Thiange, adjunct-inge
nieur bij de Ned. Zuid-Afrikaansche spoor
wegmaatschappij to Lorenzo Marquez, is 
benoemd tot staats-ingenieur van den 
Oranje-Vrijstaat. 

— De Gemeenteraad van Zieriksee be
noemde den heer A. H . W. van derVegt, 
ingenieur bij het waterschap Schouwen, 
tot leeraar in het rechtlijnig teekenen aan 
de burgeravondschool op eene jaarwedde 
van ƒ 3 0 0 en den heer B. W. Mondt tot 
leeraar in het rechtlijnig teekenen aan de 
hoogcre burgerschool, op eene jaarwedde 
van f 200. Beide benoemingen zijn voor 
den tijd van een jaar geschied. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— O p z i c h t e r - m a c h i n i s t bij eene 

spoorwegmaatschappij op Java, geschikt 
om als chef van een klein atelier op te 
treden. Salarsis ƒ 2 5 0 per maand en emolu
menten. Zich te adreseeren Celebcsstaat 29, 
Haag. 

Provinciale Waterstaat 

FRIESLAND. 

AANBESTEDING. 
Op Vrijdag, den 18'» October 1889, des na

middags ten een ure, zal in het gebouw 
van het Provinciaal Bestuur te Leeuwarden, 

I overeenkomstig S ü Vil en 435 der A. V. , 
| bjj enke le i n s c h r i j v i n g worden aanbe
steed : 

Het verlengen van de Sluismuren 
en Vloeren van de Tacozijl bij 
Lemmer, met het aanbrengen 
van ijzeren Ebdeuren. 

Ruining /4500.—. 
Het bestek ligt ter lesing in voornoemd 

gebouw. Gezegelde formulieren voor inschrij
vingsbiljetten zjjn tegen betaling van 25 en 

, bestekken tegen betaling van 5(1 cent op 
het bureau van den Prov. Hoofdingenieur 
verkrijgbaar. 

De noodige aanwjjzing wordt gedaan op 
16 October e. k., des voorm. 10.80 ure. 

Voorts zijn nadere inlichtingen te beko
men by den Hoofdingenieur van den Pro
vincialen Waterstaat te Leeuwarden. 

Leeuwarden, 25 September 18S9. 
De Commissaris des Konings in de 

Provincie Friesland, 
V A N HARIXXMA TIIOE SLÜOTEN. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 
Het laatste gedeelte van het artikel over 

de Parijsche tentoonstelling moet tot ons 
leedwezen voor ditmaal worden ter zijde 
gelegd. D E R E D A C T I E . 

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

Ammoniawater, 
Burgemeester en Wethouders der gemeente 

UTRECHT wenschen vóór of op den 15den 
October 1880 des voormiddags ten elf uur 
ten stadhuize. prjjsaanbiedingcn te ontvan
gen voor de afneming van het AMMONIA-
WATER, dat aan de gemeente-gasfabriek 
van den 1 Januari 1890 tot den SI Decem
ber 1894 of wel tot den : i l December 18U9 
zal worden voortgebracht. 

De voorwaarden /,ijn tegen betaling van 
10 cents per exemplaar verkrijgbaar gesteld 
ten stadhuize (afdeeling Financiën) en bij de 
boekhandelaren .1. G . V A N T E R V E E N & 
ZOON, te Utrecht. 

Utrecht, 27 September 1S89. 
Namens Burgemeester en Wethouders 

voornoemd, 
De Secretaris, 

DE W A T T E V I L L E . 

Bouwterrein te VENLOO. 
Aan den Roermondechen weg zjjn 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. 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van 
AMSTERDAM zullen op Maandag 14 October 
1889, des middags te 12 uur, op het Raad
huis, in het openbaar aanbesteden: 

Het bouwen van eene Openbare 
Lagere School der le Klasse, 
op een terrein aan de De Wit-
tenstraat. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn 
uitsluitend te verkrjjgen ter Stadsdrukkerij, 
tegen betaling van ƒ 1.50 (met twee tee
keningen). 

Inlichtingen worden gegeven ten Kantore 
van den Stads-Architect. op het Raadhuis,; 
Kamer N°. 101, des ochtends van 10—12, 
uur, gedurende de week, welke der beste-1 

ding voorafgaat. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd: 

V A X TIEN1IOVEN. ! 
Ik Secretaris, 
LE . I0LLE. 

Amsterdam, 1 October 1889. 

STOOMDRUKKERIJ en BINDERIJ 
G. W. VAN DER WIEL & C°., 

A l t Y l l l v T I . 
L e v e r i n g v a n ; 

Bestekken , Inschrjjvingsbiljetten, Prospec
tussen, Prjjscouranten, Catalogussen, Begroo-
tingstaten, Werkljjsten, Declaraties, Reke
ningen, Wissels, Cheques, Quitanties, en 
verder alle Drukwerk voor de industrie. 

Gasfabriek Utrecht. 
Burgemeester en Wethouders der gemeente 

UTRECHT, brengen ter algemeene kennis, 
dat ter Secretarie der Gemeente (afdeeling 
Financiën), aan het bureau van den Direc
teur der Gasfabriek en bjj de boekhandela
ren J . G . V A N T E R V E E N E N ZOON, te 
Utrecht, verkrijgbaar zjjn gesteld, tegen 10 
cent per exemplaar: 

De voorwaarden, waarop door het 
Gemeentebestuur wordt verlangd 
de inzending van uitgewerkte tee
keningen met omschrijving en 
prijsopgaven voor het leveren, ma
ken en stellen, van een gegoten 
ijzcron Gashouderkuip met Gas
houder en Paalfundoering met 
toebehooren, op een terrein, ge
legen nabij de Gemeente-Gasfa
briek te Utrecht. 

Utrecht, 27 September 1SS9. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

Ik Burgemeester, 
W. R. BOER. 
De Secretaris, 

DE WATTEVILLE. 

KLIHIS & l l \ Llllllllllill 
R O T T E R D A M 

A G E N T E N 
der Société Anonyme des 

Carrières de Porphyre de Quenast" 
RN 

der „Socie'te des Carrières de Lessines." 

L E V E R A N C I E R S v a n F A U C O N V A L K E I E N . 

Geldersche straat N". 12. 
ZWEEDSCH GRANIET 

uit de groeven, Stoomslijperij en Polijst 
inrichting van de Firma 

K . E S S K L & R Ö H L , 
te Berlijn. 

Eenig Agent J. H. P. JANSE, 
Prinsengracht 46S, 

Amsterdam. 

De Amerikaansche 
„New Paragon'' Schoolbanken 

en A N D R E W S BANKEN en STOELEN 
met opslaande Zittingen voor Scholen. Kerk
gebouwen en Schouwburgen, uitsluitend ver
krijgbaar bij 

FRED. STIELTJES & C°. 
Keizersgracht 745, 

AMSTERDAM. 
Duizenden in gebruik in Nederland, waar

van attesten ter inzage. 

DE LINT & C°. 
Ooitxeedtjtr 2 4 8 . Rotterdam. 

V L O E R - e n W A N D T E G E L S , 
TROTTOIR-, CEMEXT- i\ 1JZERSTEE\TEGELS. 

Groote voorraden 

1 VAN DER POT, Katendrecht bij Rotterdam, 
Kyaniseerlnrichting. 

De e e n i g s t e , w a a r o o k des w i n t e r s k a n w o r d e n g e k y a n i s e e r d . 
Het kyaniseeren is het eenigste afdoende raiddel 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. 

Belgische kluit- en hydraulische kalk. 
Billijke prjjzen en vrachten. 
Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Gelieve op voornaam en adres te letten. 
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CARBOLINEUM EXCELSIOR is het BESTE Houtbederfwerend middel. 
FRED. STIELTJES & 0°. Amsterdam. 

Bekroond! 

Dusseldoi p 1880. 
Weenen 1880. 

Bekroond: 
Frankfort a/M. 1881. 

Amsterdam 1882. 

Gouden Medaille 
Amsterdam 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, Woonen, Londen, Boston. 
Oi>t ï«M-i<- i i t 1 ! - « : « > . 

Kenig vertegenwoordiger voor Nederland 

F E E D . E I S T G E R S , A m s t e r d a m , 
Heerengracht, bij de Oude Spiegelstraat 11 . 3:15. 

S C H L E I C H E R & S C H Ü L L ' S 
Teekenpapieren, Calqueerpapieren enz. 

zvjn steeds voorhanden tot fabrieksprijzen bij 
Th. J. DOBBE en ZOON, 

M a g a z i j n e n v a n T e e k e n b e h o e f t e n v o o r B o u w k u n d i g e n , 
UTRECHT. 

\i. H O L S B O E R - î-nliem. 
Leverancier- van Z. M. den Koning. 

Fahriek en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik, 
Bekroond voor Waterpas-, Hoekmeet- en andere instrumenten 

met Zilver 18(58, 1881, 18X3 (Internat. Tentoonst.) 
Hoogs te onde r sche id ing 1879. 

EQl'KKKES, S1EETKETTINGEN, HK1EF- en PAKKETBALASSEN, enz. enz. 
BAKENS. ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN. TELEGRAAF-APPARATEN, enz. enz. 

& BllUHMiH. -
KONINKLIJKE FABRIEK 

ABXIIKJI. 

W A T E R P A S-
HOEKMEET-

JT§L en andere 

«ff 

INSTRUMENTEN, 
voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEEKENAARS, enz. 

GeemaiiJeerd-ijzeren PEILSCHALEN 
WEEGWERKTUIGEN. 

ASPHALTE VAN V A L DE TRAVERS 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, 

in groote verscheidenheden, voor: Rijwegen, Trottoirs, Lawn-Tennis-
Courts, Kelders, Winkel- en Magazijn vloeren, Gangen, Muur-, 
Brug- en Dakbedekkingen, Betonfundeeringen enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan THE NETJCHATEL AS
PHALTE COMPANY Ld. , Beltweg ; i , Amsterdam en voor Arnhem bjj den Heer 
" F 62 te Arnhem. H. G. KNOOES C.Ozn., Beekstraat 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

van Staal of' Hout met Staalband doortrok, 
ken of met verstelbare lichtopeningen, zelf-
rollende, met drijfwerk enz. enz. 

E.enP. ROTTSIEPER, /(«««^«'(/(Itjjnpruiseii). 

Gebr. VAN DER VLIET, 
MZEMMIMMAM te AMSTERDAM. 

siAiil-. I' aiii-. Minui-. Hoek- en T"1-'"'1" en/ 
Steeds v o o r h a n d e n : 

BALK-IJZERin verschillende profielen en lengten. 
YUIeu i'ii Kcgvti'ii Mi.al uit de fabriek 

van Gebr. Bólll.KR & C o . te Weenen, alsmede 
I.I.OKI: llwel'imcfln met afgewerkte pun

ten en onder garantie tegen spljjtcn. 

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

STOOMKETELS n W E H K T l l G E ! 
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 . 

Te koop aangeboden. 
2 Stoomheimachines 
2 Houtsteekbanken 
1 Cirkel en lintzaagmachine 
1 Railzaag 

50 Kipwagons inhoud 2 M ., Beide 
24 „ „ S U * , zijden 
36 „ „ l 1/ , M 3 . \ kippend 
Alles 'JÜ c.M. spoorwijdte. 
Aanvragen aan L. KALIS Kz. , Stiedrerht 

en W. DE ,l()N(i, 't-Oraeenkage. 

JAN HAMER & C°. 
A M S T E R D A M . 

KANTOOR: Marnixstraat 402 b h Leidscheplein. 
Boyle's Luchtpomp-ventilators. 

Koyle'N Kappen, 
voor slechttrekkende Schoorsteenen-

B O Y L E 'S SCHOORSTEENKAPPEN. 
tegen valwinden enz. enz. 

Vereisclien geen tue/ielit, hebben geen beweegbare 
deelen, voorkomen terugsla,!.' in den koker, werken 
uiet tie meeste gelijkmatigheid ill iederjaiirgetijile, 
hebben eene veel grootere capaciteit dan leder 
andere ventilator. 

Deze toestellen zjjn op verschillende RIJKS-, 
GEMEENTE- en PARTICULIERE gebouwen hier 
te lande geplaatst. 
WITTE'S LIFTEN »ar IVr»oiei, M*m, Spi.itn mi. 

CARRÉ'S Luchtdrukwaterreservoirs. (2) 

PIIOTOlirilüfiRiPIIIE, PHOTI)ZI\i:i)liRAPHIE 
en S l é r é o l y p e - l n r i e h t i n s ; 

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

op zijne inrichting voor PhaUlltbagraiihle, 
bjjzonilei' geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van H H . Architecten 
en Bouwkundigen; op ilie voor i'n AIIK<> 

graphic voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van 1111. Uitgevers en op 
zijne Merei.l>|ie-liirlehtlii« voor HH. Druk
kere, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvragegratistoegezonden. 

o . J . T jaTFTivm. 
Otdrukt bij G. W. van der Wit) & 0°., te Arnhem. 

VIER-EN-TWINTIGSTE JAARGANG N». 41. Z A T E R D A G 12 OCTOBER 1889. 

RCHITECTVRAETÜIIMICITIA 
= V awJÊWVlk, • . „ • » J .̂ ĴIIIIIIIICJIIIIII,. ^.lBi,p^jlMiTrtJWBaL, 

l^tett fav 'Wr '$»r i f rer ) fo»i^^ I 
Redacteur-uitgever F. W. V A N G E N D T JGz. 

Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentién: 
Bureau van De Opmerker, Driekoningenstraat 28, Arnhem. 

Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia JAN' STRINGER, 
II. G. JANSEN en A. REIJDING. 

Stukken, deze Redactie betreflende, te adresseeren aan den heer 
A. REIJDING , Stadhouderskade 4, te Amsterdam, 

en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den 
I , l«-Secretaris, American Hotel, te Amsterdam. 

tVKMti 
A B O N N E M E N T / 2.25 per 3 maanden of wel zesgulden per jaar, bij 

vooruitbetaling en franco toe/ending van dit bedrag. Voor het buitenland 
f 7.50 en Nederlandsen-Indie" f 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 

A D V E R T E N T I É N ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een hewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen. 

I 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 JOHs G . STEMI.KR CZN . , Boek
handelaar te Amsterdam. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T GENOOTSCHAP. 

ie. Ingevolge art. 27 van het huishoudelijk regle
ment voor het Bestuur van het Genootschap wordt 
medegedeeld dat, behalve de dagbladen, gedurende 
de maanden April, Mei, Juni, Juli, Augustus en 
September, de navolgende boek- en plaatwerken, tijd
schriften en geschenken zijn ontvangen: het Bouw
kundig Weekblad, het Vademecum der Bouwvakken, 
De Ingenieur, De Ambachtsman, De Schilder, De Por
tefeuille , het Maandblad voor teckenondenoijs, La Se-
maine des Constructeurs, Deutsche Bauzeitung, Wiener 
Bauindustriezeitung, The Architect, De Nieuwe Gids, 
het Tijdschrift van de Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst, Matt'riaux et Documents, 1'Emulation, Der 
Formenschatz, Architectonische Rundschau, Autographicn 
der Aachener Architectenverein, Journal of Proceedings of 
the British Institute of Architects, Hongaarsch Tijdschrift 
en de Annates de l'Ecole Polytechnique de Delft. 

Verder ontving het Genootschap ten geschenke: van 
de Vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap" te Rot
terdam, het jaarverslag over 1888; van de Vereeni
ging „Arti et Industriae" te 's-Gravenhage, het jaar
verslag over 1888 ; van de „Société Centrale des Ar-
chitectes Francais", Bulletin mensuelle, VI serie , 6" 
volume; van de „Société Centrale d'Architecture Bel-
gique", Bulletin de 1888; van Prof. E. Gugel. Archi
tectonische Vormleer pl. 25—48, vierde deel met de 
2 l e tekstaflevering; van den heer R. W. P. de Vries, 
Atlas van prenten en teekeningen betreffende oud-Am
sterdam (nalatenschap P. J. Hamer en A. H . Walter); 
Merkteekenen en Machthebbenden, brochure dooreen 
Amsterdammer, van den schrijver; Civiele Verantwoor
delijkheid, academisch proefschrift door D. van Len-
nep, van den schrijver, en van de heeren Gebr. Hes-
selink en C°., den catalogus van het Museum in de 
Alvazaal te Arnhem. 

Voorts werd nog voor de leestafel bestemd en tij
delijk afgestaan door den heer J. A. van der Sluijs 
Veer, de Fliegende Blatter, en door den heer G. A. 
Zeeman eene aflevering van The Century Illustrated 
Monthly Magazine. De Bibliothecaris-archivaris, 

J. C. D. di Gazar. 

2e. Als gewone leden zijn aangenomen de heeren 
K. M. Kuijk en 1). P. J. Harmsen. 

3e. Van 14 tot 21 October zullen de portefeuilles 
van den leescirkel niet gewisseld worden. 

4e. De antwoorden op cle prijsvraag voor „ E e n 
Concertgebouw" moeten, vóór of op den ijtlen 
October 1889 , worden ingezonden aan het adres van 
den 1 e-Secretaris, American-Hotel, te Amsterdam. 

Namens het Bestuur: 
De 1 ste-Secretaris, 

G . A. Z E E M A N . 

ARCHITECTURA E T AMICITIA. 
Vergadering van 9 October 18 89. 

De Voorzitter opende de vergadering, waarna de 
notulen werden gelezen en goedgekeurd. 

De Voorzitter deelde daarna mede , dat in de vol
gende vergadering zal worden behandeld het voorstel 
van het Bestuur, om ook in 1890 alle prijsvragen ge
lijktijdig uit te schrijven, terwijl hij dan tevens aan de 
orde zal stellen de keuze van onderwerpen voor die 
prijsvragen en voor de buitengewone prijsvraag, die, 
volgens de wet om de 5 jaar, in 1890 zal worden 
uitgeschreven. 

De heeren K. M. Kuijk en D. P. J. Harmsen, als 
gewone leden voorgesteld, werden met algemeene 
stemmen aangenomen. 

De kunstbeschouwing, door den heer J. Ingenohl aan
geboden , bestond uit Architectonische Details des Mit-
telalters, van A. Hartel, en Im vieille France, Edifices 
publics et privCs. 

De heer Trautwein stelde de leden in kennis met de 
prachtwerken: Keilerhoven, Chefs d'Oeuvre des grands 
ma/tres; Decker, Fürst/iche Baumeister; Dieterlin, Ar-
clntectitra ; Leon Fenchére, HArt Inditstriel, enz., die 
alle met belangstelling werden bezichtigd. 

Nadat de Voorzitter met eenige hartelijke woorden 
de bekroonden van de prijsvragen, in 1888 uitgeschre
ven , had gelukgewenscht en hun onder de toejuichin
gen der leden de belooningen had overhandigd, werd 
de vergadering, niets meer aan dc orde zijnde, gesloten. 

De Redactie van Architectura et Amicitia stelt z i c h alleen verantwoordelijk voor den inhoud van stukken, gewaarmerkt met de initialen A . et A . 
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(A. et A.) H E T 
C E X T R A A L - S T A T I O N T E A M S T E R D A M . 

Ruim een jaar geleden gaven wij een beschrijving 
van het nieuw gebouwde personen station tc Frankfort 
a/Main cn noemden toen , met de Frnnkforter Zeitinig, 
den dag der opening van het gebouw een belangrijk 
tijdstip in de geschiedenis dier stad. 

Binnen enkele etmalen na het verschijnen van dit 
nommer zal voor Amsterdam hetzelfde gelden , indien 
er namelijk op het uiterste oogenblik zich geen be
zwaren opdoen, die de langverbeide ingebruikneming 
wederom doen uitstellen. 

Eindelijk zal dan de dringende behoefte aan behoor
lijke localiteit voor het spoorwegverkeer in de hoofd
stad bevredigd worden. Hopen wij, dat het kostbare 
gebouw zal blijken in alle opzichten aan zijn bestem
ming to beantwoorden en zoodoende de vele jaren 
van geduldig wachten en behelpen spoedig vergeten 
zullen zijn. 

Het is nu ruim acht jaren geleden, dat de eerste 
paal voor dit bouwwerk geslagen werd; zooals men 
weet, heeft het hoofdgebouw reeds sedert eenige jaren 
ten gebruike gereed gestaan en had het geheele werk 
zeker twee jaar vroeger gereed kunnen zijn, wanneer de 
noordelijke steunpunten der perron-overkapping waren 
blijven staan, zooals zij primitief gesteld waren en 
enkele niet noordwaarts waren verschoven, waardoor 
voor deze een nieuwe fundeering werd noodig geacht. 
Doch voor wij verder gaan en eene nadere beschrijving 
van dit Ccntraal-pcrsonenstation geven, is een klein 
geschiedkundig overzicht niet overbodig. 

Bij de wet van 18 Augustus 1860 (Staatsblad n". 45) 
werd tot den aanleg van eenige staatsspoorwegen be
sloten , waaronder die van Xieuwediep naar Amster
dam. Werd het gedeelte Nieuwediep—Alkmaar in 
het najaar van 1866, het gedeelte Alkmaar —Uit
geest, met de door de Hollandschen spoorweg ge
maakte verbindingslijn naar I laarlem, in het voorjaar van 
1867 en het gedeelte Uitgeest -Zaandam in den loop 
van 1S69 voor het publiek verkeer geopend, met het 
gedeelte Zaandam—Amsterdam gebeurde dit pas in 
Mei iS7,8. De plaats van aankomst hierterstede 
was toenmaals buiten dc Willemspoort en het station 
bestond uit een houten gebouwtje, dat, boven op den 
spoorwegdijk geplaatst, door een trap met den beganen 
grond verbonden was , terwijl het toenmalige station van 
de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij daar-
terplaatse verder in tien dienst, wat het administratieve 
gedeelte betreft, voorzag. Wel was dit een zeer tijdelijke 
toestand, en zeker had die opening toen nog geen 
plaats gevonden, zoo niet de toenmalige Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, dc heer Tak van 
Poortvliet, erop aangedrongen had, deze lijn in exploi
tatie te brengen, om zoodoende de kostbare werken, 
die reeds gemaakt waren , te gebruiken. Tegelijkertijd 
werd ook besloten een tijdelijk centraal stationsgebouw 
te stichten op het westelijk stationsgedeelte, tegenover 
den Korte-singel. Dit gebouw , dat tot heden als zoo
danig dienstdoet, werd geheel van hout opgetrokken, 
doch zoo geconstrueerd, dat het minstens vijfjaar zou 
kunnen dienstdoen, om in dien tusschentijd de overige 
werken en het definitieve centraal stationsgebouw daar 
te stellen. Ruim een dubbel aantal jaren is er even
wel sedert de opening van dit voorloopige gebouw, 
welke in October 1878 plaatsvond, voorbijgegaan. 

Reeds in den loop van het jaar 1875 werd door 
den toenmaligen Minister van Binnenlandsche Zaken, 
den heer Heemskerk, aan den architect P. J. H . Cuy-
pers in vereeniging met den architect A. L . van Gendt, 
vroeger sectie-ingenieur bij den aanleg van Staats
spoorwegen , opgedragen, plannen te maken voor een 

hoofdgebouw op het Centraal-personenstation en in den 
loop van 1876 werden de eerste schetsteekeningen van 
een algemeen plan ingezonden, terwijl de ontwerpen 
van gevels en doorsneden in bewerking waren. 

De plaats, waar dit gebouw moest komen, was het 
vroegere Open I lavenfront, waar eertijds de welbekende 
Nieuwe Stadsherberg stond; deze watervlakte moest 
voor het grootste gedeelte , door aanplemping met zand 
uit de duinen van Kastrikum, tot ongeveer 3 M. -f- AP 
opgehoogd worden, daar de bovenkant spoorstaaf op 
5.75 M. -|- AP. was bepaald; daarna werden in den 
loop van 1877 op dit terrein grondboringen verricht, 
om te bepalen hoe diep het opgehoogde zand was 
doorgedrongen, cn of de ondergrond vast genoeg was 
saamgeperst, om hierop een gebouw van zulke 
afmetingen te durven oprichten, vooral omdat de 
werking in den westelijken doorgang toen reeds ge
leerd had niet al te veel vertrouwen te stellen in den 
voor bouwen zoo gevaarlijken IJ-bodcm. 

Na langdurige besprekingen besloot men over te 
gaan tot tie gewone houten fundeering met palen , en 
nadat het plan door de betrokken autoriteiten, na ge
houden overleg met de Hollandsche IJzeren Spoor
wegmaatschappij was goedgekeurd, werd een fundee-
ringsplan in den loop van 1880 hiervoor vastgesteld 
en ingezonden, terwijl ook in dat jaar door de archi
tecten een definitief schets-ontwerp van den voorgevel 
ter goedkeuring werd aangeboden, en hun opgedragen 
werd het in dien geest uit te werken. 

Den 23,te" Maart van het jaar 1881 werd het ma
ken der fundeering aanbesteed en aangenomen , voor 
een som van ƒ 3 2 9 , 4 0 0 , door W. Goedkoop Dzn. en 
M. van Deutckom alhier. 

In den loop van datzelfde jaar kwam dit werk, waar
onder een gedeelte der opgaande muren, tot 1.96-f- AP. 
geheel gereed, en wel 10 weken vóór den in het bestek 
bepaalden termijn van oplevering, waardoor den aanne
mers de uitgeloofde premie van f 1000 voor iedere 
week vroegere oplevering ten deel viel. Voor dit werk 
zijn gebruikt ongeveer 8700 palen, elk van 16 M ' 
lengte , 722 M ' Amerikaansch grenenhout voor kespen , 
14.5 M ' eikenhout voor kespen onder de hoofdtorens, 
994 M ' Amerikaansch grenenhout aan schuifhouten , 
682.3 M 3 aan idem voor den vloer, terwijl er 5800 M ' 
metselwerk van boeregrauw in basterdtras is verwerkt. 
De bovenkant vloer, die volgens gemeenteverordening 
op 0.80 M. - 7 - AP. moest leggen, is gemaakt op 0.50 
M. -5- AP. , nadat een Raadsbesluit deze wijziging had 
goedgekeurd. 

Ook kwamen in dat jaar de uitgewerkte teekeningen 
der gevels en doorsneden gereed, en na te zijn goed
gekeurd, werd den architecten opgedragen, het ontwerp-
bestek met den meesten spoed op te maken en ter 
goedkeuring in te zenden. 

Nadat de fundeering gedurende den geheelen winter 
1S81 —1882 in rust was geweest en door waarnemin
gen was geconstateerd er niet de minste beweging te 
bespeuren was , werd alles in het werk gesteld , om 
in het voorjaar van 1882 tot de aanbesteding van den 
bovenbouw te kunnen overgaan. 

Deze aanbesteding had plaats den 24 Mei 1882 en het 
werk werd aangenomen door Philipp Holtzmann en Co. 
te Frankfort a/M., voor eene som van ƒ1,275,000. Deze 
als zeer solied bekend staande firma werd het werk 
gegund, hoewel het algemeen betreurd werd dat het 
voor de Nederlandsche aannemers verloren ging. Krachtig 
werd het werk aangevangen en tot den winter voort
gezet ; met uitzondering van een gedeelte der voor- en 
zijgevels was toen het geheele gebouw tot onderkant 
balklaag, overeenkomende met dc perronshoogte, opge
trokken. Gedurende het jaar 1883 ging ook alles 
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geregeld zijn gang. De muurwerken en bekappingen 
der overdekte bergplaatsen, goederen- en tusschenge-
bouwen kwamen tot dc gevorderde hoogte gereed, 
terwijl de overige muurwerken — met uitzondering van 
het middengebouw, dat eene hoogte verkreeg van ge
middeld 14.60 + AP. — opgetrokken werden tot 19.304-
AP. Ook de ontwerpen voor de tunnels werden in dat 
jaar vastgesteld en uitgevoerd, hetgeen wegens de ex
ploitatie der spoorbaan in twee gedeelten moest plaats 
vinden. 

In het jaar 1884 werden de werken zoo krachtig 
voortgezet, dat het geheele gebouw uitwendig, met 
uitzondering der verfwerken, op 31 October geheel 
werd opgeleverd 

Op den 10 September van dat jaar werd aanbesteed 
het maken en stellen van de groote overkapping der 
sporen en perrons , aansluitende aan het hoofdgebouw ; 
dit werk wertl aangenomen voor eene som van ƒ 642,500, 
door de Nederlandsche Stoombootmaatschappij te Rot
terdam , terwijl op 31 December van datzelfde jaar de 
noordelijke fundeering voor deze kap , met aansluitende 
tunncluitgangen, werd aangenomen voor eene som van 
ƒ 92,800, door B. A. Wiegerink te Groenloo en F. E. 
Terwindt te Pannerden. 

Gedurende het jaar 1885 werd met de binnenbc-
timmering van het hoofdgebouw geregeld voortgegaan 
cn op 1 September van dat jaar werd het geheele werk 
opgeleverd, opgenomen en goedgekeurd. 

Ook de verschillende beeldhouwwerken aan dc gevels 
kwamen dit jaar gereed, uitgenomen de groote velden 
aan de torens, welke eerst het volgende jaar voltooid 
werden. De thans reeds overleden Prof. Fr. Vcrmeylen, 
te Leuven, vervaardigde de modellen voor deze twee 
versierde velden, terwijl de heeren V.. Roskam en L. 
Junger, te Amsterdam, de verdere decoratieve versie
ringen beitelden. 

Ook met het stellen der groote overkapping werd 
in September 1885 een begin gemaakt; het ontwerp 
voor deze overkapping was gemaakt door de heer L . 
J. Eymer, bouw- en werktuigkundige bij de Staats
spoorwegen. 

De navolgende werken werden in den loop van 1886 
uitgevoerd, te weten: 

de gas- en waterleiding-aanleg door C. de Bruyn 
& Zonen, te Amsterdam ; 

het maken van eene inrichting tot aanwijzing der 
windrichting in den westelijken toren , door C. Soisson, 
te Hilversum; 

dc geëmailleerde wijzerplaten aan de torens , geleverd 
en geplaatst door F. Gillet, te Parijs; en het geëmail
leerde tegelwerk voor kroonlijst en raamvullingen aan 
het middengebouw door Villeroy en Boch, te Merzig 
aan de Saar. 

Nadat de modellen gereed gekomen waren, werd ook 
door de beeldhouwers M. van Langendonck en M. E. 
Noppeney te Amsterdam, een aanvang gemaakt met de 
beeldhouwwerken aan de beide torens, waarvan eerst
genoemde de reliefs in bewerking nam, terwijl de kraag-
steenen, consoles, sluitsteenen en verdere versieringen 
door den tweede werden gebeiteld. 

Wat verder het inwendige van het gebouw betreft, 
op den I4en April werd het decoratieve schilderwerk 
aanbesteed en toegewezen aan den decorateur G. H. 
Heinen te Amsterdam, voor eene som van ƒ17 ,994 . 
Dit werk werd 31 December van datzelfde jaar geheel 
gereed opgeleverd. De inrichtingen van de centrale 
verwarming en luchtverversching, geleverd en opgesteld 
door den heer M. Chibout te Parijs, kwamen ook in 
den loop van dat jaar gereed. 

Alles was erop gebaseerd, dat het gebouw in den 
oop van 1887 voor den dienst zou opengesteld worden, 

doch eene zaak, waarop men niet gerekend had , haalde 
een streep door de rekening. Na de opstelling van 
het tóe normaalspant voor de groote overkapping, in 
Februari 1 8 8 6 , werden in de steunpetianten aan de 
Y-zijde onrustwekkende verschuivingen en verzakkingen 
waargenomen, tlie staking van dc verdere opstelling 
noodig maakten. Er werd met de aannemers eene over
eenkomst aangegaan, waarbij ze fintheven werden van 
de verplichting tot geheel gereed opleveren, doch met 
dc bepaling, dat de samenstellende deelen zouden afge
werkt en op aan te wijzen plaats afgeleverd worden. 

Zeker was dit al de grootste tegenspoed, waarmede 
men te kampen had. Op de vergaderingen van het 
Koninklijk .Instituut van Ingenieurs van 8 Februari en 
19 April 1S87 werd er door de geheele ingenieurs
wereld zeerveel belangstelling in deze zaak getoond 
en o]) verschillende wijzen getracht, deze tot een goed 
einde te brengen. (Zie De Opmerker van 23 April 1887.) 

De geheele vergadering van 8 Februari werd hieraan 
gewijd. De heer Nierstrasz, chef van weg en werken 
en mouvement bij de H. IJ. S. M . , na nota genomen 
te hebben van de in den loop van 1 8 8 6 verrichte bo
ringen naast de penanten , waardoor eene aanschou
welijke voorstelling van de geaardheid der verschillende 
grondlagen was verkregen, besprak de middelen, die 
naar zijn gevoelen tot een gunstig resultaat kontien 
leiden ; eene der door spreker aanbevolen oplossingen 
bestond hierin , de bekapping niet hier te gebruiken, 
doch gedeeltelijk te Nijmegen en te's-I lertogenbosch, 
en dan op dit emplacement eene zeer lichte constructie 
te maken, bestaande uit twee overspanningen, samen
gesteld uit gegolfd-gegalvaniseerd plaatijzer. Dat het 
niet aan protesten ontbrak om het vraagstuk op zulk 
eene wijze op te lossen, laat zich begrijpen; er werden 
ook voorstellen voor eene pneumatische fundeering tot 
ongeveer 30 M. -~- AP. gedaan en verder kwam ook 
het bevriezingssysteem van Poetsch op het tapijt. Na 
lang wikken en wegen besloot men eene proef te nemen 
met eene fundeering, waarbij palen van 25 M. lengte 
zouden geslagen worden. Deze moesten tot de volle 
lengte ingedreven worden, en de heistelling, die zich 
hier het best voor leende, was de Morrison. P̂ en pe
nant dat het meest was weggezakt, ongeveer midden 
voor het hoofdgebouw, werd gekozen om als proef 
dienst te doen; men zocht hiervoor een bekenden 
aannemer, die op zich nam dit af te breken en een nieuw, 
met de boven besproken fundeering, te vervaardigen. 

Den 22 Juni 1887 werd met den heer J. Kooy, aan
nemer te dezer stede, in dien zin eene overeenkomst 
aangegaan. Den 1 September d. a. v. had de opleve
ring van dit proerpenant plaats en hierop werd eene 
belasting van 50 ton spoorstaven gelegd en gedurende 
12 dagen met een zandtrcin daarlangs gereden; hierna 
werd niet de minste zakking of zetting waargenomen. 

Een gevolg van deze goedgeslaagde proefneming 
was, dat men besloot alle overige penanten, op zes 
na, die vrij goed staande waren gebleven , op deze wijze 
te vernieuwen; hiervoor werd een bestek en teeke
ning gemaakt, om dit werk bij publieke inschrijving 
aan te besteden. 

Den 28en September van dat jaar had deze plaats 
en het werk werd toegewezen aan de heeren B. A . 
Wiegerink te Groenloo en F. E. Terwindt te Panner
den, voor een som van ƒ146,900. 

Zeer krachtig werden de werkzaamheden, dank zij 
de hooge premie, aangevangen en gedurende den 
ganschen winter met drie Morrison-stellingen, ook 
'savonds met electrisch licht, voortgezet. Grootendeels 
werden alle palen van 25 M. lengte, enkele niet zonder 
moeite, ingedreven en men vertrouwde hierdoor eene 
voldoende fundeering voor de kapspanten te verkrijgen. 
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In het begin van den zomer waren alle penanten 
vernieuwd, en op 1 Februari van dat jaar was reeds 
het voltooien der overkapping zelve aanbesteed; door 
de vervroegde oplevering van den onderbouw was 
men in staat medio October dit werk, op eenig verf-
werk na , geheel gereed op te leveren, waartoe veel 
heeft bijgedragen, dat ook hierbij een flink aannemer 
is werkzaam geweest, namelijk de heer M . Deutekom 
te Amsterdam. Dit opstellen kostte, met inbegrip 
van het maken van een tweeden steiger, de som van 
f 109,600. 

In Augustus 1888 werd nog aanbesteed het derde 
of noordelijk perron met de tunneluitgangen, voor eene 
som van ƒ53,888, en toegewezen aan P. Duinker te 
Amsterdam; op 12 December het leggen van spoor
banen en wissels voor /"92,50O, toegewezen aan F. E. 
Terwindt te Pannerden, terwijl op 16 Januari 1889 
het maken van het middenperron met tunneluitgangen, 
toiletgebouwen, enz. voor i /133,000 werd toegewe
zen aan P. Duinker. 

Alles werd erop aangelegd het gebouw in Juni 1889 
voor het publick open te stellen ; alle genoemde wer
ken moesten omstreeks dien tijd geheel gereed zijn, 
wat voor het meerendeel heeft plaats gevonden, voor 
zooverre de drukke dienst, op een emplacement als hier, 
dit toeliet. Bijzondere omstandigheden evenwel, die 
bij een omvangrijk gebouw als dit en door de uitge
breide stationsinrichting niet te voorzien waren, heb
ben de opening tot heden vertraagd. Wij noemen 
slechts eene volledige inrichting voor centrale wissel-
beweging, telegraaf, uitbreiding der verlichting, welke 
onder de groote overkapping electrisch zal zijn, het 
bouwen van eene loods voor postpakketten aan het 
oostelijk uiteinde van het gebouw , die door haar tij
delijk karakter het uiterlijk schoon niet verhoogt, een 
misstand aan het geheel geeft en zoo spoedig mogelijk 
verdwijnen moet; verder eenige wijzigingen voor den 
dienst noodzakelijk, meubilair, enz.\ al deze zaken 
brachten er het hare toe bij de opening te verschuiven. 

Trachten wij nu eene beschrijving van het gebouw 
te geven. 

Het voorplein dat 3 M . lager ligt dan de perrons, 
was oorzaak, dat de verdieping gelijkstraats als sous
basement moest behandeld worden , terwijl de verschil
lende wachtzalen , die op dezelfde hoogte als de perrons 
moesten liggen, niet anders dan met trappen te be
reiken zijn. Voor een gcmakkelijken dienst is zulk eene 
inrichting niet tc verkiezen , omdat alle goederen per lift 
opgeheschen moeten worden en men steeds verplicht is 
twee-en-twintig trappen te beklimmen, om den gewensch-
ten trein te vinden. Doch men moet rekening houden 
ten eerste met het publiek verkeer tusschen IJ en 
stadszijde en ten andere met het spoorwegverkeer. 
Op zulk een druk emplacement, waar meer dan hon
derd treinen dagelijks passeeren, was men ver
plicht de noodige doorgangen te maken, waarover de 
treinen zich bewegen, terwijl daaronder de verbinding 
tusschen de twee stadsgedeelten plaatsvindt. Door 
deze lage verdieping gelijkstraats hebben de hoofdin
gangen een gedrukt voorkomen, en vermoedt men 
niet, deze ingaande, in eene vestibule te zullen komen 
van anderhalve verdieping hoog; waren de hoofdin
gangen met de ramen daarboven in den voorgevel 
meer als één geheel behandeld, de hooge vestibule 
had ook aan de buitenzijde een beteren indruk gegeven. 
Het gebouw is verder verdeeld in een midden-gedeelte, 
twee vleugels daarnaast (oost- en westzijden), verder 
een oostelijk en westelijk eindgebouw, een idem tus-
schengebouw, een idem bestelgoederengebouw en aan 
de einden overdekte bergplaatsen. Het sousbasement, 
dat over de geheele lengte van het gebouw doorloopt, 

! heeft dus in het midden de hoofdingangen, toegang 
gevende tot de vestibule, waaronder een lokaal voor 
de centrale verwarming; in den westelijken vleugel is de 
bagageruimte, waarlangs aan de spoorwegzijde zich 
een kelder voor den restaurateur bevindt, nog een 
lokaal voor de centrale verwarming en verder dienst
lokalen ; in den oostelijken vleugel bevindt zich eene klei
nere bagageruimte, daarnaast toiletten voor de i e klasse, 
keuken, kelder en woning voor den restaurateur. In 
het westelijk eindgebouw ingangen naar twee woningen 
voor beambten en voor posterijen en een lokaal voor 
de politie; in het oostelijk eindgebouw de inrit voor 
vorstelijke reizigers; terwijl de tusschengebouwen weer 
dienstlokalen bevatten, zijn de westelijke bestelgoederen
gebouwen en overdekte bergplaatsen bestemd voor den 
Hollandschen spoorweg, en die aan de oostzijde voor 
den Nederlandschen Rijnspoorweg. 

Op de eerste verdieping zijn in den oostelijken vleugel 
de wachtzalen ie en 2e klasse door eene gang van 
het perron gescheiden, terwijl aan het einde over de ge
heele diepte van het gebouw eene restauratiezaal ie en 2e 
klasse ligt; in den westelijken vleugel is naast de vesti
bule een wachtkamer 3e klasse voor niet-rookers, ook 
door een gang van het perron gescheiden. Daarnaast is 
de eigenlijke wachtzaal 3e klasse, een lokaal over de 
geheele diepte van het gebouw en zeer ruim. Hier
naast is deze verdieping in twee helften verdeeld, 
waarin verschillende dienstlokalen en nog eenige ruimte 
voor den restaurateur, voor het buffet enz. zijn inge
deeld. Tn het oostelijk eindgebouw is op deze ver
dieping de wachtzaal voor vorstelijke reizigers, bestaande 
uit eene ontvangkamer, kamer voor het gevolg en 
verder de noodige toiletkamers. In den doorrit, tevens 
vestibule, is een dubbele hardsteenen trap tot toegang 
naar deze lokalen, en is er gelegenheid tot plaatsing 
van bloemen cn hoog opgaande gewassen. 

In het westelijk eindgebouw is op deze verdieping 
over de geheele diepte een lokaal voor den post- en 
telegraafdienst, waarboven een entresol als woning is in
gericht. De overige lokalen oost- en westzijde zijn 
voor den goederendienst bestemd. Op de tweede ver
dieping , boven de vestibule, is de groote vergaderzaal, 
hiernaast een lokaal voor archief, antichambre en boden
kamer; een lange gang loopt over de geheele lengte 
van het gebouw, aan weerszijden toegang gevende tot 
diverse administratie- en directiekantoren voor de ex-
ploiteerendc maatschappijen. Op deze verdiepingen zijn 
ook in het oostelijk en westelijk eindgebouw woningen 
voor ambtenaren. Een kolossale zolder onder de ver
schillende bekappingen sluit het geheel. 

Onder het hoofdperron is een tunnel, waarin twee 
liften voor den goederendienst en verder de noodige 
trappen en uitgangen naar verschillende lokalen, terwijl 
aan het oostelijk einde de inrichtingen zijn voor de 
ontwikkeling van electrisch licht en voor de hydrauliek 
ten dienste der liften. Deze hoofdtunnel is met het 
midden en noordelijk perron door drie personen- en 
twee goederentunnels verbonden. 

Wat de hoofdafmetingen van het gebouw betreft, 
deze zijn: 

Totale lengte 306.47 M. 
Lengte middengebouw 45-43 

„ vleugels 48.88 
„ eindgebouwen 19.31 
„ tusschengebouwen 5.86 
„ bestelgoederengebouwen 37-72 
„ overdekte bergplaatsen 18.75 

Diepte middengebouw ± 29.— 
„ vleugels ± 18.10 
„ oostelijk eindgebouw ± 29.60 
„ westelijk „ ± 1 9 - 5 5 
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Diepte tusschengebouwen ± 6.64 M . 
„ bestelgoederengebouwen ± 1 2 . — „ 
„ overdekte bergplaatsen ± 10.— „ 

Wat de verschillende hoogten betreft, het voorplein 
vóór het middengebouw ligt op ± 3 M . -f- AP., 
de verdieping ter hoogte van het perron op 6.85 -f- AP., 
de vloer f verdieping op 13.62 4- A P . , de zolder
vloer op 19.45 + AP. 

De verschillende lokalen, hoofdzakelijk voor het 
publiek bestemd, verdienen nog eene nadere beschou
wing. Treedt men binnen door een der zeven deuren 
van het middengebouw, zoo komt men in de vestibule, 
die door tochtportalen, welke van doordraaiende deuren 
voorzien zijn, van de buitenlucht is afgesloten. Rechts 
is in den hoofdtoren de hoofdtrap naar de i e verdie
ping , links, ook in den toren, een verblijf voor den 
portier en een diensttrap. Aan de achterzijde in het 
midden zijn de plaatsbureau's, bestaande uit een voor
springend middengedeelte en twee aansluitende kwa
dranten, waarin de loketten. 

Het middengedeelte is in twee verdiepingen verdeeld, 
waarvan de bovenste, gelijkstaande met het perron, tot 
telegraafbureau is ingericht. Daar al deze lokalen niet 
tot de volle hoogte der vestibule opgaan, zijn zij aan 
de bovenzijde met eene sierlijke zinken crète bekroond. 
Verder is de vestibule tusschen de torens en den ach
tergevel door pijlers, opgetrokken van baksteen met 
banden van zandsteen, verdeeld; zij zijn van boven door 
gemetselde gewelven verbonden. De zoldering bestaat 
uit vier hoofddraagbalken, van welke twee een muur 
op de l e verdieping ondersteunen; hiertusschen zijn 
de balkijzers en trogwulven van gele IJselklinkers 
aangebracht. A l het in het gezicht zijnde ijzerwerk 
is decoratief beschilderd, zoo ook voor een deel de 
trogwulven. 

Op de driehoekige vakken naast de bogen zijn, 
ook in decoratief schilderwerk, verschillende ambachten 
voorgesteld. Links van de vestibule is de bagageruimte 
en aan de zijde van den achtergevel de trap naar de 
wachtzaal 3e kl. , en recht voor ons uit een toegang 
naar de tunnels. Voor men de werkelijke 3e klasse 
binnentreedt, heeft men links een dito niet-rooken; 
dit lokaal aan de zijde van den voorgevel is vrij ruim, doch 
niet in alle opzichten voor den dienst geschikt, daar 
het niet onmiddellijk aan het perron grenst. De muren 
zijn beschilderd als behangsel, terwijl de zoldering, ook 
uit ijzeren draagbalken, balkijzers en trogwulven saam-
gesteld zijnde, decoratief beschilderd is. De oppervlakte 
bedraagt 12.00 X 11.20 M . — 134.40 M 2 . De eigen
lijke wachtzaal waarvan de oppervlakte is 16.45 X 
18.30 M = 301 M 2 , is eene flinke ruimte en grenst 
direct aan het perron. In het midden der zaal 
staan vier kolommen tot dracht der zoldering, die op 
dezelfde wijze als de reeds genoemde lokalen is ge
construeerd. Naast den ingang is op den wand een 
flinke plattegrond van Amsterdam geschilderd, met 
aan weerszijden een gezicht op Amstel en Y en daar
onder het gedicht van Vondel: 

Aan d'Aemstel cn het Y , 
Daar doet zich 't heerlijk ope 
Zij die als Keizerin 
De Kroon draagt van Europe. 

terwijl aan de tegenovergestelde zijde, naast het buffet, 
zeer goed geteekende spoorwegkaarten van Midden-
Europa en Nederland zijn aangebracht. 

Het meubilair is eenvoudig, doch passende voor het 
geheel. Gaat men van hier de trap weder af en rechts 
in de vestibule een andere weder op, zoo komt men 
eerst aan de wachtzaal ie klasse met eene opper
vlakte van 12.10X I I . I 8 M = 135.28M2. Ditlokaal, 
voorzien met hooge eiken lambriseeringen, waarboven 

I de muren in bruin damast beschilderd zijn, maakt een 
aangenamen indruk ; jammer is het dat ook deze ruimte 
weer door een gang van het perron gescheiden is, 
hoewel glazen deuren eenigszins in deze leemte voor
zien; de zoldering is geconstrueerd als de overige en 
rijk van decoratief schilderwerk voorzien. 

Toiletten en privaten voor dames en heeren zijn tus
schen dit lokaal en dat der 2e klasse gelegen. Dit 
laatste ter oppervlakte van 12 x 16.45 M . = '97-40 
M 2 , is, hoewel eenvoudiger, geheel in denzelfden geest 
als de ie klasse behandeld. Het buffet, hier aanwezig, 
is hetzelfde wat indertijd in 1883 door de firma Holtz-
mann is geëxposeerd. Naast deze wachtzaal bevindt 
zich een klein vertrek ter oppervlakte van 5.80x6.60 
M . = 38.28 M 2 , wat als eetkamer moet dienstdoen, 
doch zeker niet voor groote gezelschappen. Ook hier 
weder hooge lambriseeringen van eikenhout, waarbo
ven de muur voor een gedeelte beschilderd is als groen 
damast en hoogerop een fries, versierd met gastrono
mische attributen, voorkomt. De restauratiezaal sluit 
deze reeks; zij heeft eene oppervlakte van 12 X 16.45 — 
197.40 M 2 , en beslaat op dat punt de geheele breedte 
van het gebouw. Het buffet is geheel gelijk aan dat 
van de wachtzaal 2e klasse; de hooge lambriseeringen 
zijn van eikenhout, de muurvlakken als groen damast 
beschilderd; de zoldering is, wat constructie betreft, 
gelijk aan de voorgenoemden en evenzoo decoratief 
behandeld. 

Onder de lokalen, niet voor het publiek bestemd, 
noemen wij in de eerste plaats die voor het vorstelijk 
huis, die zooals wij reeds aangehaald hebben, in het 
oostelijk eindgebouw zijn gelegen. Op perronshoogte 
is de toegang door een sierlijk ijzeren hek, waarboven 
in het midden de kroon en aan de zijden de jaartallen 
1882 en 1885, aangevende den duur van den stations-
bouw (?). Door een pui, geconstrueerd van hout en 
bezet met gebrand glas , waarin de wapens der ver
schillende provinciën voorkomen, komt men in het 
eigenlijke ontvangstsalon. Dit lokaal, ter oppervlakte 
van 6.25 x 17.85 M. zs III.$6 M*, is, wat grondvorm 
betreft, niet gelukkig ontworpen cn daarbij laat het 
licht er veel te wenschen over. Ook hier hooge eiken
houten lambriseeringen , waarboven de muren beschil
derd zijn als rood damast; de zoldering bestaat uit trog
wulven , met in het midden een koepelgewelf, gedeeltelijk 
met glas bezet, waardoor nog getracht is licht te krijgen 
door middel van een lichtkoker. In de fries der kroon
lijst is de fabel van Reintje de Vos voorgesteld; de 
verdere versiering bestaat in het Nederlandsch wapen 
boven den hoogen marmeren schoorsteenmantel, bene
vens spreuken in verschillende talen op de wanden. 
Door een dubbele deur komt men in de vestibule, al
waar de inrit gelegenheid geeft de rijtuigen tot vlak 
voor de trap te doen komen. 

De zoldering is met graatbogen ingedeeld, waar-
tusschen gemetselde wulven; zij is geheel decoratief be
schilderd. De wanden zijn versierd met kinderfiguren, 
voorstellende de maanden des jaars en de vier perioden 
in 's menschen leven. Boven den ingang aan den 
voorgevel ziet men figuren, voorstellende Oost en West. 

Een tweede lokaal, ook niet voor het groote publiek 
bestemd , is de groote vergaderzaal boven de vestibule. 
Deze zaal heeft eene oppervlakte van 16.30 X 18 M . — 
293.40 M 2 , de zoldering is ingedeeld in vakken, ge
vormd door ijzeren liggers, waartusschen steenen gewel
ven. Alles is decoratief beschilderd met verschillende 
wapens, jaartallen, namen enz., in verband met de 
geschiedenis van Amsterdam. De wanden zijn van boven 

j in vakken verdeeld, waarvan elk mettertijd eene episode 
uit Amsterdam's geschiedenis zal bevatten, doch niet 
voor dat de schatkist weer wat meer gevuld is. Tot 
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heden is er slechts één gereed; het stelt voor het tijd
stip , waarop Elor i s V het privilegie verleent dat A m 
sterdam tot eene stad verheft. Onder deze vakken tot 
op dc lambriseering zijn dc wanden als donkergroen 
damast geschilderd. D e toegangen zijn van dubbele 
deuren voorzien; hierboven ziet men schi lden , gedekt 
met frontespices. In de schilden bevinden zich de por
tretten der K o n i n g e n W i l l e m I , II en III en dat van 
Prins H e n d r i k . 

Naast deze vergaderzaal zijn kleinere vertrekken ge
legen , die eenvoudig behandeld zijn. 

D e overige lokalen op deze verdieping, die als kan
toren zullen dienstdoen, zijn eveneens uiterst sober be
handeld. Hetzelfde kan gezegd worden van de woningen 
en dienstlokalen, in het overige gedeelte van het gebouw 
gelegen. 

D e vloeren z i jn , met uitzondering van dien in de 
vestibule, alwaar terrazzo is toegepast, voor het meeren-
deel houten parketvloeren, en wanneer wij er nu nog 
bij voegen dat in de gangen en wachtzalen verschillende 
spreuken en fragmenten van gedichten zijn geschilderd 
in verschillende let tervormen, zoo gelooven w i j , het 
voornaamste, wat het inwendige betreft, besproken 
tc hebben. 

W a t het uitwendige aangaat, wij hebben reeds ge
zegd , dat het geheel is opgetrokken van roode baksteen 
(Waalvorm) met een ru im gebruik van zand- cn hard
steen ; o. a. het sousbasement van het hoofdgebouw 
is geheel van deze twee steensoorten, terwijl alle o m 
lijstingen der ramen, de kroonlijst gedeeltelijk en de 
hoeken der verschillende voorsprongen van het eerste 
materiaal zijn saamgesteld. 

W a t allegorische voorstellingen betreft, voor het 
meerendeel zijn deze te vinden aan het middengebouw; 
de voornaamste bevinden zich aan de beide hoofdto
rens en zijn indertijd na hare voltooiing reeds in dit 
blad (zie De Opmerker n". 37 van 10 September 1887) 
besproken. Verder zijn er boven de ramen der vesti
bule medaillons met v rouwekoppen , voorstellende de 
vier windstreken : N o o r d , O o s t , Z u i d en West . Boven 
het middelste raam der groote vergaderzaal is voor
gesteld dc verbinding van A m s t e l en I J , boven het 
raam l i n k s , de verbroedering der v o l k e n , en boven 
het raam rechts Hande l en Zeevaart. In de fries der 
kroonlijst zijn van geëmai l l ee rde tegels de wapens van 
de verschillende hoofdsteden van E u r o p a , met dat van 
Ams te rdam in het midden , terwijl het Nederlandsche 
wapen in den top van het middengebouw is gebeiteld. 
In den westelijken toren is van geëma i l l e e rde tegels een 
wijzerplaat, welke de windr ich t ing , en in de ooste
lijke eene, welke den tijd aanwijst. 

A a n de gevels van het oostelijk e indgebouw, boven 
den ingang voor vorstelijke reizigers, zijn drie reliefs, 
voorstel lende: de toebereidselen tot de reis , de re is , 
en de thuiskomst , aangebracht en bovendien boven 
den oostelijken ingang van den doorrit nog de wapens 
van Z . M . den K o n i n g en PI. M . dc K o n i n g i n , met 
aan weerszijden figuren, welke het frontespies torsen. 
Hoven de kleine deur aan den voorgevel bevindt zich het 
Nederlandsche wapen met het devies „ J e maintiendrai". 

A a n den gevel van het westelijk e int lgcbouw, tus
schen de ramen, perronshoogte en entresol, zijn figuren 
voorstellende: O c h t e n d , M i d d a g , A v o n d en N a c h t ; in 
den traptoren figuren, voorstellende het Stoomwezen , de 
Electr ici tei t en de Ingenieurswetenschappen; daarboven 
de bustes van de oudste spoorwegingenieurs: F . W . 
C o n r a d , M . B . H . Goudriaan en L . J . van der K u n . 

D e houten gebouwtjes op de perrons, waarin pr iva
ten , waterplaatsen en nog eenige dienstlokalen met de 
wisselpost in de overkapping, zijn door de architecten 
van het gebouw ontworpen. 

W a t de mannen betreft, die hunne krachten bij den 
bouw ten beste hebben gegeven, de namen der archi
tecten hebben wij reeds genoemd. M e t de leiding der 
spoorwegwerken in het algemeen was tot het jaar 1880 
belast tic hoofdingenieur A . J . van I ' rehn, die na diens 
dood werd opgevolgd door den eerstaanwezend-ingeniuur 
J . L e y d s ; deze laatste, die bij den bouw van het sta
tion zelve als zoodanig fungeerde, -werd bijgestaan dooi
den bouw- en werktuigkundige J . van Asperen , die 
met den dienst van sectie-ingenieur was belast. Het 
hoofdtoezicht was opgedragen aan den opzichter i e klasse 
P . J . H u i b e r s , terwijl dc hoofdopzichter S. W i e r d a en 
de opzichter 2e klasse J . A . v. d. Sluijs Veer belast 
waren met het maken der detailteekcningen. 

Hetgeen vooral bij dezen bouw de aandacht van vak
mannen verdient , is de voorbeeldig zorgvuldige afwer
k ing . D e bovengenoemde ambtenaren der Staatsspoor
wegen , die met het toezicht op den bouw belast waren, 
komt hiervoor alle lof toe , terwijl ook dc aannemers
firma Ph i l ip Hol tzn iann en C ' . met trots op ons nieuwe 
Centraalstation mag wijzen als een bewijs, dat zij ook 
buiten Dui tschland haar gevestigde reputatie heeft op
gehouden. 

W i j komen wellicht binnen kort op het gebouw, als 
architectonisch werk beschouwd, terug. 

(A. et A.) INGEZONDEN. 
Aan den heer H. G. J. 

Het van verontwaardiging «overvloeiende" artikel in de laatste 
Opmerker: »Dc bekroningen op de Parijsche tentoonstelling", 
trok op pijnlijke wijze inijn aandacht. 

Wij zijn het met den heer j . ten volle eens, wanneer hij 
onderscheidingen voor veler verdienstelijken arbeid verwacht 
heeft. 

Edoch, de opvatting kan verschillend zijn. Andere omgeving 
en andere opvoeding zijn factoren, die — tot een zeker punt — 
voor verschillende mecningen kunnen pleiten. We willen hier 
niet beslissen wie gelijk heeft, daar het niet onze bedoeling is 
de uitspraak der Parijsche Jury aan critiek te onderwerpen. 

Wat mij in het bewuste artikel griefde, het zijn de scham
pere opmerkingen over het werk van een der bekroonden, den 
heer Frowein, en de nu eens kleingeestige dan eens hatelijke 
wijze, waarop de schrijver zich. in zijn spijt, ten opzichte van 
officicele lichamen uitlaat. 

Men moet niet vergeten, dat de inzendingen hebben plaats 
gehad tengevolge de dringende invitatie eener Commissie, waarin 
ook bestuursleden van A. et A . zitting hadden. De ironische 
wijze nu, waarop de heer J. die teekeningen bespreekt, vin
den we onkiesch. 

Het is iets heel gewoons, dat artisten hun werk meermalen 
exposeeren; verscheidene der inzenders deden het bij herhaling 
en het doet tot de kunstwaarde van de ontwerpen niets af. 

De heer J. moge omtrent bewust werk een minder gunstige 
opinie hebben — tegenover de zijne staan andere, zooals men 
vroeger en nu ook gezien heeft, daar ook de «Maatschappij" 
het verleden jaar een onderscheiding waardig keurde — ïaute 
de mieux toegekend, zooals de heer J. schamper veronderstelt 

De architecten, die in de gelegenheid zijn voor tentoonstel
lingen te werken, zijn niet talrijk en het behoeft den inzenders 
niet kwalijk te worden genomen, dat zij exposeeren wat toe
vallig gereed is — althans niet door de onthouders, waartoe 
de heer J. ook behoort. 

De heer J. vergist zich verder omtrent den uitslag; waai 
hij meent «verlegen gezichten" te zien, en Iironische geluk 
wenschen" te hooren, kunnen wij hem verzekeren dat hij zich 
illusien maakt. 

En wat de intrigues van de Jury betreft — een dergelijke 
veronderstelling, hoe indelieaat ook tegenover de bekroonden, 
is te kleingeestig om nader betoog te behoeven. Artisten van 
zoo groote reputatie als Garnier, Pascal. Andre", l lai l ly, De 
Baudot, Waterhouse, Pauli — allen leden, staan boven der
gelijke insinuation. 

»La colore est mauvaise conseillière". Zoo ook hier — en 
we vinden het jammer dat de heer J. zich door haar tot zoo 
spijtige uitingen liet verleiden. 

Rotterdam. H E N K I E V E R S . 

s-Gravenhage, 8 October 1889. 
Welcd. heer Redacteur! 

Na lezing der beschouwing over de bekroningen op de Pa
rijsche tentoonstelling, is bij mij de vraag gerezen of eene 
dergelijke manier van schrijven aanbeveling verdient. 

Niet gaarne zou ik mij aan de quaestie zelve wagen willen, 
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doch ik weet zeker, dat het nnnoodig is onheusche sarcasmen 
naar het hoofd te slingeren van degenen die bekroond werden. 

Ik acht dit onbeleefd en onfatsoenlijk en zeer karakterschet
send voor hem, die zich daaraan schuldig maakt. 

Kan men niet waardeeren, dat men dan ernstige bezwaren 
aanvoere of zwijge. 

Men schijnt in Holland maar niet te kunnen of te willen 
begrijpen, dat aaneensluiting tusschen de beoefenaren van een
zelfde vak, ondanks verschil in richting en gevoelen, kan samen
gaan en ook noodig is; onwillekeurig komt bij mij de gedachte 
aan "broodnijd", in dit geval «medaillenijd", steeds op, wanneer 
ik onwaardige aanvallen op vakgenooten onder de oogen krijg. 

Vriendelijken dank voor de plaatsing en zeer hoogachtend 
verblijf ik , mijnheer de Redacteur 

Uw dienstv. dienaar, 
J- J- v. N . 

(A. et A.) Beide inzenders verklaren om strijd zich niet aan 
de quaestie zelve te zullen wagen en de uitspraak der Jury 
niet aan critiek tc willen onderwerpen. Dat is wel jammer, 
het verraadt bij de schrijvers geen bijzonder vaste overtuiging 
ten opzichte van hetgeen in mijn oog toch de hoofdzaak is. 

Ik had zoo gaarne van den heer Evers, in plaats van eenige 
klinkende namen van Juryleden, eene zakelijke weerlegging 
gehoord van mijne beweringen en citaten omtrent de wijze van 
werken der Jury-commissie, doch zoolang niemand dat kan, 
blijf ik de gevolgde tactiek immoreel noemen en is de uitslag 
van zoo'n «wedstrijd", welke deze ook zijn moge, in mijn oog 
belachlijk. 

Dc heer Evers zal toch niet beweren dat artistieke reputatie 
een waarborg is tegen het in practijk brengen van internatio
nale plichtplegingen of andere niets met werkelijke verdiensten 
te maken hebbende overwegingen? Wij zijn toch onze beurs-
prijsvraag nog niet vergeten of die voor den Milaanschen 
domgevel? 

Wanneer de heer N . zich dc vraag stelt of dergelijke (mijne) 
manier van schrijven aanbeveling verdient, dan antwoord ik , 
dat naar mijne opvatting alleen die manier aanbeveling ver
dient, waarbij men zegt wat men meent, wanneer men zich 
namelijk daarbij vrij gevoelt van nevenaspiraties; ander ge
schrijf is niet alleen totaal overbodig, maar ook verkeerd. 

Verschil in opvattting van een zaak is natuurlijk niet zeldzaam. 
In onze quaestie heb ik reeds kunnen wijzen op de «aangename 
voldoening" die sommigen gevoelden na kennisneming van den 
uitslag; lijdelijke berusting vertoont zich bij enkelen, die voor 
zich persoonlijk geen reden tot ontevredenheid hebben. Bij 
mij en bij vele anderen echter wekte de uitslag en de gedachte 
aan dc wijze, waarop die tot stand kwam, verontwaardiging, 
en in dat gevoel schroom ik niet sarcastisch of ironisch mijn 
opinie te uiten. De persoon, die het raakt, doet niets ter zake; 
allen wier namen ik noemde, zijn mij even vecl of even weinig 
bekend. Ook voor spijt, wrok. brood- of tnedailtenijd'bestaat 
bij mij niet het minste motief, om de eenvoudige reden dat ik 
noch als inzender, noch in eenig ander opzicht iets met de 
Nederlandsche inzending uitstaande heb. Doch wie, in de hoop 
op eene onderscheiding, zijn werk publiek exposeert. kan weten 
dat hij het hiermede tevens aan de publieke beoordeeling prijs 
geeft. Wanneer ook antieren, met dezelfde vrijmoedigheid, 
steeds weer voor eenzelfde project bewondering kwamen vragen , 
dan had de Parijsche tentoonstelling ten minste wel met een 
vijftigtal beursontwerpen uit ons land kunnen prijken om nog 
niet eens van andere concurrenties te gewagen. 

Ik geloof niet dat de Commissie, bij hare invitaties, zoo'n 
succes verwacht of bedoeld heeft. 

Ten slotte wil ik den heer N . de verzekering geven dat aan
eensluiting tusschen beoefenaren van eenzelfde vak, ondanks 
verschil in richting en gevoelen, ook naar mijn opinie kan 
samengaan en zelfs zeer gewenscht is; ik durf ook beweren 
hiertoe reeds meermalen naar vermogen te hebben meegewerkt, 
doch nimmer door onderlinge bewierooking tegen betere over
tuiging in , of door te zwijgen, waar naar mijne meening tegen 
misbruiken of verkeerde toestanden moest gestreden worden. 

H . G. J. 

U I T P A R I J S . 
V . 

Sedert ik u de laatste maal schreef, is de officiëele 
lijst der bekroningen openbaar geworden, en heeft de 
prijsuitdeeling in het Palais de 1'Industrie plaats gehad. 
Met het talent, den Franschen e igen, waar het geldt 
feesten te organist-eren , hebben zij ook aan een anders 
zeer droge plechtigheid iets aantrekkelijks weten te 
geven, door voor den President der Republ iek een 
optocht te doen voorbi j t rekken, die door de vele ba
nieren en de medewerking van het koloniaal element 
iets zeer schilderachtigs had. Medail les zijn niet uit
gereikt ; men heelt zich bepaald tot d ip loma ' s ; ware 

dit niet het geval geweest, de mi ldheid der bekroners 
zou zeker niet zoo groot zijn. N u zijn meer dan 
vijftig percent der inzenders met een prijs weggegaan. 
V a n de Nederlandsche bouwkundigen hebben slechts 
drie iets bemacht igd , wat mij verwondert , als ik be
denk welk een goed figuur de Nederlandsche architec
tonische inzending maakte. V e r h e u l heeft voor zijn 
schouwburg- , Evers voor zijn kathedraal-ontwerp zeker 
een bekroning verdiend; hoe echter de J u r y ertoe 
kwam Frowein eervol te vermelden, zal wel niemand 
begrijpen, die de zeer onbetcekenende inzending van 
dezen heer zag. M e n weet het nu eenmaal , dat be
kroningen vaak verrassen. 

Laat ons nu weder onze wandeling op de tentoon
stell ing voortzetten cn ten einde brengen. W a t op 
het T r o c a d é r o tc zien i s , kan onder het belangrijkste 
der tentoonstelling gerangschikt worden. T o c h ziet men 
daar zooveel bezoekers niet , als op het C h a m p de 
Mars en de Esplanade des Invalides. D e reden l igt 
voor de hand. W i e uit het hart van Parijs k o m t , en 
dat zijn de meeste bezoekers, betreedt de tentoonstel
l ing gewoonlijk door een der ingangen van de t^spla-
nade of door de Porte R a p p ; eerst laat en vermoeid 
komt hij op het T r o c a d é r o aan en heeft dan niet veel 
lust , o m weer wat anders te gaan zien. W i e door de 
ingangen van het T r o c a d é r o b innenkomt , wordt ge
troffen door het grootsche schouwspe l , hetwelk het 
Champ de Mars oplevert , en haast zich daarheen, 
zonder aan het T r o c a d é r o zelf veel aandacht te wijden. 

Het T r o c a d é r o g e b o u w is den meesten mijner lezers 
waarschijnlijk bekend; droog van architectuur, dankt 
het zijn effect alleen aan zijn fraaie l igg ing en de fon
tein , die er zich vóór bevindt. O m die fontein zijn 
de PVansche bloemkweekers bij voortduring bezig de 
fraaiste bloemen en gewassen, welke het seizoen ople
vert , te plaatsen. Is het tentoongestelde verwelk t , 
dan wordt het aanstonds weder door iets anders ver
vangen. Behalve twee restaurants. ziet men op het 
T r o c a d é r o - t e r r e i n slechts een tweetal bouwwerken. E e n 
daarvan is het Pavi l ion des P'orets, dat zeker onder de 
meest eigenaardige gebouwen der tentoonstelling gerang
schikt mag worden. V o o r zijne constructie is uitsluitend 
van de houtsoorten, welke Frankr i jk oplevert, gebruik 
gemaakt. Ten deele zijn stammen en takken gebezigd, 
ten deele echter ook hout in min of meer bewerkten 
staat. Dor ische kolommen zijn gevormd van boom
stammen , waarop een vierkant plankje, bij wijze van 
abacus gespijkerd i s ; een zwaar touw doet dienst als 
echinus. D e kapiteelen van Kor in th ische kolommen zijn 
gevormd van t a k k e n , terwijl de astragaallijst weer 
door een touw vervangen is. M e n ziet dus , als het 
ware , de theo r i eën , die Vi t ruv ius omtrent het ontstaan 
der zuilenorden ten beste geeft, verwezenlijkt. In het 
gebouw is alles g e ë x p o s e e r d , dat met mogel i jkheid 
van hout gemaakt kan worden; eenige d iorama 's , 
welke tafereelen uit de Fransche gebergten te zien 
geven, brengen de noodige afwisseling aan. 

A l s pendant van dit paviljoen is dat van het M i n i 
sterie der Openbare W e r k e n op het T r o c a d é r o - t e r r e i n 
opgericht. H o e w e l , uit een architectonisch oogpunt , 
dit bouwwerk niet tot de meest interessante der ten
toonstelling behoort , zal toch de technicus er gaarne 
verwijlen. M e n ziet daar al de groote ingenieurswer
ken , welke in de laatste jaren in Frankr i jk zijn uitge
voerd , in talrijke teekeningen en ook in modellen voor
gesteld. H e t trof ons bijzonder, hoe de Fransche 
ingenieursteekeningen, bij alle correctheid, toch ook 
iets artistieks hebben. D e bekende goede smaak der 
Franschen verloochent z ich ook hier niet . en met fijn 
gevoel weten zij de harde k leuren , de brutale b lok -
letters en de zware schaduwen, die den Hol landschen 
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en Engelschen ingenieurs zoo dierbaar z i jn , te vermij
den. He t zou mij te ver voeren , indien ik ook slechts 
het voornaamste, wat in het paviljoen te zien is , wilde 
opsommen. Ik kan mijnen lezers slechts aanraden, 
voor zooverre zij de Fransche hoofdstad voor de s lu i 
t ing der tentoonstelling nog bezoeken zu l l en , z ich door 
eigen aanschouwing van het belangrijke en leerrijke 
dezer inzendingen te gaan overtuigen. 

Ken bezoek aan de beide zijvleugels van het Troca-
d é r o zal hun zeker ook veel genoegen schenken. In 
den westelijken vleugel vindt m e n , behalve talrijke 
oudheden, waaronder kerkeli jke goudsmidswerken. hout
snijwerken, „ é m a u x " , oude tapijten, voortbrengselen 
van ceramiek, enz. voorkomen , ook de voorwerpen uit 
Cambodja overgebracht, tentoongesteld. In het bij
zonder zullen daar echter de teekeningen uit de ar
chieven van de Commiss ion des Monuments Histor iques 
de aandacht t rekken. Ongeveer alle bouwwerken van 
architectonische waarde, v ó ó r 1550 in Frankr i jk ge
sticht, ziet men daar in keur ig uitgevoerde opmetingen 
bijeen. O o k de photographie is in den laatsten tijd op 
uitgebreide schaal toegepast tot het weergeven der 
bouwwerken. O p een der wanden ziet men al de ka 
thedralen van Frankr i jk in zeer goed uitgevoerde pho-
t o g r a p h i e ë n bijeen. Onder de teekeningen t rokken voora) 
die van V i o l l e t - l e - D u c en van Sauvageot door hare 
artistieke uitvoering onze aandacht. M e n vindt er echter 
zoovele, die om de een of andere reden het oog boeien, 
dat men uren te midden dezer collectie kan vertoeven, 
om telkens weer nieuwe schoonheden te ontdekken. 
W i j konden den wensch niet onderdrukken, dat de 
tijd niet ver af moge z i jn , dat ook de Staat der N e 
derlanden een dergelijke collectie voor het publiek ter 
bezichtiging zal stellen. 

Nie t minder interessant is de verzameling van af
gietsels in den oostelijken vleugel van het T r o c a d é r o -
paleis. M e n ziet daar tal van portalen van Fransche 
k e i k e n , grafmonumenten, koorgestoelten, kerkmeube-
len , kapiteelen , ornementen, alles op ware grootte, 
en heeft dus eene uitstekende gelegenheid het werk 
der beeldhouwers van verschillende tijden onderl ing te 
vergelijken. H i e r i s , op groote schaal , hetzelfde ge
daan als bij ons op de westelijke binnenplaats van het 
Ri jks-museum te A m s t e r d a m , wier openstelling voor 
het publiek zich nog steeds laat wachten. 

Gaan wij nu den Pont de J é n a weder over , om ons 
naar den Qua i d 'Orsay te begeven. Brengen wij echter 
eerst nog een bezoek aan het gebouw, waar men onzen 
aardbol op een millioenste zijner grootte kan zien. M e n 
gaat een trap op en komt dan op een platform, dat 
z ich ter hoogte van Spitsbergen bevindt; ijzeren brug
gen , over de aarde geslagen, maken ook het bezichti
gen van de Noordpool mogelijk. H e t platform windt 
z i ch schroefvormig om den b o l , zoodat men in de ge
legenheid i s , alle punten der aarde van nabij te be
schouwen. Staat men ter hoogte van den evenaar, dan 
ziet men , als de Groote Oceaan z ich voor ons bevindt, 
niets dan water; van het vasteland is niets waar te 
nemen. H o e w e l Europa tamelijk groot i s , werd Parijs 
zoo k l e i n , dat men er ternauwernood het tentoonstel
lingsterrein op heeft kunnen aanduiden. Af-en-toe wordt 
de aarde gedraaid , doch veel sneller dan in werke
l i jkheid. 

H e t gedeelte der tentoonstell ing, dat z ich op den 
Qua i d 'Orsay bevindt , behoort zeker tot de gezelligste 
plekjes , welke men op de groote wereldkermis aantreft. 
A l wat op landbouw, veeteelt en de fabrikage van 
levensmiddelen betrekking heeft, vindt men daar bij
een — een voedingstentoonstelling op reusachtige schaal. 
A l de gaven van Bacchus en Cambrinus zijn daar voor 
betrekkelijk weinig geld te kr i jgen , en t o c h , wij heb

ben nimmer daar personen ontmoet, die onder de ter
men der vaderlandsche drankwet v i e l en , wat zeker voor 
de matigheid der Franschen pleit. Daar het verkeer 
over den Pont de 1'Alma niet gestremd mocht worden, 
is de Place de 1 'Alma overbrugd, doch op een wijze zoo 
smakeloos, dat die te midden van zooveel schoons een 
wanklank geeft. 

H e t Palais de 1'Alimentation is in zeer elegante 
vormen opgetrokken; zijne witte wanden weerspiegelen 
zich in de Seine. D o o r torentjes en spitsen is aan het 
geheel een zeer behaaglijk silhouet gegeven. D e reus
achtige ru imte , die het van binnen bevat, wordt geheel 
ingenomen door allerlei inzendingen van voedingsmid
delen ; in het midden bevindt z ich een café met het 
onvermijdelijke damesorkest. Onder het gebouw zijn 
ruime kelders , waarin de beste voortbrengselen der 
Fransche wijnbergen zijn bijeengebracht. Overa l in 
het gebouw heeft men gelegenheid van het tentoon
gestelde tc proeven , waarvan dan ook veel gebruik ge
maakt wordt. 

Onmiddel l i jk aan dit paleis grenst het paviljoen van 
P o r t u g a l , dat als bouwwerk een zeer goeden indruk 
maakt. Naar zuidelijk gebruik zijn de verschillende 
vertrekken om een open binnenplaats gerangschikt , die 
door galerijen omgeven is. M e n wandelt hier in let
terlijken zin onder de druiven; aan een groot buffet 
worden door dames in Portugeesch costuum de be
roemdste soorten van portwijn ten verkoop aangeboden. 
He t k w a m ons echter voor , of de wieg dezer dames 
eer in Batignolles dan in Lissabon gestaan had. Zeer 
geslaagd is de hoofdtrap, die naar de bovenzalen leidt; 
het geheele gebouw is met den grootst mogelijken 
r i jkdom gedecoreerd, en toch is de w e r k i n g , die het 
op den beschouwer maakt , zeer harmonisch. 

A a n de andere zijde van de Place de 1 'Alma is het 
paviljoen van Spanje, dat wel is waar in r i jkdom voor 
dat van Portugal onderdoet, maar toch van veel smaak 
blijk geeft. Verschi l lende motieven van oud-Spaansche 
gebouwen zijn er tot een interessante compositie samen
gevoegd. V ó ó r het gebouw, onder de boomen van 
den Qua i d 'Orsay , is een estrade opgeslagen, waarop 
eenige muzikanten in Spaansch costuum hunne talenten 
in het bespelen van gitaar, mandoline en tamboerijn 
ten beste geven , wat de locale kleur van het geheel zeer 
verhoogt. Spaansche schoonen, met de manti l la gra
cieus om het hoofd geslagen, verkoopen in tentjes, om 
de estrade opgericht , allerlei producten des lands. 

Hiermede zal ik mijne mededeelingen van de Ten
toonstelling eindigen. A lvorens van mijne lezers afscheid 
te nemen, wensch ik echter nog een enkel woord te 
zeggen over de herrezen R u e Saint -Antoine en de 
Bas t i l l e , die zich op een terrein aan de A v e n u e de 
Suffrcn, in de onmiddellijke nabijheid van het tentoon
stellingsterrein , bevinden. W i e z ich ons marktplein van 
1887 herinnert, weet welk een verrassend effect het 
maakt , als men dus plotseling in lang vervlogen tijden 
verplaatst wordt. W e r d toen bij ons de niet onjuiste 
opmerking gemaakt, dat het marktplein veel tc groot 
was , en daardoor een groot gedeelte van zijn gezellig
heid ver loor , een dergelijk verwijt kan de nabootsing 
der R u e Saint -Antoine niet treffen. E l k huis is op 
ware groot te , op zijn juiste plaats aanwezig; zelfs een 
koepelkerk ontbreekt niet. M e n begrijpt echter, dat 
zij niet voor godsdienstoefeningen gebruikt wordt , doch 
voor meer wereldsche doeleinden dient. V a n de Bastille 
ziet men slechts een gedeelte, doch genoeg o m zich 
een duidelijke voorstel l ing van het gevaarte te maken. 
H e t inwendige van dit somber verblijf is h i e r . . . . een 
theater, waar pantomimes uit het laatst der achttiende 
eeuw vertoond worden. In al de winkels van de Rue 
Sain t -Anto ine ziet men de kooplieden en werklieden 
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uit den tijd van Lodewi jk X V I in het costuum hunner 
dagen bezig. I Iet plaveisel is even hobbel ig als het 
in werkel i jkheid was; talrijke cabarets lokken de be
zoekers tot verpoozen uit. V o o r een der gebouwen 
leest men zelfs: „ l e i le roy va a p i é , deux s o l s " , 
welk opschrift voor den goeden verstaner aan duidelijk
heid slechts weinig te wenschen overlaat. Lantaarns , 
aan touwen dwars over de straten gehangen, ver
lichten als weleer den openbaren weg. D e olielampjes 
van voorheen zijn echter door electrisch licht vervan
gen , als concessie aan onzen tijd D e talrijke soldaten 
en andere personen, in achttiende-eeuwsch costuum 
gekleed, geven iederen avond de bestorming der Bastil le 
te z ien , waarbij het aan verschrikkeli jke kanonades niet 
ontbreekt. O p een estrade worden achttiende-eeuwsche 
dansen uitgevoerd of liederen uit den revolutietijd ten 
gehoore gebracht. H e t geheel is wel geschikt den 
bezoeker in den geest een honderd jaar terug te doen 
gaan; werd de illusie door de medebezoekers in hun 
modern gewaad niet vers toord , de indruk zou nog 
grooter zijn. 

Ik meen nu het belangrijkste, wat de architect 
thans te Parijs zien k a n , aangestipt te hebben. O p 
volledigheid maken mijne mededeelingen geen aan
spraak ; bij de overweldigende massa, die zich ter be
schouwing aanbiedt, was ik wel genoodzaakt hier en 
daar een greep te doen. Ik hoop echter, dat de 
artikelen mijnen lezers den indruk mogen gegeven heb
ben , dat deze Tentoonstel l ing een grootsche onder
neming i s , die al hare voorgangsters verre in de 
schaduw stelt, en waarvan men kwalijk de wedergade 
zal te zien kr i jgen; ik voeg hierbij den wensch, dat 
wat ik schreef, mijne vakgenooten moge o p w e k k e n , 
voor zooverre zij het nog niet deden , om de Fransche 
hoofdstad nog voor November te bezoeken. Ik ben 
overtuigd, dat zij vol bewondering over het door het 
Fransche volk tot stand gebrachte terug zullen keeren. 

OSADO. 

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 . 

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

In cle vergadering van Vrijdag 4 October trad de heer ]•'. H . 
Richter uit Weenen als spreker op, met eene boeiende rede 
over de 2000 jaren oude portretten, in dc vergaderzaal der 
Maatschappij, Marnixstraat 402, reeds gedurende enkele we
ken tentoongesteld. 

Hij herinnerde hoe de schilderkunst der ouden anders be
oordeeld werd, sedert de fresco's en tempera-schilderstukken 
van Herculanum en Pompeji ontdekt werden en dat weder ge
heel andere denkbeelden waren opgekomen na de groote vondst 
te Kubayat, thans tentoongesteld in dit gebouw. 

Georg Ebcrs, hier te lande zoo welbekend, ook als Egypto
loog, was de eerste, die de aandacht op deze verzameling had 
gevestigd, wier ontdekking hij beschouwde als eene openbaring 
vuor de geschiedenis der menschheid cn der kunst. 

Wie door deze portretten, bij mummiën gevonden, zijn voor
gesteld, staat daarbij niet vermeld; maar de portretten spreken 
voor zichzelf. Duidelijk zijn de typen van Syriers, Egyptenarcn 
en Hellenen te onderscheiden. 

In 't kort werden de graven beschreven, waarin de mummiën 
werden bijgezet, en hoe de Grieken uit de volksplantingen in 
Egypte, zich niet langer kunnende vereenigen met het Egyp
tische cn Phoenicische gebruik om ruwe maskers op het gelaat 
van den doode te leggen, ertoe overgingen de portretten der 
afgestorvenen op het hoofdeinde der mummie neder tc leggen, 
onder het beweegbare deel van bet deksel der mummiekist. 
Van dergelijke portretten, waarvan een tootal zijn tentoonge
steld, toonde hij de bewerking in wasverf met verschillende 
bindmiddelen aan, en tevens de hoog-artistieke eigenschappen, 
die de voornaamste der tegenwoordige portretschilders in Oos
tenrijk, Duitschland en Erankrijk in verrukking hadden ge
bracht. Ieder, die deze werken van voor 2000jaren aanschouwde, 
Ook hier te Amsterdam, stond verbaasd over de hooge ont
wikkeling van de kunst in die dagen. 

Met groote belangstelling volgden de talrijke aanwezige per
sonen den spreker, die na zijne rede luide werd toegejuicht en 
wien namens de vergadering werd dankgezegd door den beer 
J- F. Klinkhamer, Voorzitter der Afdeeling. 

De heer Graf, eveneens uit Weenen, eigenaar der kostbare 
Portretten, toonde daarna aan dc aanwezigen eene uitgebreide 

verzameling oude geweren en geborduurde stollen uit liet begin 
onzer jaartelling en meest alle bij mummiën gevonden. Een 
gedeelte daarvan is eveneens in het gebouw ter bezichtiging 
gesteld. 

A F D E E L I N G A R N H E M . 

Vergadering van y October [8S9. 
Na goedkeuring der notulen van de voorgaande vergadering 

wordt mededeeling gedaan van de ingekomen stukken, als: 
1°. Administratieve voorschriften voor de uitvoering van 

werken onder Kijksbeheer. 
2°. Een brochure, getiteld: «Bevordering van Wedstrijden 

voor handwerkslieden in Nederland''. 
Daarna werd door de leden bezichtigd: Eisenwerke oder 

Ornamcntik der Schmiedekunst des Mittelalters und der Re
naissance, van Dr. J. H . von Hefner Alteneck, cn het vervolg 
van bet werk : Peinturcs murales des chapelles dc Nólrc Dame 
de I'aris, van Viollet-le-Duc, waarvoor aan den kunstgever 
dank werd gebracht. 

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 Jury voor de drie-jaarlijksche tentoonstel
ling van schilderijen is door bet Gemeentebestuur aangevuld 
met de heeren J. H . Maschhaupt, H . W. Mesdag cn J. J. van 
de Sande Bakhuijzen. Van wege de inzenders werden de hee
ren Jozef Israels, Jacob Maris, I'rof. Allelic en Greivegekozen. 

De gouden medailles zijn toegekend aan Albert Neuhuys, 
Ken binnenhuis; Pier Pander, voor de geheele inzending; G. 
II. Breitner, Souvenir van dc manoeuvres; J. M. N . Whistler 
geheele inzending; Willem Maris, Hollandsche weide; The'rèse 
Schwartze, Psalm 146. 

— Door het bestuur der afdeeling Amsterdam van de Ver
eeniging ter bevordering van Eabricks- en Handwerksnijver-
heitï in Xederlaitd is een circulaire verzonden ter bespreking 
van het reeds herhaaldelijk geopperde denkbeeld om in Am
sterdam een museum voor Hedendaagsche Kunstnijverheid te 
stichten. De gelegenheid zou daartoe zoo gunstig zijn daar de 
Ned. commissie ter Parijsche tentoonstelling bij de sluiting dier 
Wereldtentoonstelling met dc fabrikanten aldaar betrekkingen 
heeft aangeknoopt om voor weinig geld een aantal fraaie voor
werpen in natura en een uitgezochte collectie teekeningen uit 
de Parijsche ateliers aan te koopen. 

Het bestuur der Afdeeling Amsterdam der genoemde Veree
niging is aangezocht de fabrikanten te polsen of zij een stichting 
als genoemd zouden willen steunen. Daar de tentoonstelling 
binnen weinige weken wordt gesloten verzoekt de Voorzitter, 
de heer I'. A . Hoeker, Heerengracht 439, vóór 15 October a.s. 
een bewijs van instemming. 

G R O N I N G E N . De X. Gr. Ct. meldt over het jubileum van 
den heer Scholten het volgende, dato 7 October: 

Dat dc heer W. A. Scholten gisteren zijn zeventigsten ver
jaardag vierde cn tevens den gedenkdag van zijn optreden, 
voor vijftig jaren, ah fabrikant, bleek niet alleen uit den 
vlaggentooi van de suikerfabriek. Gistermiddag bezocht een 
talrijk publiek, daartoe uitgenoodigd, de Beurs, waar heden 
het eigenlijke feest wordt gevierd. Deze "tempel van Mercurius" 
ziet er heden uit als eene feestzaal en dat is geene geringe eer 
voor de heeren, die het gebouw aldus hebben versierd, dat 
zij daarin dit karakter wisten te geven. Men kon nauwelijks 
vermoeden, dat de Beurs er ooit zoo zou kunnen uitzien. De 
herschepping was volbracht met veel groen, vele bloemen, de 
wapenborden van de landen, waarin de heer Scholten zijne 
fabrieken heeft gevestigd, het klaterend water van eene fontein, 
electrische verlichting en - - want daarop komt het aan — 
nog meer welbestede moeite dan welbesteed geld. De uitste
kend ingerichte tafel, waaraan gisteravond de genoodigden 
plaatsnamen en gearrangeerd door den heer Hendriks, Heere
straat, prijkte o. a. met een piece dc milieu, waarin de kunst 
van dc'n suikerbakker op de gelukkigste wijze rivaliseerde met 
den beeldhouwer. Men zou inderdaad wanen in dit kunststuk, 
bekroond door de afbeelding van den jongen Scholten als 
Handwerksbursche, een in marnier gehouwen werk te zien. 

Gisteravond was ter cere van dezen verjaardag het gebouw 
van den stoombootdienst Hunne geïllumineerd o. a. met een 
chassinet, voorstellende de emblemen van de industrie en het 
borstbeeld van den heer Scholten, terwijl de stoombootllunse 
VI geheel was verlicht en vooral van de Boteringcbrug gezien 
een [raai gezicht opleverde. Naar wij vernemen was deze ver
lichting bezorgd door de heeren Eekhoff en Abrahams alhier. 

Door de ambtenaren der fabrieken van den heer Scholten 
werd hem een prachtig portret-album aangeboden, bewerkt even 
solied als artistiek door de Koninklijke fabriek van den heer 
Van Kempen; door verschillende vereenigingen op handel en 
industrie betrekking hebbende, hier en in de provincie geves
tigd, bronzen en zilveren medailles met zijn borstbeeld, verge
zeld van een album, bewerkt door den heer J. W. Muller alhier, 
een werk, dat door veel smaak cn verscheidenheid uitmunt; 
door de werklieden van de fabriek "Self-help" een ander album, 
door de goede zorg van den heer Steen bewerkt. 
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Op het eerste titelblad prijkt een Mercuriusbeeld, omgeven 
door bloemen en een wijngaardrank, op 2 hoeken door een 
bijenkorf. Op het tweede titelblad de opdracht: «Hulde aan 
den heer W. A . Scholten, op zijn vijftigjarig jubileum als fa
brikant, bewezen door de werklieden van dc fabriek »Self-Help." 
1839 — 6 October — 1889." 

Hoven het tweede titelblad de faam met bazuin, waaraan een 
lint; waarop de namen der fabrieken Eureka, Motké. Self-Help 
en Hibernia. Dit titelblad is omgeven met suikerplantcn in 
bloei en rijpheid, een suikerwortel- en een aardappelplant. 

— In eene openbare vergadering van Gedeputeerde Staten 
van Groningen heeft het verhoor plaats gehad van den heer 
H . Dik , lid van den Gemeenteraad van Winschoten, door eenige 
aannemers beschuldigd van in strijd met de bepalingen der 
gemeentewet leveranties te hebben gedaan ten behoeve dier 
gemeente. De voornaamste beschuldiging betrof de levering 
van steen ten behoeve van den kunstweg van Winschoten over 
Becrta naar de Pruisische grenzen. De heer Dik gaf een over
zicht van dc feiten, zooals zij zich hebben toegedragen. Vo l 
gens zijne mededeeling kwamen zij neer op het volgende: Er 
zijn 6 commissarissen, belast met de zorg voor den bedoelden 
weg, waarvan 3 benoemd zijn door den Raad van Winschoten 
en 3 door dien van Becrta; de commissarissen uit Winschoten 
zijn leden van den Gemeenteraad, die uit Becrta echter niet. 
De opzichter, door commissarissen belast met het opzicht over 
den weg, werd in den loop van den winter ziek en toen werd 
door commissarissen besloten dit opzicht aan den heer Dik als 
deskundige op te dragen. Dc bestekken voor het onderhoud 
cn het herstel van den weg werden door hem gemaakt; toen 
de groote som van / '3500, voor herstrating uitgetrokken, be
merkingen uitlokte, werd de weg nogmaals onderzocht en zijn 
de bestekken goedgekeurd. De heer Dik werd belast met het 
doen der aanwijzing en toen het onderwerp ter sprake kwam 
dat de steenen daarterplaatse zoo schaars tc verkrijgen zijn, 
deelde hij mede, dat hij nog steenen genoeg in voorraad had 
en daarvan wel wat wilde missen Op verzoek van alle aan
wezigen heeft hij hun bij aankomst te Winschoten opgave ge
daan van den prijs. Den volgenden dag deed een dezer perso
nen, Havinga, de vraag of de prijs niet wat lager kon gesteld 
worden, daar hij dan meer kans had aannemer te worden; 
dit geschiedde en Havinga werd aannemer, dat zonder de prijs
verlaging der steenen toch het geval zou zijn geweest. 

De heer Dik heeft den anderen commissarissen medegedeeld, 
dat hij de steenen voor de herstrating zou leveren en voegde 
daaraan toe, dat men dan op goede kwaliteit kon rekenen en 
het werk op tijd zou geschieden. De heer Dik verklaarde dat 
de zaak zich feitelijk had toegedragen, zooals door hem was 
medegedeeld cn had niet kunnen denken, daarmede iets on
rechtmatigs verricht te hebben. In 1885, toen hij lid van den 
Gemeenteraad werd, was hij nog tot Mei aannemer van het 
onderhoud van |dien weg en hij was dat gebleven, zonder te 
denken dat dit in strijd met de Gemeentewet was. Verder wees 
hij erop, dat dc commissarissen geheel vrij zijn in hunne 
handelingen. Zij koopen tegenwoordig van Burgemeester en 
Wethouders der beide gemeenten den kcislag, die verkregen 
wordt in de te Winschoten cn Beerta bestaande keiklopperijen 
en deze keislag wordt door den administrateur betaalt'. Meer 
had hij tot zijne verdediging niet te zeggen. Op een vraag van 
den heer Veltman, die de vergadering van Gedeputeerde Staten 
leidde, verklaarde de heer Dik nog uitdrukkelijk, dat hij de 
steenen, benoodigd voor dien weg, heeft geleverd en ook wist, 
dat ze daarvoor gebruikt zouden worden, terwijl hij op een 
vraag van den heer Schilthuis antwoordde, dat hij niet geïnte
resseerd was bij de werkzaamheden, die zijn zoon van de ge
meente Winschoten aannam. 

Nadat hij verder nog verklaard had, de geheele toedracht 
der zaak tc hebben medegedeeld en gemeend had te handelen 
in het belang van den weg, werd het onderzoek gesloten ver
klaard en dc uitspraak bepaald op een nader aan te wijzen dag. 

— ( A . et A . ) In het Leidsche Dagblad van 5 dezer wordt het 
volgende vermeld: 

«Het blijkt nu dat het plan om het feestgebouw voor de aan
staande maskeradcfeesten over het Rapenburg te bouwen, reeds 
langer heeft bestaan dan men aanvankelijk vermoedde. Reeds 
vroeg in het voorjaar had de heer H. J. Jesse, architect alhier, 
zich moeite gegeven om met een goed denkbeeld voor den dag 
te komen. Ook hem was gebleken dat, wilde men het Park 
als feestterrein gebruiken, dit gebouw nergens anders kon 
geplaatst worden dan over het Rapenburg. Er zou in het 
midden van de vaart éénc rij palen komen te staan, zoodat de 
scheepvaart twee doorgangen behield, welke daardoor onge
hinderd door het Rapenburg zou kunnen geschieden. 

»De boomen, op het Steenschuur staande,zouden grootendecls 
in de keukens cn andere bijgebouwtjes ingebouwd worden; 
eene groote, breede trap zou naar het Park leiden cn voorts 
het gebouw zóó geplaatst worden, dat daarachter nog ruimte 
voor de gewone passage overbleef. Na den brand der Stadszaal 
zond de heer Jesse dit plan in aan B. cn W . , met verzoek 
hem te vergunnen voor zijn risico dit gebouw daar tc plaatsen, 
ten einde de gemeente onmiddellijk schadeloos te stellen voor 

het gemis der Stadszaal en het later — natuurlijk met nieuwe 
decoratie — als feestgebouw te doen dienen voor de maske
radcfeesten. 

»Deze vergunning werd niet verleend op grond dat het plan 
op den langen duur belemmerend zou zijn voor de scheepvaart.'' 

Afgescheiden van het recht op het auteurschap, dat hier 
schijnt te zijn geschonden, is het bovendien zonderling dat het 
plan van den heer Jesse hinderlijk aan de scheepvaart wordt 
geoordeeld en dc uitvoering ervan op dien grond word geweigerd, 
terwijl hetzelfde plan, maar door den gemeente-architect voor 
de studenten uit tc voeren, niet hinderlijk zou zijn 

Met belangstelling zullen we zien wat er gebeuren zal. 
A S S E N . De Gemeenteraad heeft den prijs van ƒ 7 5 toege

kend aan den heer J. Vroom tc Noordlaren, voor het best 
gekeurd ontwerp voor den aanleg der nieuwe begraafplaats. 

D O R D R E C H T . In de laatst gehouden vergadering van de 
vereeniging Voor vak en kunst werd door den Voorzitter mede
gedeeld, dat bij het bestuur de vereerende opdracht was ont
vangen van mevr. Douairière Jhr. F . J. van den Santhcuvel, 
om onder de leden eene prijsvraag uit te schrijven, tot onderwerp 
hebbende: ontwerp eener kamerbetimmering in oud-Hol-
landschen Renaissance-stijl (1600—1650). 

De teekeningen moeten vóór 1 December e. k. worden inge
leverd. Drie prijzen, van ƒ 7 5 , / 5 0 en ƒ 2 5 , zijn uitgeloofd. 
Alleen stadgenooten, leden van Voor vak en kunst, mogen 
aan den wedstrijd deelnemen; hun zal het programma binnen 
enkele dagen worden toegezonden. 

— Het Centraal-station te Amsterdam zal den Ijden dezer 
maand in gebruik genomen worden, zoo als thans beweerd 
wordt. Het wordt meer dan tijd het hulpgebouw buiten dienst 
te stellen. 

— Even voor het afdrukken der courant ontvingen wij eene 
belangrijke brochure, die niet in den handel gebracht is. Zij 
draagt den titel: V o o r k o m i n g v a n o n g e l u k k e n i n fa
b r i e k e n en w e r k p l a a t s e n i n N e d e r l a n d en is van 
de hand van den heer F. W. van Wersterouren van Meeteren, 
technoloog. Bij oppervlakkige doorbladering valt het in 't oog, 
dat de schrijver een beroep wenscht te doen op alle Nederland
sche industrieelen, op de Nederlandsche Maatschappij ter be
vordering van Nijverheid, op de Vereeniging ter Bevordering 
van Fabrieks- en Handelsnijverheid, op de verschillende Nij
verheids Vereenigingen in de Provinciën, op de Vereeniging 
van en voor Industrieelen, op dc Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst, op het Algemeen Nederlandsch Werklieden-
Verbond, op de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, op de 
Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs, op de Vereeniging 
van Werktuigkundige Ingenieurs, om kort tc gaan op alle 
belanghebbenden en belangstellenden in de Nederlandsche 
Nijverheid en in het lot van den werkman, ten einde door on
derlinge bespreking en beraadslaging, door samenwerking en 
eensgezindheid, binnen den kortst mogelijken tijd te geraken 
tot de oprichting eener Nederlandsche Vereeniging tot voor
koming van ongelukken in fabrieken en werkplaatsen. 

In de brochure wordt een denkbeeld gegeven van de geschie
denis der Muhlhausensche Vereeniging en van hare statuten, 
waaraan eenige opmerkingen aangaande dc Deutsche Alige-
meine Ausstellung ftlr Unfall-verhüting te Berlijn en ten slotte 
ontwerpen van statuten en van algemeene voorschriften ter 
voorkoming van fabrieksongelukken zijn toegevoegd. 

Schrijver hoopt dat de door hem beoogde vereeniging zal ge
boren worden uit het plichtbesef der Nederlandsche nijveren, 
dat hen dwingt om gehoor tc geven aan de roepstem van hun
nen Elsasser voorganger, die reeds vóór 22 jaren de groote 
waarheid heeft verkondigd: »Le fabricant doit autre chose a 
ses ouvriers que lc salairc." 

PERSONALIA. 
— Bij Koninklijk besluit is aan den heer Johannes de Rijke, 

ingenieur, wonende te Tokio (Japan) vergunning verleend tot 
het aannemen der versierselen van de 4e klasse der orde van 
den Heiligen Schat, hem door den Keizer van Japan geschonken. 

— Bij den Waterstaat in Nederlandschlndid zijn benoemd 
tot opzichter 2e klasse de opz. 3e k l . C. R. F. van Leeuwen; 
tot opz. 2e k l . de gewezen opz. 3e k l . F. H . Cordesius. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— B o u w k u n d i g o p z i c h t e r bij de verbouwing der rij-

tuigfabriek van Gebr. Spijker te Amsterdam. 
— B o u w k u n d i g t e e k e n aar voor het detailleercn van 

een in aanbouw zijnd werk te Amsterdam. Adres D. Ver
beek & Zn., Overtoom 4 aldaar. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

Gaarne ontving de Redactie de drukproef van het artikel, 
handelende over de overbrugging van het kanaal tusschen 
Engeland en Frankrijk, spoedig terug. 
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A D V Ê R T E N T I E N . 

BOUWKUNDIGE. 
Er biedt zich aan een jongmensen, practisch 

ontwikkeld, als O P Z I C H T E R , T E E K E 
N A A R of O N D E R B A A S . 

Brieven franco onder letter G aan het 
bureau van De Opmerker te Arnhem. 

Aanbesteding. 
STUKADOORWERKEN, 

De aannemer J. H. VOS Sit. zal op Vrijdag 
25 October e. k. des namiddags te 2 ure aan
besteden : 

De Stucadoorwerken voor den 
bouw van Musis Sacrum te 
Arnhem. 

Bestek met teekeningen liggen ter inzage 
te znncn kantore op het werk, alwaar tevens 
dageljjks de noodige inlichtingen te verkrjj
gen zrjn. 

Ministerie van Justitie. 

in, 
Op Dinsdag den 29"'° October 1889, des na

middags ten 2 ure, zal in het gebouw van 
het Departement van Justitie te 's-Graven
hage, in het openhaar, bjj enkele inschrij
ving worden aanbesteed: 

Het bouwen van een Huis van 
bewaring te Heerenveen. 

Raming ƒ49.840. 
Het bestek n°. 15 inet 3 daarbij behoorende 

teekeningen is tranco verkrjjgbaar tegen be
taling van ƒ2.25 bij de GEBROEDERS V A N 
C L E E F , Boekhandelaars, Hofspui N°. 2So 
te 's-Gravenhage. 

Het bestek met daarbjj behoorende bestek-
teekeningen, met 14 detailteekeningen cn 
5 modellen, ligt ter inzage te Heerenree», 
in het Heeren-Logement. 

Aanwjjzing op het terrein, achter het 
Rechtsgebouw gelegen zal plaats hebben 
Maandag 21 October 188H, des namiddags 
ton 2 ure. 

Inlichtingen zjjn te verkrjjgen bjj den In
genieur-Architect voor de Gevangenissen en 
Rechtsgebouwen Departement van Justitie 
te 's-Gravenhage. 

's-Gravenhage, 11 October 188*.*. 
tie Minister van Justitie, 

Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal: 
P. J . V A N BEIJMA. 

GOUDEN MEDAILLE. 
1 )o ï*ortl.-Cemeiit 

Merk JOHHO.Y * C. 
werd dit jaar B E K R O O N D te P a r ij H 
met de GOUDEN MEDAILLE, zijnde de hoogste 
onderscheiding, 

lipiieraal Vcrtegeiiimonligcr voor Ncderl. cn indifii: 

A. E. BRAAT, Rotterdam. 

Bouwterrein te VENLOO. 
Aan den Roerinondschen weg zjjn eenige 

goed gelegen BOUWTERREINEN te 
koop, zeer geschikt voor den bouw van hee
renhuizen. 

Te bevragen bjj den Mr. Timmerman H . 
VAN OASSELT, te fentoo. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding 
( V E R N I E U W I N G S F O N D S V r . S p w . i 

Op Dinsdag den 29"" October 1889, des' 
namiddags ten 2 nre, aan het Centraalbu
reau der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen bjj de Moreelse Laan te 
Utrecht, van: 

Bestek N ° . 148. 
Leveren van stalen dwarsliggers 

met bevestigingsdeelen, in 3 
perceelen. 

De besteding geschiedt volgens art. 1G van 
het bestek. 

Het bestek ligt van den 6 d '° October 188!» 
ter lezing aan het Centraalbureau bjj de Mo
reelse Laan en bjj de Heeren Sectie-Inge
nieurs te Nijmegen, Zntphen en fuik. en is op 
franco aanvraag aan genoemd Centraalbureau 
(Afd. Weg en Werken) te bekomen, tegen 
betaling van ƒ0.50 per stuk. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken). 

Utrecht, den 4"™ October 1S8SI. 

HollandüChe IJzeren 
Spoorweg-Maatschappij. 

I AANBESTEDING. 
Op RTaandag den 21"" October 1889 in Kamer 

N°. 4fi van het Centraal Administratiegebouw 
I aan het Droogbak te AMSTERDAM van 
Bestek N°. 145: 

Het afbreken en weder opbouwen 
van het Wostolijk landhoofdder 
brug over de Oostsingelgracht 
te Haarlem met het maken van 
eene hulpbaan met hulpbrug
gen. Raming ƒ12.200. 

Bestekken met teekening zjjn tegen beta
ling van /] .5o p e r exemplaar verkrjjgbaar 
aan bovengenoemd gebouw bjj den portier 
of op franco aanvrage met toezending van 
postwissel aan het Bureau van den Ingenieur 
van den Weg Kamer 154. 

Aanwjjzing zal worden gedaan als in het 
bestek is vermeld. 

De Administrateur. 

.Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen. 

Verkoop van gebruikte ASSEN en WIELEN, 
In de werkplaats 'IILHI/RG zjjn aanwezig 

38 stel assen en wielen die bjj inschrjj-
ving zullen worden verkocht. 

De inschrjjvingabiljetten moeten den 17 
October 1889 vóór 12 ure bjj de Maatschappjj 
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, Afdee
ling Tractie en Materieel te Utrecht inge
komen zjjn. 

Nadere bizonderheden omtrent deze voor
werpen en den verkoop derzelve, worden op 
franco aanvrage door den Heer Ingenieur 
Chef der werkplaats te Tilburg verstrekt. 

Provinciale Waterstaat 

FRIESLAND. 

AANBESTEDING. 
Op Vrijdag, den 18'« October 1889, des na

middags ten een ure, zal in het gebouw 
van het Provinciaal Bestuur te Leeuwarden, 
overeenkomstig S § 181 en 485 der A. V . , 
b(j enke le i n s c n r j j v i n g worden aanbe
steed . 

Het verlengen van de Sluismuren 
en Vloeren van de Tacozijl bjj 
Lemmer, met het aanbrengen' 
van ijzeron Ebdeuren. 

Raming /'4500.—. 
Het bestek ligt ter lezing in voornoemd 

gebouw. Gezegelde formulieren voor inschrjj-
vingsbiljettcn zjjn tegen betaling van 25 en 
bestekken tegen betaling van 5(1 cent op 
het bureau van den Prov. Hoofdingenieur 
verkrjjgbaar. 

De noodige aanwjjzing wordt gedaan op 
16 October e. k., des voorin. 10,30 ure. 

Voorts zjjn nadere inlichtingen te beko
men bjj den Hoofdingenieur van den Pro
vincialen Waterstaat te iMuwarden. 

Ueuaarden, 25 September ISS'J. 
De Commissaris des Konings in de 

Provincie Friesland, 
V A N HARINXMA THOE SLOOTEN. 

Aanbesteding. 
Op Donderdag den 17*° October 1889, des 

namiddags te 2', ure, zal door de Archi
tecten A. en J . A . O. VAM I>F.R STEUR te 
Haarlem, in het Heerenlogement in den Haar
lemmerhout, bjj enkele inschrijving worden 
aanbesteed: 

Het afbreken van het Heerenlo
gement en het daar ter plaatse 
bouwen van een nieuw Hotel 
met Koetshuis, Paardenstallen 
en Bovenwoning. 

De gedrukte exemplaren van het bestek 
met een stel daarbjj behoorende teekeningen 
zjjn na Vrijdag 'den lld'° Ootober op 
franco aanvrage ad ƒ 5 te verkrjjgen bjj de 
Architecten voornoemd, Wilhelminastraat n°. 
48, en liggen van dien datum ter inzage in 
het te vernieuwen Hotel. 

Aanwjjzing zal plaats hebben op Maan
dag den 14''" Ootober, des morgens te 
10 uren. 

DE LETT & C. 
Ooitaeedijk »*S, Botterdam 

VLOER-en WANDTEGELS, 
TROTTOIR-, CEMEXT- E\ IJZERSTEE.ÏÏEGELS. 

Groote voorraden 

De Notaris BROUWERS te f'ENLO, zal 
op Maandag den 28 October 1889, des avonds 
(i uren, op verzoek van zjjn Principaal, ten 
kothehuize van den Heer H. V A N OASSELT 
buiten de Roermondsche Poort te Venlo, in 
het openbaar verkoopen: 

Stad VENLO: 
18 Kavels BO U WTERRETN, gele

gen aan den Noord- of Buiten
singel, buiten de Oeldersche 
Poort, te zamen groot 28.40 
aren, sectie I n-, 2190 en 2200. 

De goederen worden niet in massa geveild. 

Te koop aangeboden. 
2 Stoomheimachines 
2 Houtsteekbanken 
1 Cirkel en lintzaagmachine 
1 Railzaag 

50 Kipwagons inhoud 2 M . , Beide 
24 „ „ 2M'. zijden 
36 „ „ Ity, M 1 . \ kippend 
Alles 90 c.M. spoorwjjdte. 
Aanvragen aan L. KALIS Kz. , Sliedrecht 

en W. 1JE J O N I J , 's-Gruvenhage. 

ZWEEDSCH GRANIET 
uit de groeven, Stoomsujperjj en Polijst 
inrichting van dc Firma 

KESSEL & RÖHL, 
te Berlijn. 

Eenig Agent J. H. P. JANSE, 
Prinsengracht 46S, 

Amsterdam. 
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AMERIKAANSCHE HYDRAULISCHE LIFTEN 
voor Hotels, K a n t o o r g e b o u w e n . Xiekenliiiiseen en Fabrieken. 

FRED. STIELTJES & C0., Keizersgraoht 745 Amsterdam. 
H.&J. SUYVER, 

P A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS n WERKTUIGEN. 
O]) ile Intern. 1'entoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EERE-DIPLOMA (hoogste o n d e r s c h e i d i n g ) . 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 

PÏIÖTOLIrHOGRAW!IE. PHOTOZKÜOGRAPHIE 
en Stéréotype-Inrichting 

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

OP zijne inrichting voor Photolithographic. 
byzomler geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor riiutuzim*-
grapliie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne Méréotypo-larlehMng voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

O - . J . T H T T T T V T F , 

A. H . VAN BERGEN, 
F A B R I K A N T T E 

Heiligerlee, prov. (iron. 
S P E C I A L I T E I T IN 

Niet/we Constructie 
BRANDSPUITEN, 

TORENUURWERKEN 
LUI DKLOKKEN, 

op binnen- en buitenlandsche Ten
toonstellingen bekroond. 

ANTWERPEN 1885. EEREDIPLOMA. 

Gouden en Zilveren Medailles 

RM'kKK & HtMHMill. -
KONINKLIJKE FABRIEK 

ARNHEM. 
WATERPAS-

HOEKMEET-
en andere 

INSTRUMENTEN, 
voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEEKENAARS, enz. 

Geëmailleerd-ijzeren PEILSCHALEN 
WEEGWERKTUIGEN. 

ASPHALTS V A N V A L DE TRAVERS 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, 

in groote verscheidenheden, voor: Rijwegen, Trottoirs, Lawii-Teiinis-
Courts, Kelders, Winkel- en Miigazijnvloeren, Gangen, Muur-, 
Brug- en Dakbedekkingen, Betonfundeeriiigen enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan THE NETJCHATEL AS-
PHALTE COMPANY Ld. , Reltweg l i , Amsterdam en voor Arnhem bjj den Heer 
H. G. KNOOPS C.Ozn., Heekstraat F C>2 te Arnhem. 

De Directeur. W. PATON WALSH. 

S C H L E I C H E R & S C H Ü L L ' S 
Teekenpapieren, Calqueerpapieren enz. 

zijn steeds voorhanden tot fabrieksprijzen bij 
Th. J. DOBBE en ZOON, 

Magazijnen van Teekenbehoeften voor Bouwkundigen, 

UTRECHT. 

CARBOLINEUM EXCELSIOR is het BESTE Houtbederfwerend middel. 
FRED. STIELTJES & O". Amsterdam. 

Zelfdragend 

en 

vlak gegolfd ijzer, 

gewoon 

en gebombeerd 

worden in 

vele verschillende 

profielen 

en 

afmetingen vervaar-

Actien Gesellschaft fOr Verzinkerei 
UND 

Eisenconstruction 
VOIIMALS 

J.ëVOB IIII.U K i l * . 

Rheinbrohl. 
Galvaniseerinrichting 

KN 

Fabriek van gegalvaniseerde 

Bouwconstructiën. 

Geïllustreerde Prospecti 
Referentiën en Begrootingen 

steeds verkrjjgbaar. 
V e r t e g e n w o o r d i g e r voor Nederland en 

Koloniën 
II l i l» . ICHTGEBS, 

AMSTERDAM, 
Heerengracht 335. 

HILGERS' 

DAKPANNEN 
E N 

D A K R A M E N 
VAN 

uitmuntende 
constructie, 

geschikt 
voor alle soorten van 

D A K B E D E K K I N G , 

ook voor 

D A K E N 

met zeer geringe 
helling. 

f t . o l l u L i l s . e x i . 
van Staal of Hout met Staalband doortrok
ken of' met verstelbare lichtopeningen, zelf-
rollende, niet drijfwerk enz. enz. 

E.en P. ROTTSIEPER, Reu, scheid(K ij n p n use n). 

J M HAMER &<?. 
AMSTERDAM. 

KANTOOR: Marnixstraat 402 b li Leidscheplein. 

Wittü's Lil len 
voor Stoom-, Hand- en Waterkracht, 

voor Personen, (ioederen, Spijzen enz. 
Grootste zekerheid tegen ongelukken, ge

makkelijke' behandeling, geringst waterver
bruik, lachten gang. 

Uitgebreide referentielijsten van, in verschil
lende Rijks-, Gemeente- en Particuliere Gebou
wen, hier te lande, geplaatste Lifts worden 
op aanvrage franco toegezonden. 

Werktuigen voor Stoomwasscherijen 
en Stoomdesinfectie-inrichtingen. (3) 

G e d r u k t bij G . W . v a n der.Wie) & C " . , te A r n h e m . 
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RCHITECTVRAET MICITIA 

Redacteur-uitgever F. W. V A N GENDT JGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertenlien: 

Bureau van De Opmerker, Driekoningenstraat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia JAN SPRINGER, 

II. C JANSEN en A. RKIJDIXG. 
Stukken, deze Redactie betretlende, te adresseeren aan den heer 

A. RKIJDINC , Stadhouderskade 4, te Amsterdam, 
en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den 

Is,'-Secretaris, American Hotel, 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, bij 

Ivooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
/' 7.50 en Nederlandsen-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 
en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van De Opmerker te 
Arnhem er bij den Hoofd-corresjmndent J o n . (ï. S'l EMl.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. 

ie. 921e vergadering, te houden op Woensdag 23 
October, des avonds om 8 uren, in het Genootschaps
lokaal. 

De agenda voor deze vergadering luidt: 
a. Mededeelingen van het Bestuur; 

Installatie van gewone leden; 
c. Behandeling van het voorstel van het Bestuur in 

zake het uitschrijven der prijsvragen; 
tl. Keuze van onderwerpen voor de prijsvragen , in 

1890 uit te schrijven; 
e. Bijdrage van den heer J. Ingenohl: 
f. Kunstbeschouwing, te geven door den heer P. J. 

Dekema. 

2e. Op de prijsvraag voor een Concertgebouw 
zijn ingekomen 5 ontwerpen, onder de motto's: Pre
ludium ; Allegro; Musici;; Beethoven en Cequ'a nos 
jardins sont les fleurs, les arts le stmt a la vie 

3e. Heeren medewerkers worden verzocht om alles, 
wat de Redactie van het plaatwerk De Bouwmeester 
betreft, in het vervolg te adresseeren aan den heer 
W. Kromhout Cz., Marnixkade 29, Amsterdam. 

Namens het Bestuur: 
De iste-Secrctaris, 

G. A. Z E E M A N . 

(A. etA.) D E INRICHTING 
TOT ZUIVERING V A N RIOOLAFVOER p:N 

VUILNISBELT T E SOUTHAMPTON. 
(Met eene plaat.) 

De ingenieur William Benjamin George Benneht 
werd door het Gemeentebestuur van Southampton be
last met het opmaken van een plan, tot het zuiveren I 
van het rioolvocht uit een gedeelte der stad, waarvan 
de fecaliën nabij het havenhoofd werden afgevoerd en 
tot het meer afdoende verzamelen en verwijderen der 
vuilnis van de geheele stad. Naar aanleiding van deze 
opdracht stelde hij toen den aankoop voor van een 
vuilnisvernietiger (verbrandingsoven) van de firma Mau-
'ove Allioth Enger cn C ., dienende zoowel tot ver
delging van droge en natte afval als tot verwijdering 

De R e d a c t i e v a n Architecture, el A m i e i l 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 voor d e n i n h o u d v a n s l o k k e n , sjevvaarinerkl m e l d e initialen A . e t A . 

van het rioolbezinksel uit twee bestaande en tot dat 
doel vervaardigde reservoirs (fig. 1 en 2). 

Voorheen stroomde het rioolvocht uit een wijk der 
stad, die een bevolking van 13000 zielen telde, tot 
een hoeveelheid van 225 M* per etmaal, grootendeels 
door eigen gewicht in deze reservoirs en ontlastte zich 
bij laag water daaruit in den (getij-)stroom, terwijl een 
klein gedeelte, door een laag riool aangevoerd, door 
ijzeren pijpen A A , onder de reservoirs gelegen . zich 
direct in den stroom stortte (fig. 1). De reservoirs 
werken beurtelings; het eene wordt in rust gehouden 
tot het bezinken, terwijl het andere gevuld wordt. 

Om het uitstroomen van het rioolvocht onafhanke
lijk te maken van het getij, en dat uit het laag riool 
op te heffen in de reservoirs, ten einde al het vocht 
dezelfde bewerking te doen ondergaan, «aren twee 
pneumatische ejectoren van Shones gesteld (tig. 1 en 2), 
waarvan een (B) met een vermogen van 1620 liter ge
plaatst werd onder den bodem van het laagliggend 
riool. Deze dient zoowel voor het afvoeren van het 
bezinksel als voor het opvoeren van de stoffen uit dit 
riool, en de andere (C), van 3150 liter vermogen, is 
in het oostelijk reservoir geplaatst. In elk reservoir 
bevindt zich een drijvende inlaat Dl), bestaande uit 
een pijpverbinding met den grooten ejector en gescha
keld aan een boei, die de pijp doet stijgen en dalen 
met het waterniveau , en wel zoodanig dat de mon
ding, welke van een geperforeerde afdekking voorzien 
is, steeds naar boven gekeerd, eenige centimeters on
der dat niveau blijft, waardoor aan de drijvende stof 
belet wordt naar binnen te stroomen (tig. 1 en 2). 
Zoodra de zuivering tot een zekere diepte is bewerk
stelligd , wordt een klep geopend , welke het geklaarde 
vocht toelaat in den ejector C , van waaruit het on
middellijk in den vloed wordt afgevoerd. Elk reser
voir is bovendien van een tweetien uitlaat voorzien, 
waardoor de uitslrooming door eigen gewicht plaats
heeft, zoodra het getij laag genoeg gedaald is. Wanneer 
de geheele hoeveelheid geklaard water afgevoerd is, 
rust de boei op den bodem van het reservoir en blijft 
de monding hoog genoeg om de toelating van eenig 
bezinksel te beletten Het bezinksel wordt daarna, door 
het openen van een klep, toegelaten tot den ejector B 

ft 
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en vervolgens met pneumatische kracht, door eene lei
ding van gegoten-ijzeren buizen van ongeveer 1500 M. 
lengte en 4 Eng. duim middellijn, naar den verbran
dingsoven op de Kasteelwerf gevoerd (fig. I en 2). 

Het bezinksel wordt verzameld in een cel E , waaruit 
het naar behoefte, en vermengd met straatvcegsel, 
naar een door eene kleine stoommachine gedreven mo
len F gevoerd wordt, die het als eene goede, droge, 
vervoerbare meststof aflevert. 

De vuilnis-verbrander heeft 6 cellen of fornuizen, 
elk met een verbrandingsvermogen van 8 a 9 ton of 
9,520 a 10,700 M ' afval per dag (fig. 1, 2 en 3). De 
rook en warmte, door de verbranding ontstaan, gaan 
door een vlampijpketel van 30 p. k., welke in het hoofd
rookkanaal naar den schoorsteen is geplaatst. Een tweede 
rookkanaal, waarin eene kleinere ketel geplaatst is, dient 
om gedurende het schoonmaken of herstellen van het 
eerste te kunnen doorwerken. 

De schoorsteen heeft eene hoogte boven den grond 
van 47.50 M. bij eene binnenwerksche middellijn 
van i.So M. 

Geen nadeelige dampen zijn bij de verbranding op
gemerkt. De stoom, in de ketels G opgewekt, wordt 
gebezigd tot het drijven van eene machine van 31.5 p. k.; 
deze voorziet twee groote reservoirs H H van geperste 
lucht, die door een buis van 5 Engelsche duim naar 
het havenhoofd geleid wordt om geheel automatisch 
de vcreischte working van de ejectoren C en IJ te ver
richten en tevens het bezinksel door eene buisleiding 
naar den verbrandingsoven op de boven aangegeven 
wijze te drijven. 

Door de geheele stad worden alle schadelijke stoffen 
in bijzonder samengestelde, overdekte, ijzeren tuimel-
karren verzameld, die langs eenen oprit naar den 
verbrandingsoven vervoerd worden, alwaar de lading 
onmiddellijk in de cellen gestort wordt. Het straat-
veegsel wordt gestort in een trechter boven de meng
machine, waarin het over een schommelend scherm, 
naar behoefte, met het bezinksel tot een compacte 
massa wordt gevormd. 

Het overschot van de verbranding bestaat uit 2o"/„ 
goede harde slakken en scherpe fijne asch ; de slakken 
worden gebruikt tot verharding van den ondergrond 
der straatwegen en tot het vervaardigen van straat
tegels. De fijne asch wordt zoowel voor mortel, als voor 
de bereiding van het bezinksel tot meststof gebezigd. 
Poreuse kool, met 0.45 KG. zwavelzuur per 50 KG. 
en zuiver water bereid tot een stijf deeg, wordt ge
bruikt als neerslagmiddel , waartoe het gestort wordt 
door een trechter I in een bak J , waarvan de wanden 
met gaatjes zijn voorzien en die geplaatst is in het 
riool (fig. 4). De vloeiende rioolstoffen spoelen in haren 
doorgang de kool geleidelijk uit den bak en zijn door 
en door met de kool vermengd op het oogenblik dat 
zij zich in den op 45 M. afstand gelegen ontvangbak 
van de reservoirs ontlasten. Een geregeld neervallende 
dunne straal water belet het koeken van de koolmassa. 
De bak wordt driemaal in de 24 uren gevuld. Deze 
methode van rioolstoffen verzamelen heeft bewezen eene 
zeer gunstige uitwerking te hebben. 

Een luchtdruk van ± 3 '/, atm. is benoodigd voor 
de werking van den bezinksel-ejector, en van nagenoeg 
1 atm. voor den ejector, die het geklaarde water afvoert. 

De reservoirs leveren dagelijks 9.520 M ' bezinksel, 
tot welks verbranding gelegenheid gemaakt is. Het 
bezinksel wordt gestort in een reservoir op den vloer 
van den verbrandingsoven en afgevoerd door openingen 
in het front, tegenover de voedingsopeningen der cellen, 
alwaar de stoffen worden opgenomen door de asch 
in de aschbakken, die daartoe tegen het front van het 
reservoir geplaatst zijn; het mengsel wordt vervolgens 

in het vuur geharkt. Groote hoeveelheden bezinksel 
zijn op deze wijze verbrand geworden, maar dit werd 
gestaakt tengevolge van den verkoop ervan na de be
reiding tot meststof. 

(A.etA.) OFFICIËPXE E I C H A M E N . 
In dc Revut des Beaux-Arts, een te Parijs verschij

nend tijdschrift, kan men beschouwingen vinden over 
den arbeid der Jury voorde afdeeling „Schoone Kunsten" 
van de Wereldtentoonstelling, die ons doen zien, dat 
er ook in Frankrijk heftig geprotesteerd wordt tegen 
de uitspraken van deze Jury's en dat men ook daar 
niet schroomt artistieke reputaties nevenbedoelingen cn 
intrigues ten laste te leggen. 

In een artikel getiteld „Meissonier et son Jury" en 
geschreven door den redacteur Henry Hamel, wordt 
voornamelijk Meissonier van grove partijdigheid en on
geoorloofde pressie op zijn medeleden beschuldigd. In 
een ander nommer vindt men een tooneelspel in twee 
bedrijven afgedrukt, waarin Meissonier's optreden (hij 
wordt daar als Meissoniella ten tooneele gevoerd) tij
dens zoo'n séance, op vermakelijke wijze wordt ge
parodieerd. 

Belangrijker nog is een schrijven van Houguereau , 
den bekenden kunstschilder, een artist van groot talent 
en bekend om zijn onafhankelijk karakter. Hij ook 
maakte bij deze gelegenheid deel uit van de Jury, waar
van Meissonier president was en hetgeen hij daar bij
woonde en publiceerde, is mijns inziens ruim voldoende 
om iedere gedachte aan onschendbaarheid of onfeil
baarheid van deze officiielt lichamen op zij te zetten, 
ook al is vooruit geproclameerd dat van hun uitspra
ken geen hooger beroep mogelijk is. 

Bouguereau begint met tot Antonin Proust (directeur 
van Schoone Kunsten) het verwijt te richten, dat hij 
de expositie heeft gemaakt tot een glorificatie van zijn 
vrienden en van degenen, die zijn kunstbegrippen hul
digen. Een middelmatig portret van Proust, geschil
derd door Manet, moest een eereplaats hebben. De 
schrijver heeft vcider opgemerkt dat schilderijen, die 
geweigerd waren, op de beste plaatsen geëxposeerd 
werden. De Jury vond het niet noodig hieraan een 
eind te maken, ofschoon Bouguereau protesteerde. 

Ik heb weinig succes van mijn protesteeren gehad , 
schrijft hij verder, omdat blijkbaar de meeste mijner 
collega's zich geen juiste voorstelling konden maken 
van hetgeen voorviel. 

Voor mij was het spoedig duidelijk dat alleen den 
kleinen kring, waarvan Antonin Proust de hoogepriester 
is, de eerbewijzen moesten te beurt vallen. Kunt gij 
gelooven dat, daags voor de commissie-vergadering, de 
Minister nog niet eens de namen kende van de buiten-
landsche juryleden. En wie kent ze reeds op dit 
oogenblik ? 

Ik heb vermakelijke dingen bijgewoond van deze 
Jury, tegen wier uitspraken geen hooger beroep is, 
wier werkzaamheden geen critiek hebben te duchten, 
doch wier uitspraken iedereen zeer vreemdsoortig vindt. 
Wilt gij een voorbeeld ? 

Men zou stemmen over een toe te kennen prijs 
Men telt: twintig witte ballen (de stemming geschied
de met witte en zwarte ballen, vóór of tegen;. Ik zie 
toe en het komt mij voor, dat het aantal zwarte bal
len beduidend meer bedraagt. Ik verzoek aan Meis
sonier ze eveneens te doen tellen. Er waren er vier-
en-twintig, hetgeen, met de twintig witte ballen een 
totaal van vier-cn-veertig uitgebrachte stemmen aangaf. 
E n . . . we waren slechts met z'n veertigen. Een der 
tegenstemmers moet dus meerdere zwarte ballen in dc 
urn geworpen hebben. Ik eischte een nieuwe stem-
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ming en nu was dc uitslag 22 voor en 18 tegen!! De 
candidaat verkreeg dus toch een medaille. 

Alles was even gebrekkig bij de prijzcnverdeeling. 
Waarom bijv. een zoo groot aantal medailles toege
wezen ï Het was geen medailleregen, het was een 
ware zondvloed. 

Gij zult mij vragen, waarom ik niet mijn demissie 
nam. Het is, omdat ik nog eenigen invloed kon doen 
gelden en er waren zeker nog andere zaken doorge
dreven , die nu door mijne protesten zijn verijdeld. 

Ik kan mij daarom zeer goed de uitingen van onte
vredenheid begrijpen, welke artisten als Benjamin en 
Constant doen hooren, doch wat kunnen we doen ? 
Wij staan voor een fait accompli. 

Mijne mecning is, dat aan de uitgereikte belooningen, 
uit een oogpunt van zuiver artistieke verdienste, niet 
de minste •waarde kan xvorden toegekend en dat Antonin 
Proust hier een zeldzame gelegenheid heeft laten voor
bijgaan om zich een benijdenswaardige artistieke positie 
te verschaffen. Hij had hiertoe slechts onpartijdig be
hoeven te zijn. 

Dit is de uitspraak van een Jurylid, op wiens arti
stieke, en wat in dit geval nog meer zegt, op wiens 
moreele reputatie niemand in Frankrijk iets heeft aan 
te merken. 

Deze man is in de gelegenheid geweest de wijze 
van werken der Jury van nabij gade te slaan en, of
schoon zelf lid van dit college, gevoelt hij zich gedrongen, 
alleen gedreven door zijn rechtvaardigheidsgevoel en 
zijn onafhankelijkheid, om een protest te doen hooren 
tegen handelingen, die hem tegen de borst stuiten. 
Voor zoo'n houding is eenige moed noodig en, het komt 
mij voor, dat een woord van zoo'n man meer waarde 
heeft dan de opinie van twintig anderen, die zich ge
dekt voelen door de vooropgezette onaantastbaarheid 
van hunne uitspraken. 

De redacteur van de Revue des Beaux-arts komt tot de 
conclusie dat het einde der medailles nabij is. De stoot 
is gegeven; meer en meer worden artisten van wer
kelijk talent en onafhankelijk karakter afkecrig van dit 
jachtmaken op succes, waarbij meestal protectie of 
voorkeur van richting den doorslag geeft. De oude 
meesters hebben het zonder deze onderscheidingen ge
daan en zijn er niet minder om. Laat de medailles 
over aan kruideniers en vetweiders, de ridderlintjes 
aan hovelingen en feest-commissies. 

Ik had het bovenstaande geschreven, toen mij on
derstaand stukje van den heer Fivers werd toegezonden. 
Ik heb er weinig aan toe te voegen. 

Alleen wil ik den heer E. herinneren , dat het bewuste 
courant-artikeltje, waaruit ik citeerde, geen bouwkun
dige critiek behelsde, doch alleen een beschouwing 
van de wijze van werken der Jury-commissies. Het 
al of niet vakkundige van het epistel doet dus weinig 
ter zake, terwijl de naam van de N. R. C. en het 
feit, dat het medegedeelde tot nu toe niet weersproken 
is, wel eenige waarde aan dit bericht doet hechten. 

En hoe gaarne ik eindelijk den raad des heeren Evers 
zou ter harte nemen, kan ik toch niet beloven om voort
aan , in dergelijke quaestie als die ons heden bezig 
houdt, anders te handelen dan ik gedaan heb. Indien 
personen „huns ondanks" bij een zaak betrokken zijn, 
zal ik natuurlijk steeds daarmede rekening houden , doch 
exposeeren doet men niet „zijns ondanks" , en ik her
haal : wie zelf zijn werk waardig keurt om op eene 
wereldtentoonstelling te prijken, zij evengoed voorbe
reid op het hooren van critiek als op het ontvangen 
van eene bekroning, en deze critiek kan bewierookend 
of verguizend zijn, al naar mate het onderwerp in 

quaestie in de oogen des schrijvers grootere of geringere 
qualiteiten vertoont ofwel nieuwe of tot vervelens toe 
bewonderde ideeën te zien geeft. 

II. G. J. 

Het stukje van den heer Henri P>ers luidt als volgt: 
Aan den heer H. G. J. 

De heer J. schijnt de bedoeling van mijn vorig schrijven te 
misvatten; we zullen haar in 't kort resumceren. Ze bestond 
daarin: 

i°. aan te toonen de geheel taktlooze wijze, waarop de 
bekroning door den heer J. besproken werd, ten koste van 
tien heer F . , die hieraan volkomen onschuldig is. 

2°. mijn afkeuring te kennen te geven over het verdacht-
maken van leden der Jury, zonder den minsten bewijsgrond te 
hebben aangevoerd. 

De heer J. nu, meent in zijn laatste artikel van mij, een 
'•zakelijke weerlegging van zijn beweringen en citaten" omtrent 
de wijze van werken der Jury-commissie te mogen verlangen. 

Wij hebben deze «beweringen" enz. als insinuation geken
merkt, omdat haar alle bewijs ontbreekt en haar daarom een 
betoog onwaardig gekeurd. Hetzelfde doen wij met de vele 
losse veronderstellingen . in zijn tweede schrijven vervat. 

We kunnen immers niet aannemen , dat de aanhaling van 
bewust courantenartikel in de oogen van den heer J. als 
een bewijs zou gulden , daar wij toch bij ondervinding weten 
dat hij dergelijke onvakkundige epistels op hun juiste waarde 
weet te schatten. 

Verder is mij het noodzakelijk verband, dat er moet bestaan 
tusschen "internationale plichtplegingen cn niets met werke
lijke verdiensten te maken hebbende overwegingen" — en de 
bekroning des heeren F. geheel onduidelijk 

Ten slotte nog dit: 
Indien de heer J. zich geroepen acht nogmaals zijn opinie 

over kunstquaestien te uiten, geven wij hem collegiaal den 
raad, dit nooit te doen ten koste van personen, die — huns 
ondanks — hierin kunnen betrokken zijn, en dan zich nooit 
door zijn verontwaardiging te laten meeslepen, want waarlijk, 
zoo de kunst niet gebaat wordt door onderlinge bewierook ing 
der artisten — door verguizing althans niet. 

Rotterdam. H F . N K I E V E R S . 

(A.etA.) I7'''-EEUWSCH KNIPWERK. 
Voordracht gehouden door den heer A. W. de Flines 

in de vergadering van 25 September. 
Hetgeen waarop ik heden uwe aandacht wensch te 

vestigen , is de papier-snijkunst, in al haar volkomenheid 
beoefend door mejuffrouw Johanna Koerten, huisvrouw 
van den heer Adriaan Blok. 

Johanna Koerten werd geboren 17 November 1650 
en overleed 28 December 1715. Omtrent haar bijzonder 
leven kan ik u niet veel vertellen. Wel heeft wijlen 
de heer Alberdingk Thijm in Dc Gids een verhaal 
medegedeeld met vele bijzonderheden omtrent haar, 
doch in de daarachter gevoegde aanmerkingen ver
klaart hij deze weer allen voor verdichtselen. Zooveel 
is zeker dat men hare snijkunst destijds op hoogen 
prijs stelde; dit wordt reeds bewezen door het voor
woord van haar stamboek , waar o. m. gezegd wordt 
dat: „deze Paerel aan dc Kroon van Nederland, hoe
wel niet berucht door de kennisse van vreemde Taaien 
of diepe Wetenschappen, bekend werd door een ver
wonderlijke kunst , waarvan de vorige eeuwen geen 
voorbeelden kunnen toonen cn die hare beschouwers 
doet verstommen". Vrij van overdrijving was de lof 
niet, die haar werd toegezwaaid, vooral wanneer we de 
talrijke dichterlijke ontboezemingen opslaan, die poë
tische kunstvrienden ter harer eere neerschreven. 

Zoo b. v. een vers van Johannes Hasselman: 

Wat zwetst ge. Aloudheits eeuw op Kunst en Kunstenaren? 
Op Phidias, Apel, of op Praxiteles? 
Hou op: uw roem verdwijnt en krijgt een loutre bres, 
Wie kan dit geestrijk Brein in vinding evenaren! 

Dit snijwerk overtreft het schildren, houwen, gieten; 
't Papier, het Doek. Metaal, en Marmer en Panned; 
De Schaar, den Heitel, Pen, den Smeltkroes cn 't Penseel 
Die minst hier ziften wi l , dien zal 'tgeheel ontschieten. 
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Ja Momus, steeds gewend te schimpen, heelden, boerten, 
En 't grootsche Meesterstuk tc geeslen met dc tong. 
Verandert thans van toon, en roept uit keel en long: 
Men laake wien men wil , maar prijz' Joanna Kocrten. 

O f ook dit vers van Jan de R e g t : 

O Tintoret en Titiaan! 
Nu moet de schilderkunst versterven; 
't Is met die kladderij gedaan; 
Johanna schildert zonder verven, 
En maalt met zindelijker zwier 
A l wat ze denkt, van wit papier. 
Indien de aloudheid op mogt kijken, 
En met Apelles konst penceel 
Haar hand en schaartje vergelijken ; 
Zij riep verbaasd met luider keel: 
Wie dorst, wie dorst het ooit gelooven ? 
Johanna, streeft Apell te boven! 

Zelfs was er é é n , die het niet meer noodig vond o m 
den geest te verrijken door het aanschouwen van dc 
kunstschatten van andere landen: 

Sta vreemdeling; reist niet naar Romen of Elorensscn 
Om wondren: hier ziet ge al wat uw oog kan wenschen. 
lohanna's snijschaar. zacht geleit door 'twit papier 
Vertoont u beelden, die met levendiger zwier 
Dan 't prachtig mannerwerk, de zinnen kunnen streden. 
Deez' kunst verdooft den glans der keurigste penseelen. 
Ja, zag Ouellyn eens op. hij zou hier stom voor staan, 
En denken: hoe! heeft dit een vrouwe hant gedaan? 

Hij al deze loftuigingen zou men haast meenen, dat 
het hier g ing zoo als we! meer, dat de kunst om de 
persoon verheerlijkt werd. M e n zou hier spoedig tot 
de gedachte komen , dat Johanna een vrouw was van 
buitengewone schoonheid en dus een groote schare 
van aanbidders om harentwille naar de pen grepen ten 
einde hare kunst met haarzelvc te bezingen en te 
verheerlijken. He t portret echter , dat van haar bewaard 
gebleven i s , doet vermoeden dat zij volstrekt niet onder 
de b e a u t é ' s van haar tijd gerekend moet worden , en 
al deze lof geldt dus werkelijk de voortbrengselen van 
haar talent en geest. Dat men in dezen tijd niet opzag 
tegen een weinig overdri jving, bewijst ook de p o ë t i s c h e 
ontboezeming op A d r i a a n l i l o k , den vader van Johanna. 
V a n hem heet het: 

Men looft den Oppersten en eersten Werelt-stichter, 
Die eerst dc Werclt brogt in 't licht uit duysternis; 
Macr dat z'ons op papier zoo klaer verschenen is, 
Decs eer komt Kocrten toe. des Wcrelt kloot verlichter. 

Deze vergeli jking tusschen hem en het Opperwezen 
had hij te danken aan het vak van kaarten-kleurder, 
dat door hem beoefend werd. H i j had zijn winke l 
aan de oostzijde van de Heerengracht , het tweede 
huis van de oude Leliestraat, 't W a s een onaanzienlijk 
huisje met een houten vliegenden gevel. K e n zooge
naamde luifel verdeelde de glazen onderpui in tweeën . 

Ter weerszijden van de voordeur waren twee door 
een stijl gescheiden ramen van ongelijke breedte, met 
in lood gezette ruitjes. In dezen winke l woonde 
M r . Krans en verkocht daar zijn land- en zeekaarten, 
waardoor hij niet zelden bezoeken van hooggeplaatste 
personen ontving. 

Zijn dochter Joanna was, volgens A r n o l d Houtbraken , 
„een juffrou van haar jeugt af aan zeer geneegen om 
konsten en wetenschappen tc leeren , als blijkt aan haar 
voortreffelijk bordutiren, deftig kant- en akernaaijen, 
heerlyk speldewerken, aardig wasgieten, mannelijk 
schrijven , konst ig muzyk z ingen , fraay met een diamant 
op dr inkglazen , vogels of bloemen te gr ieven, vcrwon-
der lyk fraai in 't versieren van bloemen en sieraaden , 
voornamentlyk van zyde gevlogten en d o o r w e r k t , cn 
't schilderen met waterverwen." 

H a a r portret , waarvan ik zooeven sprak, leert ons 
nog iets in bet rekking tot haar papier-snijkunst. 

H e t is n l . omgeven door verschillende cherubijntjes , 

waarvan een de loftrompet steekt, een haar bekroont met 
een lauwerkrans en een in vinger en du im een schaar 
houdt. Hie ru i t blijkt voldoende, dat dit fijne snijwerk , 
dat wij op het eerste gezicht zouden houden voor de 
producten van een scherp mesje , werkelijk geknipt is 
door middel van een schaar. M o c h t hieromtrent nog 
twijfel bestaan, dan zou ik als voorbeeld kunnen aan
halen de vele verzen , die op haar schaartje zijn gedicht , 
terwijl nergens van een mes of iets dergelijks sprake 
is. Z o o o. m. 

Klein .schuurtje, dat een groote eekaar 
Beschouwers van uw groot vermogen 
Den Geest verrukken doet door de oogen, 
Uw A>//(konst luistert op een Haar. 
Door U kan Uw Meestres wel verf en inkt ontbeeren, 
En letters vormen die Penseel en Pen braveeren. 

Jammer dat van al het kunst ig snijwerk van hare 
hand slechts zoo weinig is overgebleven. In een cata
logus van een kunstkabinet, dat na haar dood verkocht 
we rd , vinden we 32 verschillende snijwerken in porte
feuille en nog 4 stuks in lijsten. Bij sommigen is met 
potlood een prijs geschreven als / 1 50, / 200 en f 260 en 
zelfs bij één /430O; maar hieronder staat „ o p g e h o u d e n " : 

D e drie s tuks , die ik bij mijn voordracht het ge
noegen had ter vergadering te doen ci rculeeren, zijn in 
dezen catalogus niet vermeld , wat het vermoeden wettigt 
dat de nagelaten collectie nog veel grooter is geweest. 
W a a r al deze knipwerken zich bevinden is mij onbekend. 
V o o r zoover ik weet zijn deze exemplaren , die in het 
bezit zijn van den heer E . W . de K l i n e r s , de eenige 
die thans nog bestaan. Daarbij bevindt z ich ook een 
portret van Czaar Peter , dat volgens de overlevering 
naar het leven gesneden i s , hetgeen Joanna wel meer 
deed. Waarschijnli jk heeft Czaar Peter den winke l haars 
vaders bezocht en bij die gelegenheid óf voor haar 
geposeerd, óf is toen zoozeer in haar geheugen op
genomen , dat zij hem later wist na te snijden. 

H o e het z i j , dit behoort zeker tot de fijnste snij
werken die zij vervaardigde, en het werd dan ook toen 
reeds genoemd onder de kunstproducten , die aller aan
dacht tot zich t rokken. Ik h o o p , dat het ook heden 
uwe belangstelling moge o p w e k k e n , en neem daarom 
gaarne de woorden van L u d o l p h Smids ter harte, waar 
hij zegt: 

Poog vrij Joanna te verheffen: toon uw' ijver, 
Gij die verhoogt, vermeert, vergroot al wat men ziel; 
En gij, wiens wacrheid lokt cn leert, historieschrijver, 
U heeft ze niet van noon, en hem betrouwt ze 't niet 
't Papier, welspreekendcr door grooter tal van monden 
Zal aan den nazaat best Joannaas lof verkonden. 

Zoo zij het! 
A . W . D E K L I N E S . 

(A. et A.) Mijnheer de Redacteur, 
In uw nummer van II. Zaterdag wordt ter zake van het feest

gebouw der studenten alhier meegedeeld dat het recht op het 
auteurschap schijnt geschonden tc zijn. 

Mij schijnt het, dat een Redactie eer zij iets dergelijks schrijft 
een onderzoek diende in te stellen, en ik stel er prijs op u tc 
verzekeren dat zeker van de zijde van den gemeente-architect 
geen plagiaat is gepleegd 

Reeds in het vroege voorjaar, ik meen Maart, de plaatsing 
van een eventueel feestgebouw met hem besprekende, kwamen 
wij tot het besluit, dat dc nu geprojecteerde wijze de meest 
aanbevelenswaardige zoude zijn, en ik weet ook dat vóór de 
zomervacantie dit denkbeeld door den gemeente-architect voor 
het Studentencorps werd in teekening gebracht. 

De heer Jesse diende zijn plan bij bet Gemeentebestuur in 
na den brand der Gehoorzaal, dus na 4 Augustus. 

Wat het overige opgemerkte aangaat, is het natuurlijk een 
groot verschil of een dergelijk gebouw p. m. twee maanden 
moet staan ten dienste der lustrumfeesten of negen maanden 
ten dienste eener speculatie van particulieren. 

U dankzeggende voor de plaatsing, blijf ik M . de R., 
Uw dw. 

Leiden, 15 October 1S89. P. G. LANCEL. 
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(A.e tA. ) Wij mouten den geachten inzender erop wijzen, dat 
in het door ons overgenomen stukje uit het Lcuisaw Dagblad\ 
ook van het plan des heeren Jesse wordt gezegd dat het reeds 
vroeg in het voorjaar was ontstaan. Onze berichtgever zal ons 
hieromtrent wellicht nadere inlichtingen verschaffen. 

Ter voorkoming van onnoodig oponthoud verzoeken wij den 
heer Lancel en eventueel allen die naar aanleiding van onze 
beschouwingen een of ander in ons blad wenschen opgenomen 
te zien, zulks direct aan de Redactie van A. et A. te Amsterdam 
te adresseeren. Dr Redactie, 

E E N B R U G O V E R H E T K A N A A L . 
Nauwel i jks is de toren van 300 M . , door velen een 

onmogeli jkheid geacht , werkel i jkheid geworden , of 
nieuwe plannen voor nog veel reusachtiger werken 
worden gemaakt. * 

O p de bi jeenkomst , welke het Iron and Steel In
stitute dezer dagen te Parijs hield , stelden de heeren 
Schneider en Co . , van Crcuzot en H . Hersent, de aanwe
zigen in kennis met een plan , tot overbrugging van het 
kanaal , waaraan niemand minder dan de heeren Baker 
en Kowler , de vermaarde bouwmeesters der nu bijna 
voltooide K o r t h - B r u g , hunne goedkeur ing hebben ge
hecht , en aan het verwezenlijken waarvan men niet 
behoeft te twijfelen, daar soliede kapitalisten het noo
dige geld beschikbaar wil len stellen , indien de Engelsche 
regeering tegen de plannen uit een poli t iek oogpunt 
geen bezwaar heeft. 

H e t gewicht van het metaal , voor deze b rug be-
noodigd , is ongeveer 1,000,000,000 K G . , waarvan I n 
geland en Frankr i jk ieder de helft zullen leveren. D e 
pijlers zullen 380,000,000 francs kosten; de bovenbouw 
480,000,000 francs, zoodat met het geheel 860,000,000 
francs gemoeid zullen zijn. D e brug komt over het 
ondiepe gedeelte van het kanaal , dat zich tusschen 
Folkestone en kaap Grisnez bevindt. H e t diepste punt 
van den zeebodem ligt hier 55 M . beneden den water
spiegel ; de afstand van oever tot oever bedraagt 
38,600 M . 

Boringen hebben aangetoond, dat de ondergrond 
gunstig i s , en in staat is om 10 a 12 K G . per vier
kante centimeter te dragen. K r komen echter zachtere 
gedeelten in den bodem voo r , die eerst weggebaggerd 
moeten worden , om op den vasten grond te komen. 

Iedere pijler der brug zal van metselwerk gemaakt 
worden, ter lengte van 25 M . en van daarmede g e ë v e n -
redigde breedte; dit metselwerk zal zich tot boven 
hoogwater verheffen. Iedere pijler wordt in zijn ge
heel in een metalen caisson gemetseld, die door meta
len luchtdichte kasten drijvende gehouden en op de 
bepaalde plaats neergelaten wordt. D e afstand der 
pijlers is vastgesteld op 500 en 300 M . voor de groote 
spanningen en op 200 en 100 M . voor de kleine. M e n 
meent, dat zeilschepen er geen hinder van zullen on
dervinden als de pijlers zoover van elkander afstaan. 

O p de pijlers komen metalen zuilen van 40 a 42 M . 
hoogte, waarop de liggers van de brug zullen rusten; 
de vrije ruimte onder de brug bedraagt in haar geheel 
54 M . , zoodat zelfs de grootste schepen er zonder hinder 
onderdoor varen kunnen Deze hoogte is beschikbaar 
bij den hoogst bekenden v l o e d ; bij laagwater zal zij 72 
M . bedragen. K r komt dubbel spoor op de b r u g ; de 
breedte wisselt af en zij is het grootste in het m i d d e n , 
« a a r , om den winddruk te kunnen weerstaan, niet 
minder dan 25 M . noodig is. 

H e t moeilijkste werk is het plaatsen der pij lers; dat 
net echter zeer goed mogelijk is ze op hun plaats 
te k r i jgen , werd te Tou lon bewezen, waar massa's 
metselwerk van 100,000,000 K G . in caissons drijvende 
gehouden zijn. Wanneer een pijler niet op zijn juiste 
plaats gezonken i s , kan men hem door saamgeperste 
lucht , weder drijvende maken. M e n w i l ol ie gebruiken 
om zoo noodig den golfslag te temperen. 

In 10 jaar rekent men het werk vol tooid te hebben. 
Q u i v i v r a , v e r i a ! 

O N D E R L E G G E R 
V O O R W A T E R P A S - 1 X S T R U M E N T E N . 

I'̂ en ieder , die te doen had met opmetingen in dras
sige en losse g ronden , weet bij ondervinding welk 
gevaar men daar loopt onbetrouwbare uitkomsten te 
verkrijgen door het inzakken en uitschieten van het 
instrument, en zal met ingenomenheid den eenvoudi-
gen transportabelen onderlegger van Becker ei B u d -
dingh , te A r n h e m , begroeten, waarop de pooten van 
het statief geplaatst worden en die het instrument te
gen inzakken behoedt. 

D r i e plankjes van genoegzaam oppervlak , voorzien 
van gaten, waarin de punten van den drievoet worden 
geplaatst, verbonden door schakels aan een midden-
r ing , die tevens ten naastenbij het centrum van de 
loodlijn bepaalt. Ziedaar het geheele toestel. 

E E N N I E U W S T A D S K W A R T I E R . 
De nota van Mr. D. Josephus Jitta, betreffende de bebouwing 

der terreinen achter het Rijksmuseum te Amsterdam is ter 
visie gelegd. 

De schrijver vestigt de aandacht op de verschillende punten, 
die hierbij in aanmerking moeten worden genomen als: 1". de 
esthetische zijde; 2". dc financieele zijde; 3 0 . het verkeer tus
schen oude en nieuwe stad, in verband ook met het concert
gebouw en de ontworpen tram naar Amstelveen; 4 ' . de ver
plaatsing der waskaarsenfabriek; 5 0. de tegenwoordige bestem
ming der terreinen. 

Met de heeren K. Muller cn J. Ingenohl heeft de heer Jitta 
het plan, door hem overgelegd, besproken, cn zij hebben het 
technisch uitgewerkt. 

Volgens dat plan wordt een cirkelvormig plein aangenomen 
met een diameter, van gevel tot gevel, van 360 M. - 1017S7 
M - of ruim 10 bunder. 

Om het plein loopt een laan van 30 M. breed Sarphati-
straat) met twee of drie rijen boomen. Een rij palen aan de 
binnenzijde maakt afzetting van het plein, dat als grasveld 
gedacht is, mogelijk. 

Rondom, aan den uitersten rand, zijn woningen met tuinen 
en villa's ontworpen, zoodat dit stadskwartier een luxekwartier 
zou worden. 

Het geheel vormt 12 bouwblokken, met een gezamenlijke 
oppervlakte van 63,203 M- . 

Wat de financieele vraag betreft, zoo is ondergeteekende 
met de ontwerpers gekomen tot de navolgende raming der 
opbrengst: 

Blok I, oppervlakte 2,250 M 1 ad / 70 =: ƒ 157.5°° 
1 II, » 2,964 » » » 50 1 i) i4S,2oo 
» III, » 2,860 » » » 50 » » 143,000 
1 IV , » 2,80S » » » 50 » » 140,400 
» V , » 5»°4° s B n 75 B * 378,000 
» V I , » 3.720 » » » 75 1 » 279,000 
B VII , » 11.057 » 1 » 50 » » 552,850 
» VIII , » 4.5°3 » » » 75 » » 337.725 
w I X , » 9.006 » » » 40 » » 360,240 
1 X , » 3.445 " » • 35 » " '20.575 
.. X I , » 7,080 » » » 40 » » 283,200 
ii X I I , » 8,560 » » » 75 i' » 642,000 

63,293 M ' f 3.542.690 

De mogelijkheid om het middengedeelte later te bestemmen 
tot een villapark blijft open. Verder is ook van dat midden
gedeelte, als sport- en feestterrein, een zekere opbrengst te 
verwachten, onafhankelijk van de voordeden welke de ne
ringdoende buigerij trekken kan van feestelijkheden in ' ta l -
gemeen en van vreemdelingenbezock in het bijzonder. 

Een enkele blik op het plan is voldoende om aan te toonen 
dat het zeer goed aan de verschillende verkeersbelangcn be
antwoordt. Het Concertgebouw is gemakkelijk bereikbaar, de 
tram vindt in de Paulus-Potterstraat een goeden weg naar het 
Lcidschcplein. De weg langs het Museum, aan de zijde der P.-
C.-Hooftstraat, is zoo ruim als hij zijn kan, wanneer men de 
achtergevels van de huizen aan de zuidzijde van die straat aan 
het gezicht wil onttrekken. Tegen het dempen der gracht 
door de Museumterreinen zal wel geen ernstig bezwaar zijn, 
ook niet een financieel bezwaar, want de gracht is veeleer bij 
de ophooging gespaard dan uitgegraven, en dc kosten van het 
dempen wegen op tegen die van walmuren en bruggen. Aan 
de zijde der Ruysdaelkade blijft de toestand zoo als hij is; het 
op stadspeil brengen van dc Wetering is toch onvermijdelijk . 
welk bouwplan men ook kieze. 

Voor zoover een plan invloed kan hebben op de verplaatsing 
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van de waskaarsenfabriek, mag men van het nieuwe bouwplan 1 
gunstige verwachtingen koesteren. W i l men geen afkoop of 
onteigening van de fabriek, dan biedt het nieuwe plan nog het | 
zekerste middel om den eigenaar te bewegen zijne inrichting 
te verplaatsen, omdat het zijne gronden, bij den aanleg van de 1 
cirkelvormige laan, dadelijk brengt tot dc waarde van gunstig 
gelegen bouwterreinen. 

Eindelijk biedt het opengelaten middengedeelte van dc ter
reinen eene beste gelegenheid voor vermakelijkheden, tentoon
stellingen, jaarmarkten, parades, vuurwerken enz. Het is 
zeker niet noodzakelijk het daarvoor te blijven bestemmen, 
maar het kan cr uitstekend voor dienen; het is niet te ver 
van de bebouwde kom der gemeente verwijderd. De mogelijk
heid blijft bestaan om er later een wandelpark met villa's van 
te maken, of zelfs om het tc bestemmen voor een koninklijke 
v i l la , volgens den vurigen wensch van hen, die het Stadhuis 
op den Dam weder zouden willen gebruiken voor zijn oorspron
kelijk doel, een doel. waarvoor het door zijn bouw en inwen
dige inrichting, door het gemis van tuin en stallen, veel beter 
geschikt is dan voor een tijdelijk verblijf van de vorstelijke 
familie. 

De ondergeteekende heeft gemeend, dat het nuttig kon zijn, 
ook met het oog op de gehouden besprekingen in de afdeelingen 
van den Raad, ter gelegenheid van dc begrooting voor 1890, 
de bovenstaande beschouwingen en het bijgevoegde plan ter 
kennis van zijne medeleden te brengen. De discussion in den 
Raad bij dc behandeling der begrooting, zullen de bebouwing 
der museumterreinen van zelf ter tafel brengen, en uit die 
discussien kan allicht een voorstel worden geboren, hetzij van 
het Dagelijksch Bestuur, hetzij van den kant van den Raad. 

D. v. N. 

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

Vergadering van Vrijdag II October 1889. 

De Voorzitter opende deze eerste wintervergadering met een 
welkom aan de aanwezigen en sprak den wensch uit, dat de 
volgende vergaderingen beter dan deze bezocht mogen worden. 
Daarna werd medegedeeld dat dit jaar drie bestuursleden zullen 
aftreden en dat in de Deccmber-vergadering drie nieuwe daar
voor in plaats gekozen moeten worden. De aftredende leden 
zijn dc Voorzitter, de 2d,'-Secretaris en dc Bibliothecaris. 

Een voorstel om de Afdeeling te doen inteekencn op het nieuwe 
woordenboek onder redactie van de heeren Schill en Haverkamp, 
werd verdaagd, aangezien vele leden nog geen kennisgemaakt 
hadden met de proef-atlevering. 

De heer Raammaker was door ongesteldheid verhinderd een 
verslag uit te brengen der deze zomer gehouden excursie. Dit 
zal in een volgende vergadering geschieden. 

Ter bezichtiging was gesteld een monster van de parquet-
vloertegels, die door de firma Henri Huinck & C°. te Rotterdam 
geleverd worden. De ingekomen brochures betreffende wed
strijden voor handwerkslieden in Nederland zullen bij de leden 
circuleeren en in een volgende vergadering worden besproken. 

Als lid werden daarna voorgesteld dc heeren Eisser en Braat, 
terwijl voorts medegedeeld werd dat dezen winter hoogst waar
schijnlijk de heeren professor Blok, de archivaris Keith cn pro
fessor Van Hamel als sprekers zullen optreden. Daarna werd 
de vergadering gesloten en overgegaan tot het beschouwen van 
plaatwerken, ter bezichtiging aangeboden door den Voorzitter 
en bestaande uit eenige exemplaren van De Bouwmeester en 
afbeeldingen van Duitschc-renaissancc gebouwen. 

A F D E E L I N G U T R E C H T . 

Vergadering van 15 October 1889. 
Na goedkeuring der notulen der voorgaande vergadering 

wordt mededeeling gedaan van enkele ingekomen stukken, 
waaronder de administratieve voorschriften voor het uitvoeren 
en onderhouden van werken. 

Vervolgens worden door den Voorzitter zeer duidelijke mede-
deelingen gedaan over het Egyptische volk en inzonderheid 
over zijne graven en die der Koningen, van af ongeveer drie
duizend jaar vóór Christus; deze mededeelingen werden toege
licht door plaatwerken. Daarna werd de avond verder doorge
bracht met eene beschouwing van het werk: Deutschland s 
Architectur. 

V E R E E N I G I N G A R C H I T E C T U R A T E ' S - G R A V E N H A G E . 
Vergadering van Woensdag den l6'° October 18S9. 

Met een welkomstgroet aan het nieuwe lid, den heer E. van 
Reij, opende de Voorzitter deze vergadering. 

Na lezing en goedkeuring der notulen, werd tot ballotage 
van den heer H. Moulijn overgegaan, die als lid werd aange
nomen. 

De in de bus gevonden vraag: »Wat is het verschil tusschen 
troggewelven en steekgewelven: welke zijn de sterkste", werd 
na eenige besprekingen voldoende opgelost. 

Het rapport der Commissie in zake eene eventueel te houden 
feestavond werd door den heer M . F. Leyh, als rapporteur, 
uitgebracht. A l spoedig werd nu besloten tot het houden van 
zulk een feestavond; echter werd bij stemming uitgemaakt dezen 
feestavond meer in besloten kring te doen plaatshebben. Voor 
het organiseeren ervan werden drie leden gekozen, die het 
aannemen der benoeming in beraad hielden. 

Na den heer J. Brouwer bedankt te hebben voor de kunst
beschouwing, sloot de Voorzitter deze bijeenkomst. 

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

' S - H A G E . Donderdagavond heeft de heer Reiss, directeur-
generaal van het zeebad Schcveningen. te Schcveningen eene 
bijeenkomst gehad met de permanente commissie voor de zee
haven uit de afdeeling aldaar van de Nederlandsche Visscherij 
vereeniging, waarin van gedachte is gewisseld over het dezer 
dagen reeds vermelde plan tot spocdigen aanleg met bijdragen 
van belanghebbenden van eene haven te Schcveningen, ter 
oplossing van het vraagstuk van het spuien in zee gedurende 
het badseizoen, ten einde de uiteenloopcnde belangen in deze 
te vereenigen. 

— Door de directie der Zuidafrikaansche spoorwegmaatschappij 
is aan de firma J. C. van Hattum & Cie. de uitvoering van het 
werk opgedragen. 

( A . et A . ) . A M S T E R D A M . Op de terreinen van de oude vee
markt is in de laatste maanden een geheel nieuwe wijk ver
rezen. Het bouwen geschiedt daar met een snelheid, die iedereen 
verbaasd doet staan. Dat echter niet steeds de soliditeit hier
mede gelijken tred houdt, bleek de vorige week, toen een dubbel 
perceel, waar n.b. de gevels reeds voor stonden, teekenen 
van verzakking begon te vertoonen. Spoedig stonden de beide 
zijmuren, de één binnenwaarts, dc andere naar buiten circa 
een halve meter uitgebuikt, zoodat alleen onverwijlde schoring 
de geheele instorting kon voorkomen. Men is nu, op last van 
de bouwpolitie, met de slooping begonnen. 

De vraag dringt zich echter op, of niet de bouwpolitie geroepen 
is haar toezicht zoover uit te strekken dat dergelijke incidenten 
voorkomen worden. Afkeuren, wanneer het gebouw toch on
vermijdelijk moet instorten, is een vrij overbodige maatregel. 
Eenig toezicht op de dikte der muren, op het aanbrengen van 
ankers en zwiepingen en het gelijktijdig ophalen van alle gevel
muren — alle zaken, waarin bij de bouwverordening voorzien 
is —zou voorwaar geen overdaad zijn, vooral ook met het oog op 
het levensgevaar, waaraan de werklieden bij dergelijkcn specu-
latiebouw, voortdurend blootgesteld zijn. 

— Naar De Tijd verneemt, moet reeds nu een der gebouwen , 
behoorende tot de nieuwe stations-inrichting te Schiedam, aan 
verzakking lijden. 

De zuidelijke helft namelijk van het gebouw der wachtkamers, 
bevattende de wachtkamer 3 d ' klasse, wijkt beduidend van de 
horizontale lijn af tengevolge waarvan zich dan ook scheuren 
vertoonen boven dc ingangen van die wachtkamer. 

— Dc tentoonstelling der antieke Egyptische portretten, in 
het gebouw der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, 
zal binnen weinige dagen gesloten worden. Van j l . Donderdag 
af is de toegangsprijs gesteld op 25 cent. 

U T R E C H T . In eene buitengewone algemeene vergadering der 
Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen . werd den 
heer V rol ik op de meest eervolle wijze het gevraagde ontslag 
als directeur generaal verleend cn de heer J. L. Cluijsenaer, 
vroeger Secretaris der Maatschappij, tot zijn plaatsvervanger 
benoemd. De benoeming gaat in met 1 November e. k. en 
het tractement is op / '12000 's jaars bepaald. 

D O R D R E C H T . Zaterdag j l . is de eerste steen gelegd voor 
Kunstmin's nieuwe gebouw, dat naar het ontwerp van den 
architect J Verheul Dz. wordt opgericht. De oorkonde, door 
genoemden bouwmeester geteekend en gecalligrapheerd, trok 
de aandacht der aanwezigen. 

D E V E N T E R . In den vroegen morgen van Zaterdag 12 dezer 
zijn eenige spanten der ijzeren kap voor de in aanbouw zijnde 
rijksrijbaan, die op den grond opgesteld waren meteen ballast 
van ijzeren spoorstaven ter zwaarte van 27000 K g . , terwijl de 
werklieden bezig waren den ballast tot 40000 Kg. aan te vullen, 
ineengezakt. Drie metselaars, die op den ballast stonden, 
stortten mede ter hoogte van 3 meter naar beneden en werden 
aan armen en beenen gekneusd. 

— In den Gemeenteraad werd rapport uitgebracht door Mr. 
H . G. Kronenberg namens de Commissie ad hoe voor het maken 
eener drinkwaterleiding in die gemeente, waarvoor in de nabij
heid der gemeente goed en voldoende hoeveelheid water is 
gevonden. De conclusie strekt i " . om / 3500 als eerste termijn 
van het salaris voor het maken van plannen, enz. voor een 
drinkwaterleiding aan den ingenieur Grüner te Bazel uit te 
betalen; 2°. voor rekening der gemeente een drinkwaterleiding 
aan te leggen en te cxploiteeren (de kosten van aanleg zijn 
geraamd op ƒ 250,000); en 3 0 . Burgemeester cn Wethouders 
uit te noodigen, in den loop van het volgende jaar technische 
en financieele plannen aan den Raad over tc leggen. 
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— Aflevering 10 van Dc Natuur (uit
gave van J. G. Broese te Utrecht) bevat: 

Dc photographic bij kunstlicht (met 
fig) — Dc stoomketel van Scrpollet (met 
fig.i, — Iets over den oorsprong der on-
weders. Het gebruik der optische tele
graphic te velde (met fig.;. — De lichtende 
nachtwolken (met fig). Over den vorm 
van vochtstralen (met fig.). — Een twee
ling-appel (met fig.). — Korte mededee
lingen. — Over luchtbederf, tuchtonderzoek 
cn luchtverversching in onze woningen. — 
Sterrenkundige opgaven. — Correspon
dentie. — Antwoorden. 

De Notaris BROUWERS te l'EM.O, zal 
op Maandag den 28 October 1889. des avonds 
0 uren, op verzoek van zijn Principaal, ten 
kofhehuize van den Heer H. V A N HASSELT 
buiten de Roermondsche Poort te t'enlo, in 
het openhaar verkoopen: 

Stad VENLO: 
10Kavels BOUWTERREIN, gele

gen aan den Noord- of Buiten
singel, buiten de Geldorsehe 
Poort, te zamen groot 28.40 
aren, soctie I 11 •. 2109 en 2200. 

De goederen worden niet in massa geveild. 

P E R S O N A L I A . 
— Bij den Waterstaat in Ncdcrlandsch-

Indie is: 
Ingetrokken: de toevoeging aan den chef 

der 4e Waterstaatsafd. van den ing. 2e k l . 
|. F. de Gijzelaar, wordende hij in verband 
daarmede bij het corps teruggevoerd; met 
bepaling, dat hij in het gouv. Sumatra's 
Westkust werkzaam blijft. 

Gedetacheerd: bij den aanleg van Staats
spoorwegen op Java, de benoemde adsp.-
ing. K. j . A . Ligtvoet. 

Overgeplaatst: naar de res. Samarang, 
de ing. ie k l . H . J. Verdam; naar de res. 
Soerabaia, de adsp.-ing. F. H. van Kootcn; 
naar dc res. Kediri , de opz. 2e k l . P. 
Muller; naar de res. Preanger-Kcg., de opz. 
1 e k l . K. A. Bcrkhemer; naar de res. Japara, 
de opz. ie k l . C. Vreedcnburgh. 

— Bij de Staatsspoorwegen op Java 
zijn overgeplaatst van Tjitjalengka— Garoet 
naar de lijn Preangcr Tjilatjap: de hoofd
ingenieur K. H . J. Spanjaard, wordende hij 
in verband daarmede eervol ontheven van 
het beheer van den aanleg der lijn Tjit
jalengka Garoet; de opz. ie kl . J. M. van 
Zeventer cn E. G. Wijers; de tijd. onderopz. 
ie k l . J. Jeppesscn: de tijd. onderopz. 3e 
kl. J. C. A . Smith. 

— Aan den inspecteur 2e klasse voor 
het stoomwezen in Nederlandsch-Indie I.J. 
R. Raat is een tweejarig verlof naar Ne
derland verleend, wegens ziekte. 

— De heer R. O. van Manen, hoofdin
genieur van 's Rijks waterstaat is benoemd 
tot ridder der Perzische orde van den 
Leeuw en de Zon. 

— Tot opzichter bij het traject Amster
dam—Nichtevecht van het Merwedekanaal 
is benoemd de heer H. Scholten, teekenaar 
bij den bouw van den syphon aan Zeeburg, 
ter vervanging van den heer I, v. d. Eijke, 
door den Minister van Marine is belast met 
de uitvoering van eenige bouwwerken ten 
behoeve der marine aan het zijkanaal E. 
van hel Noordzeekanaal. 

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

Gemeente-Opzichter. 
In de gemeente HAAUN wordt tegen 

I Januari a. s. gevraagd op een traktement 
van ƒ 9 0 0 niet uitzicht op verhooging, een 
bekwaam GEMEENTE-OPZICHTER. 

Stukken franco inzenden aan den Burge
meester vóór 10 November a. s. 

1. 
BURGEMEESTER i.x WETHOUDERS van 

AMSTERDAM zullen op Maandag den 28" " 
October 1889. des middags te \i uur, op het 
Raadhuis in het openbaar aanbesteden: 

a. het maken van don Onderbouw 
eener dubbele Bascule brug over 
de Korte Brouwersgracht vóór 
de Marnixstraat, met de bijbe
hoorende Vleugelmuren; 

//. het maken on stellen van don 
Metalen Bovenbouw van eene 
dubbele Baseulebrug over de 
Korte Brouwersgracht vóór de 
Marnixstraat; 

c. het bouwen van een Muur met 
Afsluithek, langs het terrein 
voor het Diaconie Jongenswees
huis, aan den Binnen-Amstel. 

De voorwaarden dezer aanbesteding rim 
uitsluitend te verkrijgen ter Stadsdrukkern, 
voor de sub a. genoemde, tegen betaling van 
ƒ1.50 (niet twee teekeningen), voor de sub 
b. genoemde, tegen betaling van / 1 (metéén 
teekening) en voor de sub c. genoemde, te
gen betaling van ƒ0 .25 . 

Inlichtingen worden gegeven, voor de sub 
a. en b. genoemde, ten Kantore van den 
Stads-Architect, op het Raadhuis, Kamers 
N». 101 en N". 96, en voor de sub c. ge
noemde, ten kantore van dep Stads-Inge-
nieur, op het Raadhuis. Kanier N°. '.18, des 
ochtends van 10—12 uur. gedurende de week, 
welke der besteding vooraf gaat. 

Burgmeester en Wethouders voornoemd: 
VAN TIENHOVEN. 

lie Secretaris, 
A. v. 11. ELST Ar.., I..-S. 

Amsterdam, 9 October 1889. 

Bouwterrein te VENLOO. 
Aan den Roermondsclien weg zijn eenige 

goed gelegen BOUWTERREINEN te 
koop, zeer geschikt voor den bouw van hee
renhuizen. 

Te bevragen bij den Mr. Timmerman H. 
V A N (1ASSELT, te fenloo. 

Holland; olie IJzeren 
Spoor weg-Maatschappij. 

AANBESTEDING. 
lip Maandag den 21"« October 1889 in Kamer 

N". 4<> van liet Centraal Administratiegebouw 
aan het Droogbak te AMS'I ERDAM van 
Bestek N°. 145: 

Het afbreken en woder opbouwen 
van hot Wostohjk landhoofd der 
brug over do Oostsingelgracht 
te Haarlem mot het maken van 
eene hulpbaan met hulpbrug
gen. Raming ƒ 12.200. 

Bestekken met teekening zjjn tegen beta
ling van ƒ1.50 per exemplaar verkrjjgbaar 
aan bovengenoemd gebouw bij den portier 
of op franco aanvrage met toezending van 
postwissel aan bet Bureau van tien Ingenieur 
van den Weg Kamer 154. 

Aanwjjzing zal worden gedaan als in het 
bestek is vernield. 

De Administrateur. 
De Amerikaansche 

„New Paragon'' Schoolbanken 
en A N D R E W S BANKEN en STOELEN 
met opslaande Zittingen voor Scholen, Kerk
gebouwen en Schouwburgen, uitsluitend ver
krjjgbaar bjj 

FRED. STIELTJES & C". 
Keizersgracht 745, 

AMSTERDAM. 
Duizenden in gebruik in Nederland, waar

van attesten ter inzage. 

Te koop aangeboden. 
2 Stoomheimachines 
2 Houtsteekbanken 
1 Cirkel en lintzaagmachine 
1 Railzaag 

50 Kipwagons inhoud 2 M . 
24 „ „ 2K'. 
36 „ „ V,U\ 
Alles 90 c M . spoorwjjdte. 
Aanvragen aan L. KALIS Kz... Siiedreeht 

en W. DE JONG , 's-Gravenhage. 

Beide 
zjjden 

I kippend 

M M & m I, 
R O T T E R D A M 

A G E N T E N 
dor Société Anonyme des 

Carrières de Porphyro de Quenast" 
ts 

der „Societc des Carrières de Lessines." 
L E V E R A N C I E R S van F A U C O N V A L K E I E N . 

Geldersche straat N". 12. 
li IlOI-J^IiOI^K. - Arnhem. 

I ,<'vt'i'anoier v a n Z . M . d e n K o n i n g . 

Fabriek en Magaz i jn van Instrumenten voor wetenschappeli jk gebruik. 
Bekroond voor Waterpas-, Hoekmeet- en andere instrumenten 

m e t Z i i v e r 1S(!M. 1 S 8 1 , 18S3 ( I n t e r n a l . T e n t o o n s t . ) 
Hoogs te onde r sche id ing 1879 

KQI ' l ' i i l l l 'S SIF.ETIiKTTlNliKN. ÜKIKF- en 1'AKKKÏItAl-ANSKN. enz. enz. 
BAKENS. ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN. TELEGRAAF-APPARATEN. enz, enz. Aanbesteding. 

STUCADOORWERKEN. ASPHALTË"VA¥VAL DE TRAVERS 
De aannemer 1. H. VOS Si», zul op Vrijdag 

25 October e. k. des namiddags te ï> ure aan
besteden: 

De Stucadoorwerken voor den 
bouw van Musis Sacrum te 
Arnhem. 

Bestek met teekeningen liggen ter inzage 
te zijnen kantore op het werk, alwaar tevens 
dageljjks de noodige inlichtingen te verkrjj
gen zijn. 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, 
in groote verscheidenheden, voor: Rijwegen, Trottoirs, L a w n - T e n n i s -
Courts, Kelders, Winkel- en Magazijnvloeren, Gangen, Muur-, 
lirug- en Dakbedekkingen, Betonfuudeeringen enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan THE NEUCHATEL AS-
PHALTE COMPANY Ld., Beltweg 3, Amsterdam en voor Arnhem bjj den Heer 
H G KNOOPS C.Ozn., Beekstraat F «2 te Arnhem. 
ü. i*. ajiuuro v..w W r w t o w > i w PATON WALSH. 
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CARBOLINEUM EXCELSIOR is het BESTE Houtbederfwerend middel. 
FRED. STIELTJES & C". Amsterdam 

GOUDEN MEDAILLE. 1 Gebr. VAN DER VLIET 
IJZERHAMin.UllS tc AMSTEliDAM. 

Ktanf-, P ' u l * , lliiitd>. Ildek- en ^-IJtvr enz 
Steeds voorhanden: 

B A L K - I J Z E R i n verschi l lende profielen en lengten. 
Vijlen en gagaten Staal uit de fabriek 

van (lel>r. Itiim.KH & Co. te Weenen , alsmede 
<;I.OIU: IhielimufU niet afgewerkte pun

ten en onder garantie tegen splijten. 

l > o P o r t L - C y o m e i i t 
Merk JOSSO.Y * c". 

werd dit jaar B E K R O O N D to P a r ij s 

H.<z>llviils.on 
van Staal of Hout niet Staalband doortrok
ken of met verstelbare lichtopeningen, zelf-
rollende, met drijfwerk enz. enz. 

E.enP. ROTTSIEPER. Hemseheid ( Kijnprmscn). 

PIII)TI)l.iniOGK.\PI!l£. l'IIIITii/.IMlll.K.tl'lllr 
en Stéréotype-Iiiriehtiiii»: 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De onder^eteekende vestigt de aandacht 

op zijne inrichting voor IMioialiihoKriiphie,, .... 
lijjzomler geschikt voor de reproductie van!'" 1-'' de GOUDEN MEDAILLE, zunde de hoogste 
Plans, Teekeningen enz. van till. Architecten i onderscheiding. 
en Bouwkundigen; op die voor riioioztueo- Onmial Vi'i'legemmiinligi'r vcmr Ncilcrl. en linliëu-
Itraphle voor de reproductie van Platen en; a r DRA AT Rotterdam 
Gravures, ook van Teekeningen voor Uoekwer- H . t . D n H H I , n U I l V r U B U l . 
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op n araaaawa jk 
zjjne Ntrrrotype-lnrlrliling voor 1111. Druk- T l l T T T T V T ^ Xi 1 ^ 
kers, alles tot de minste prjjzen. JJmU a U l l \ Jm Oil V . 

Prospectussen met proeven van bewerking, j OoMlxeetli/k 8 4 * , Holler tin m. 
M O Z A Ï E K - , V L O E R - e n W A N O T E G E L S , 

worden Opfrmneo aanvrage gratis toeKessomien 
GK J . T H 1 E M B 

BKCkKK & BtDMXUH. -
KONINKLIJKE FABRIEK r m 

W A T E R P A S-

TIIOTTIIIII-, mm- E\ MZERSTEEHEGELS 
Groote voorraden 

16 B e k r o o n i n g e n . 
I HnnuV! in C A R R A R A M A R M E R 

! ZWEEDSCH GRANIET. 

HOEKMEET-
en andere 

INSTRUMENTEN, 
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 , enz. 

Geëmaifleerd-ijzeren PEILSCHALEN 
WEEGWERKTUIGEN. 

: JAN HAMER & C°. 
A M S T E R D A M . 

K a n t o o r : Gebouw Maat», tot Bevor
der ing der H o u w k u n s t 

i M a r n i x s t r a a t 4 0 2 bh . L e i d s c h e p l e i n . 
Werktuigen voor Stoomwasscherijen en Stoom 

desinfectie-inrichtingen. 
Werktuigen voor Stroohulzenfabrieken. 
Wirle's Liften voor Personen, Goederen, Spjj-I zen en/.. 

1 Boyle's I.uelitpompventilators en Schoor-
i iteenkappen. 

Carré's Luchtdruk-waterreservoirs. 
Mildc's Micro Telephonen. 

I Poppe's Desinfectie-inrichtingen voor Pri-
J vaatstelsels, enz. enz. 

Neder landsche r e f e r e n t i ë n worden op 
aanvrage verstrekt. (4) 

Bekroond: 
Dmsseldorp 1880 

Weenen WHO. 

Gouden Medaille 
A m s t e r d a m 1883 

JOH AU N ODOKICO, Frankfort a/M. 

Bekroond: 
Krank lort a /M. 1SS1. 
Amsterdam 1888. 

KABKIKK VAN 

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

Succursales. A m s t e r d a m , W e e n e n , L o n d e n , Boston. 
O p g r e r t c h t I H : W > . 

Eenig vertegenwoordiger voor Nclerlainl 
F E E D . E N G E E S , A m s t e r d a m , 

Si c i ' i i ' i ^ i m l t t . I>ij d e O u d e *»|»i<*;;«'lw»r.i;il 11'. : t : i 

H.&J. SUYVER, 
PABRIKANTEN VAN 

II 

J U M DER POT, Katendrecht tij Rotterdam. 
Kyaniseerinrichting. 

De eenigste. waar ook des winters kan worden gekyaniseerd. 
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. 

Prima Engelsche Portland-cement merk „Walkend" 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prjjzen. 

I.Hu'Nchc k l u i t - cn hydraulische kalk. 
Billijke prjjzen en vrachten. 
Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag banco toegezonden. 
Gel ieve op voornaam en adres te letten. 

MllllllftUrliN EN V'MiAiinir,' 
op ,1e Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

188:5 bekroond met 
EERE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Biekorstraat 

A M S T E R D A M . 

ZWEEDSCH GRANIET 
uit de groeven, Stoom slijperij en Poli jst 
i n r i c h t i n g van de Firma 

KKSSKL ü UÖHL, 
te Ber l i jn . 

Eenig Agent J . H . P . J A N S E , 
Prinsengracht 468, 

Amsterdam. 

te 1 
De Boekhandelaar P. «OUDA tjUINT, te 

Arnhem, zal van 1 tot 16 November, eeno 
belangrijke Boekverkoop ing houdon 
over verschillende vakken van Wetenschap 
en Kunst. 

De afdeeling 11111 n h n n i : . waarbij een 
aantal belangrjjke en kostbare werken voor
komen, zal Donderdag, 14 November, des na
middags te ï uur, worden geveild. 

De catalogus is bjj de meeste Boekhan
delaren voorhanden, doch wordt op franc» 
aanvrage gratis toegezonden. 

Gedrukt bij C. W. van der Wie) & C"., te Arnhem. 
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RCHITECTVR A E T M MICITIA 

Redacteur-uitgever F. W . V A N C i K N D T JGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentie^: 

Bureau van De Opmerker, IIrickoningenslraai 2S, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia TAN S P R I N G E R , 

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 . RUJDING, Stadhouderskade 4, te Amsterdam, 
en al , wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den 

Is"-Secretaris, American I Intel, te Amsterdam. 

A.Y.'.W. 
A B O N N E M E N T / 2.25 per 3 maanden of wel us gulden oer jaar, bij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
/ 7.50 en Nederlandsch-Indie / 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 

A I t V E R T E N T I E N ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen. 

AFZONDERLIJKE NOMMERS , bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van De Opmerker te 
Arnhem en bij den Iloofd-correspondent J o n . G. S T E M L E R CZN . , Boek
handelaar te Amsterdam. 

( A . et A . ) B I J D E P L A A T . 
D o o r de welwillendheid van de heeren Kare i M u l 

ler en Jonas Ingenohl zijn wij in staat gesteld onzen 
lezers heden het situatie-ontwerp voor eene evcntueele 
bebouwing der museumterreinen, door die heeren in 
opdracht van het raadsl id , den heer M r . D . Josephus 
Jitta vervaardigd, aan tc bieden. 

V o o r de toelichting verwijzen wij naar het vorige 
nummer van De Opmerker. 

A R C H I T E C T U R A P T A M I C I T I A . 
Vergadering van 23 October 1889. 

D e Voorzi t ter opent de vergadering, waarna de no
tulen gelezen en goedgekeurd worden. 

N a de mededeeling van ingekomen stukken en eenige 
discussie over de mogelijkheid om het Orgaan te ruilen 
tegen uitgaven van andere vakvereenigingen, worden de 
heeren D . J . P. Harmsen en K . M . K u y k met eenige 
hartelijke woorden van den Voorzit ter als gewone leden 
ge ïns ta l leerd . 

H e t voorstel van het Bestuur , o m ook dit jaar de 
prijsvragen weder gelijktijdig uit te schri jven, wat ge
bleken is te zijn in het belang van het Genootschap, 
wordt met algemeene stemmen aangenomen. 

V o o r alsnu wordt overgegaan tot de keuze van 
onderwerpen voor de prijsvragen van 1S90, verkrijgt 
de heer W . C Bauer het woord ten einde eenige be
zwaren tegen het prijsvragenstelsel te on twikke len , als 
vervolg van hetgeen hij in den afgeloopen zomer reeds 
hierover in De Opmerker heeft betoogd. 

Spreker verklaart in de eerste plaats, dat de vele 
beperkende bepalingen , thans aan de programma's ver
bonden , niet bevorderlijk zijn voor het verkrijgen van 
goede oplossingen, te meer daar de prijsvragen, door 
het Genootschap uitgeschreven, voor studie dienen en 
niet voor de werkel i jkheid , waarom hij er ook toe komt 
nimmer uitgewerkte teekeningen, maar alleen schetsen 
te verlangen, daar slechts het juist aangeven van een 
bedoeling vereischte mag zijn. 

Het verplichte geschiktmaken voor photolithographi-
sche reproductie wordt door spreker zeer afgekeurd. 
Spreker zou dit geheel aan den ontwerper wenschen 
overgelaten te z i en , vooral daar menig ontwerper zich 

schamen zal over ontwerpen van vroeger tijd , en d ik
wijls wenschen zal dat zij niet waren gepubliceerd. 

Ten opzichte der jury 's wijst spreker erop, dat , 
waar in andere landen de architecten , die het meeste 
presteeren, zich geheel van het conventioneele hebben 
losgemaakt, het ook hier te lande tijd wordt met de 
conventie tc breken, vooral wat betreft de wijze , waarop 
de jury 's gevormd worden. Spreker wenscht dat deze 
gekozen worden vóó r het uitschrijven der programma's , 
dat men zich niet alleen tot de eereledcn bepalen z a l , 
en ten laatste , dat ook leden eenig recht hebben bij 
de keuze. 

Nadat spreker ten slotte nog te kennen gaf, dat hij 
van het Bestuur een minder lijdelijke houding had 
verwacht ten opzichte van de beoordeeling van de ant
woorden voor een „ B r a n d w e e r k a z e r n e " en den wensch 
had uitgesproken dat, wanneer voortaan geen bekro
ning van eenig ontwerp kon worden toegekend, de 
uitgeloofde geldelijke belooningen onder de beste pro
jecten zouden worden verdeeld, eindigde hij zijne rede 
en verklaarde hij eenige voorstellen te zullen indienen 
om de noodige verbeteringen in het prijsvragenstelsel 
aan te brengen. 

De heer H . G . Jansen is het met den vorigen spreker 
niet eens. H i j is reeds eenmaal, in den afgeloopen 
zomer, met den heer Bauer in debat getreden , omdat 
deze toen tegen alle prijsvragen was , terwijl volgens 
den heer J . juist prijsvragen in de eerste plaats voor 
architecten noodig zijn en dan ook in A . et A . een 
geschiedenis achter zich hebben. 

W a t de juryleden betreft, wenscht hij er ui tdrukke
lijk op te wijzen, dat , al mag ieder gelooven door 
andere juryleden betere uitspraken te verkr i jgen, de 
laatste resultaten van de Parijsche j u r y ' s , welke 
uit artistieke reputaties waren samengesteld, hem heb
ben doen waardeeren de groote eerlijkheid van onze 
j u r y ' s , en hij gelooft dat, zoolang geen ernstiger be
zwaren tegen hen worden ingebracht, men dankbaar 
behoort te z i jn , dat zij hunne taak volbrengen op 
dc wijze als zij dat tot heden toe gedaan hebben. 

D e heer Bauer ziet volstrekt niet i n , dat men zich 
aan gewoonten moet houden, alleen omdat deze goed 
zijn. Ande re tijden hebben andere eischen. V a n g r o o t 

l't' Redactie van trthttccnin ei Imieltia stelt zich alleen verantwoordelijk vuur den inhoud van snikken, itewtimieffel mei de initialen A. etA. 
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belang acht hij het echter dat dc leden meer invloed 
hebben bij de samenstelling der Jury . 

D e Voorzi t ter waardeert zeer, dat de heer B . zijn 
opmerkingen in de vergadering heeft kenbaar gemaakt, 
al kan hij in vele opzichten met dc conclusie van den 
heer B . niet medegaan. D c beperkende bepalingen 
bijv. acht hij niet alleen zeer nuttig voor medewer
ke r s , maar ten eenenmale onontbeerlijk bij dc beoordee
l ing , daar anders dc taak van een J u r y onmogelijk wordt. 
In den tegenwoordigen tijd acht hij verder het leveren 
van lijnteekeningen zeer wenschelijk , te meer wijl de 
meeste teekenaars ernaar schijnen te streven door quasi-
artistieke behandeling der teekeningen hunne onkunde 
te bedekken. 

H e t aangeven van de wijze van teekenen is voor 
de opneming in De Bouwmeester bepaald noodzakeli jk, 
en de Voorzit ter gelooft dat deze bepaling ook goed 
is , wijl zonder dien wettelijken steun, de taak der 
Redactie te uitgebreid en te moeilijk zoude zijn. 

Spreker kan echter wel medegaan met den wensch 
van den heer B . om dc juryleden vóór het uitschrij
ven der programma's te benoemen. H i j waarschuwt 
echter tegen te groote verwachtingen van rapporten 
van Ju ry ' s , op andere wijze gekozen dan tot heden het 
geval was. 

I let Bestuur is é é n m a a l van de gewone wijze afge
weken en heeft daarmede zulke slechte resultaten ver
kregen , dat het zich gehaast heeft om den vroeger 
ingeslagen weg te blijven bewandelen. 

W a t de opmerking betreft over de beoordeeling der 
ontwerpen voor een „ B r a n d w e e r k a z e r n e " , de V o o r 
zitter meent, dat in de allereerste plaats een j u r y 
de plattegronden moet onderzoeken en wanneer deze 
haar geheel onvoldoende voo rkomen , zij volkomen het 
recht heeft, hoe verdienstelijk overigens opstanden en 
doorsneden ook zijn,het ontwerp niet ter bekroning ge
schikt te achten. 

N a eenige discussie tusschen de heeren Ingenohl , 
Bauer en D e Q u a c k , stelt de Voorzi t ter v o o r , om in 
de volgende vergadering de voorstellen van den heer 
Bauer , nadat zij aan de leden zijn medegedeeld, te 
behandelen, en geeft hij hem in overweging enkele 
voorstel len, als strijdig met de Genootschapswet, te 
wijzigen. Hier toe wordt besloten. 

D e heer J . Ingenohl houdt daarop zijne aangekon
digde bijdrage over distributie van gebouwen, hoofd
vormen in 't algemeen en hunne perspectievische werking. 

Sprekers rede, die door schetsen verduidelijkt en 
met aandacht gevolgd w e r d , z a l , met welwillendheid 
door den schrijver afgestaan , in het Orgaan worden op
genomen. 

D e kunstbeschouwing, afgestaan door den heer P. J . 
D e k e m a , bestond uit het prachtwerk „ K u n s t v o o r w e r p e n 
uit vroegere eeuwen, bijeengebracht door F.. Colinet 
en A . D . de V r i e s " . 

Daarna werden door den heer J . Ingenohl eenige 
inlichtingen gevraagd over de vroeger besloten uitbrei
d ing der Schetsclub , waarvan tot heden niets meer ver
nomen i s ; de Voorzi t ter deelt hem mede, dat het Be
stuur der Schetsclub zeer veel moeite heeft gedaan om 
een geschikt lokaal te v inden , doch hierin niet ge
slaagd i s ; het heeft echter den moed niet opgegeven 
zulk een lokaal te vinden en de Voorzi t ter is dan ook 
ge lukk ig te kunnen mcdedeelen dat een bekend kunst
schilder zich bereid verklaard heeft de leiding der 
schetsavonden op zich te nemen. 

Vervolgens werd aan de orde gesteld de keuze van 
onderwerpen voor de prijsvragen, in 1890 uit te schrijven. 
D e geldelijke belooningen worden vastgesteld en de 
keuze van onderwerpen tot een volgende vergadering 
aangehouden. 

D o o r het Bestuur wordt daarna aan het oordeel der 
leden onderworpen de vraag of aan een bekroonde, 
wien bij de ui t re iking der prijzen de geldelijke be
looning was geweigerd , wijl zijn teekeningen niet vo l 
deden aan de eischen in het programma ve rme ld , nu 
de belooning kon worden ui tgereikt , nadat hij zijne 
teekeningen had gewijzigd zoodanig , als zij thans aan 
de leden worden voorgelegd. M e t groote meerderheid 

I besluit de Vergader ing deze teekeningen niet aan te 
nemen. 

D e heer Ingenohl vraagt daarna het woord over een 
zaak, die misschien niet direct in deze vergadering 
thuis hoort. H i j wenscht namelijk tot de Redactie 

j het verzoek te richten om het debat over de bekro-
' ningen van de Parijsche Tentoonstell ing te s lui ten, 

daar , volgens h e m , de wijze van behandeling niet in 
overeenstemming is met den aard der quaestie. 

D e Voorzi t ter wijst er den heer Ingenohl o p , dat 
de wetten der beleefdheid door geen der partijen ver
geten z i jn ; hij weet dan ook geen enkele reden om 
het debat te sluiten en wenscht te ve rk la ren , dat hij 
het met het geschrevene van den heer H . G . J. v o l 
komen eens is '). 

D o o r den heer R . A . 1 Icij worden nog ter bezich
t ig ing gesteld, p h o t o g r a p h i e ë n van de door hem ont
worpen en gebouwde „ L e e r h o c v e voor zuivelbereiding" 
te Ó t i d s h o o r n . 

D o o r de heeren W . C . Bauer en J . He rman wordt 
als gewoon l i d voorgesteld de heer H . H . Baanders , 
waarna de vergadering, niets meer aan de orde zijnde, 
wordt gesloten. 

( A . et A ) A R C H I T E C T O N I S C H 
K A R A K T E R I N V E R B A N D M E T H E T T Y P E 

D E R V R O U W E L I J K E B E V O L K I N G . 
He t is een kroniekschrijver i n d e IruUpendetnce Bilge, 

die er ons opmerkzaam op maakt. 
Ik beweer niet a l leen, zegt h i j , dat er een vrij nauwe 

betrekking bestaat tusschen de architectuur en het 
vrouwelijk toi le t , maar ik houd staande , dat het aspect 
eener stad zich afspiegelt in het vrouwetype. 

Zekere t i jdperken, den godsdienst, de kunsten, den 
regeer ingsvorm, ja zelfs een sociale c r i s i s , kan men 
uitgedrukt vinden in de trekken der vrouwen uit zoo'n 
é p o q u e . W e l k schrijver heeft ook weer gezegd dat de 
vrouwen van het eerste keizerrijk iets he ro ï eks in haar 
voorkomen hadden ? D e vrouwelijke physionomie is 
uitermate gevoelig voor indrukken van allerlei aard. 
Dokters beweren dat een getrouwde vrouw na een lang 
huwelijk op haar man begint te gelijken. D e geestelijke 
zuster krijgt langzamerhand iets van den strengen een
voud van haar convent in haar t rekken; eene dorpelinge 
heeft gewoonlijk wangen als een klaproos en de sneeuw 
is oorzaak van dc blanke teint der Noordsche vrouwen. 

Ik heb o]) mijne reizen, wanneer ik eene mij onbe 
kende stad bezocht, steeds in de vrouw een zeer aan
trekkeli jk voorwerp van studie gevonden (!); neemt men 
de voorbijgangsters goed o p , dan heeft men dadelijk 
een beslist idee van het algemeen karakter der plaats. 

Bi jvoorbeeld: Weenen , een schitterende stad, een 
middelpunt van artistiek leven , een stad van beschaafde 
vormen cn voorkomendheden, gebouwd met edelen, 
soberen smaak en omgrensd aan den ringboulevard door 

. vriendelijke open tuinen. Onvermijdelijk houdt men 

') Nu op de jongste vergadering de wensch is uitgesproken, om dc 
I opinie der Redactie Ie kennen aangaande de artikelen over de bekro

ningen der Panische tentoonstelling, onderteckend If. G. J. en opgenomen 
in Dt Opmerker, wil /ij gaarne mcdedeelen, zich ten volle met die 
beschouwingen te kunnen vereenigen. 

Dat die artikelen onderteckend waren, sproot voort uit de omstan
digheid, dat enkele Redactieleden /elf inzenders waren en inmenging 
hunnerzijds in deze quaestie misschien onjuist ware beoordeeld. 

K E U . 
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zich veel te lang op voor de magazijnen der Karnthner 
Strasse en in het gewoel van flaneurs aan de Graben. 
D e Wicne r in met haar blanke teint , beweegt zich met 
bevallige langzaamheid in deze omgeving ; fijn, geestig , 
doch nimmer uitgelaten, natuurlijk en zeer bekoorli jk. 
Haa r toilet heeft hetzelfde air van distinctie als de 
aanleg der pa rken , als de w i n k e l - é t a l a g e s , als de ver
siering der gebouwen. 

In L o n d e n , de trotsche koude wereldstad, is de 
aanblik van stijve waardigheid en vrees voor vergrijp 
tegen het decorum terug te vinden in de ruwe of 
barokke huizenversicring zonder eenige buigzaamheid , 
cn eveneens in de valsche gratie, de linksche coquetterie 
en de weinig smaakvolle toiletten der stijve ladies. 
D e aanblik der straten geeft slechts den indruk van 
zakendoen, van e g o ï s m e ; de vreemdeling voelt er z ich 
verlaten en overbod ig ; men behoort de stad langen 
tijd bestudeerd te hebben, alvorens het te durven wagen 
zich vormelijk aan hare bewoners te presenteeren. 

Hemelsbreed verschilt hiermede weer het karakter 
van Parijs. Minder dan ergens elders domineert hier 
de architectuur; veelmeer zijn het de curieuse en fan
tastisch g e ï m p r o v i s e e r d e é t a l a g e s , vol geestige trucs 
bij het streven naar een oogenblikkeli jk succes, die 
hier de aandacht t rekken V o o r een beuzeling van 
enkele stuivers ontstaat plotseling een ware rage, doch 
op wezenlijk schoon , op soliditeit wordt minder gelet. 

PCvenzoo de Parisienne; zij is vroolijk om niets en 
geheel chique in hare bevallige gratie. Te Parijs is alles 
vrool i jk , alle vrouwen zijn geestig doch meestal ook 
onoprecht; de luchtige decoratieve kunst vreest de 
concurrentie van dc serieuse architectuur niet; zoo ook 
weten de modemaaksters, met zoogoed als waardelooze 
prul len , wonderen te verrichten. 

Pesth: sol ide , vierkante bouwwerken , warm van 
toon en breed aangelegd op stevige muren; de vrou
wen zijn hier flink gebouwd, ka lm en robust, zij be
zitten een ietwat sombere doch flinke teint. 

Mi laan ligt onder een zuidelijke zon , welke krach
tige klcurschakeeringen in het leven roept. D e gevels 
geven blijk van groote zorg voor het uitwendige, doch 
daarachter, vuile binnenplaatsen, sombere gangen. D e 
Milaneesche met hare sprekende trekken en in het oog 
vallend toi let , bekommert zich ook slechts om hare 
uitwendige verschijning. Groote zorg voor schoon l i n 
nen enz. treft men onder de Milaneesche vrouwen der 
middenklasse niet aan. 

Brussel eindeli jk, eene stad van middelmatige grootte 
en, wat hare l igg ing en bevolking betreft, het midden 
houdende tusschen het koele denkende Noorden en 
het luchtige Z u i d e n , de hoofdstad van een neutraal 
land met gemengde bevo lk ing , boogt niet op een be
paald type van vrouwelijk schoon. In het Vlaamsche 
land daarentegen treft men veel meer karakteristieks 
aan, zoowel wat de typische architectuur als wat de 
populatie betreft. 

H o l l a n d en meer bepaald onze hoofdstad, schijnt 
den schrijver geen stot tot observaties te hebben ge
geven, die in zijn stelsel pasten. Misschien bracht hem 
de groote variatie van bouwstijlen bij het kleinere deel 
cn de totale karakterloosheid van het meerendccl on
zer nieuwe bouwwerken van de wijs, en had hij al l icht 
tot de slotsom kunnen komen dat het hier niet aan 
pogingen tot navolging van allerlei vreemde gewoonten 
ontbreekt, doch dat de ware chique en elegantie voor 
de meesten een onbereikbaar ideaal blijft. 

De conclusie van den schrijver uit de Indt'pendance 
is als vo lg t : 

Verfraai uwe steden met schoone wandelwegen en 
statige bouwwerken , maak wijde straten in het belang 
van l icht- en luchttoevoer en wees verzekerd dat bij 

de vrouwelijke bevolk ing spoedig de sporen van deze 
verbetering op het gelaat zullen te zien zijn. Ik zou 
daarom wenschen dat onze artisten meer invloed konden 
doen gelden op het bestuur eener stad. 

E n nog eene gevo lg t rekk ing : als men nagaat dat 
de vrouwen bij de wilde volkeren op zoo weinig 
vrouwelijk schoon kunnen bogen en ook het vraagstuk 
van toiletten bij haar zoo weinig belangstelling onder
vindt , kan daarvan slechts de oorzaak zijn, dat in die 
landen de steden nog moeten gebouwd worden. Deze 
dames wachten slechts op de architecten, om van hen 
te leeren welke physionomie zij zullen aannemen. 

J _ 

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

T O O N S T E L L I N G T E P A R I J S . 
H e t Bouwkundig Weekblad deelt het navolgende 

lijstje mede van de bekroningen in de verschillende 
bouwkunst-afdeelingen te Parijs toegekend: 

D i p l o m a . G o u d . Zi lver . Brons. I'.crv. verin. 

23 24 
5 

17 
5 

1 

PYankrijk 10 
pjigeland 2 
België I 
Nederland 
Denemarken 
Zweden 
Zwitserland 
I tal ië 
Monaco 
Griekenland 
Spanje 
R u m e n i ë 
A l g e r i ë 
Tunis 

Brazilië 2 
M e x i c o 3 

D e Ju ry was samengesteld uit de heeren : B a i l l y , D e 
Baudot , Pasca l , Jules A n d r é , E . Boesw i l l w a l d , C h . 
Garnier , L i s c h , Vaudremer , L . M a g n c en M o y a u x 
voor F rank r i j k ; J . W . Waterhouse en W . I'". Whi t e 
voor Enge land ; A . Paul i voor België . 

V a n de 113 Fransche inzenders zijn er dus niet min
der dan 11o bekroond. 

P^ngeland had twee Juryleden aan te wijzen; aan E n -
gelsche inzenders zijn twee eerediploma's en tivee g o u 
den medailles te beurt gevallen , behalve dc mindere 
onderscheidingen. België met één J u r y l i d , verwierf één 
eerediploma en één gouden medai l le , benevens twee 
zilveren medailles en twee eervolle vermeldingen. 

He t „ s u c c e s " der Nederlanders kennen we. Ons 
dunk t , dat deze cijfers welsprekender zijn dan lange 
vertoogen. 

( A . et A . ) R E D D I N G S T O U W E N . 
In De Amsterdammer, Dag-blad voor Nederland dd. 

23 Oct . komt onder dit opschrift een art ikel voor , 
waarbij tevens vermeld wordt dat bij de firma Meu lman 
en W . Sto l ten , Heerengracht 247 te Amste rdam, bo
vengenoemde touwen verkrijgbaar zijn gesteld. M e n 
w i l , volgens den schrijver, dat op iedere gracht de 
bewoners zich zoo'n touw zullen aanschaffen, lang ge
noeg o m dc gracht te overspannen, en dit dan bij een 
hunner zullen deponeeren. 

Ik v ind voor onze waterachtige stad dat idee zoo 
kwaad niet; in vele andere steden vindt men langs den 
waterkant boeien onder afdakjes hangen. Wanneer het 
water breed i s , verdient dit systeem aanbeveling, bijv. 
voor I J - en Ams te lkan t , maar wordt zoo'n boei door 
een onbekwame hand geworpen , dan mist zij haar doe l ; 
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men moet er dus een dun eindje lijn aan verbinden 
om haar terug te kunnen halen en, als er tijd is, haar 
nog eens te werpen. 

V o o r onze stadsgrachten is het touw beter, maar 
dan moet het niet bij een van de bewoners opgeborgen 
worden ; men moet dan eerst zoeken , vervolgens aan
schellen en misschien lang wachten; eindelijk krijgt 
men een bundel touw, dat geheel in de war zit of dooi
de overhaasting in de war gemaakt wordt ; nu moet 
men er eerst mede naar de brug loopen en deze dan 
overspannen; men loopt niet ge l i jk , men trekt wat 
hau l en het touw breekt , want de meid had het op een 
vochtige plaats gehangen of het touw was nat opge
borgen. 

N e e n , als men het idee practisch wi l ui tvoeren, 
behoort m. i . van wege de gemeente een dun ijzer-
draad-touw met stukken kurk in het midden en groote 
ringen aan de einden, aan de buitenzijden der leuning 
van iedere brug in haken te worden gehangen. Wanneer 
men aan iedere brug twee dusdanige touwen aanbrengt, 
zoo behoeft men maar de halve gracht te loopen. 

E . J . v. D . 

( A . et A . ) P R I J S V R A G E N . 

M A A T S C H A P P I J „ A R T I E T A M I C I T I A E " 
T E A M S T E R D A M . 

H e t Uitvoerend Comité voor de feestviering bij gele
genheid van het vijftigjarig bestaan der Maatschappij 
Arti et Amicitiae noodigt de Nederlandsche kunstenaars 
uit tot het inzenden van ontwerpen voor : 

E E X O O R K O N D E en 

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

V o o r de juiste keuze en compositie van allegorische 
voorstel l ingen volgt hieronder een uittreksel der sta
tuten , waarin het doel der Maatschappij is omschreven. 

„ D e Maatschappij „ A r t i et A m i c i t i a e " , gevestigd te 
A m s t e r d a m , stelt zich ten d o e l : 

„1". D e n bloei der beeldende kunsten te bevorderen 
en den kunstzin in 't algemeen te ontwikkelen. 

„2". D e zooveel mogelijke vergrooting van het fonds 
voor weduwen en weezen van gewone en buitenleden 
der Maatschappij en voor verdere, bij het daartoe 
vastgestelde reglement aangewezen personen. 

„3". D c verbroedering der kunstenaars. 
„ D i t doel zal zij trachten te bereiken door : 
„ 1". 1 Iet geven van kunstbeschouwingen en lezingen. 
„2". He t houden van openbare tentoonstellingen. 
„3". D e krachtige ondersteuning van het weduwen-

en weezenfonds. 
„4°. H e t openstellen van zalen voor gezell ig verkeer. 
„5". H e t bijeenbrengen van een boeker i j , het ter 

lezing leggen van kunstbladen, tijdschriften, couran
ten enz. 

,/•>". H e t aanknoopen van betrekkingen met binnen-
en buitenlandsche inr icht ingen, met eenzelfde of soort
gelijk doel werkzaam. 

„7". A l l e gepaste middelen die verder daartoe 
kunnen leiden. 

„ D c Maatschappij bestaat uit kunstenaars, beoefe
naars en beminnaars der beeldende kunsten, die allen 
naar vermogen trachten mede te werken tot bovenge
noemd doe l . " 

P R O G R A M M A V O O K D E O O R K O N D E . 

D e teekening van de Oorkonde moet een hoogte 
hebben van 0.67 M . en een breedte van 0.48 M . en 
worden opgezet op ccn vel carton van 1.02 M . hoogte 
en 0.78 M . breedte. 

D e wijze van uitvoering der teekening wordt geheel 
vrijgelaten. 

D e navolgende tekst zal in dc compositie moeten 
worden opgenomen: 

„ D e Maatschappij A r t i et Amic i t i a e , gesproten uit de 
behoefte der kunstenaars aan vrije vereeniging, koos 
in de oprichtingsbijeenkomst van 3 December 1839 
dc leuze: 

1 

Gelijkheid, Openhartigheid en Vroolijkheid. 
I „ M . G . Tetar van E lven sprak den 9'1"' September 
j 1839 in den tuin van Natura A r t i s Magis t ra het denk-
I beeld van een Vereeniging van kunstenaars u i t , tot 

A . B . B . Taure l en J . A . Kruseman . 
„ A . B . B . Taure l r ichtte, door vrienden samen te 

roepen , de Maatschappij o p ; J . W . Pieneman was haar 
eerste President. 

„ O n d e r bescherming van Nederland's K o n i n g en K o 
n i n g i n , der kunst en vriendschap gewi jd , der oude 
leuze getrouw, herdacht de Maatschappij den 3'le" Decem
ber 1889 den vijftigsten jaardag harer stichting, cn viert 
zij in de lente van 1890 een kunstvol en vroolijk feest, 
een hoogtij van de Nederlandsche kunst , waarvan deze 
oorkonde , in beeld en schrift, aan latere geslachten 
getuigenis moge geven." 

V o o r de plaatsing van handteekeningen moet een 
minimum-oppervlakte van 500 c M - beschikbaar blijven. 

E e n vereischtc i s , dat de ruimte voor deze hand
teekeningen gaaf papier zij. 

A a n het der bekroning waardig gekeurde ontwerp zal 
worden toegekend een prijs van tweehonderd en vijftig 
gulden, en een premie van honderd gulden aan het daarop 
volgende ontwerp. 

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

V o o r het D i p l o m a van Lidmaatschap is gekozen de 
vorm van een open brief ter hoogte van 0.345 M . en ter 
breedte van 0.21 M . (een vel Hol landsch schrijfpapier). 

D e brief moet in drukletters den volgenden tekst be
vatten : 

„ B e s t u u r d e r e n der Maatschappij A r t i et Amic i t i ae 
overhandigen op dezen (datum) 
aan 
ten bewijze van lidmaatschap als l i d 
dezen open brief. 

Bestuurderen, 
De Voorzitter, 

De Secretaris, 

D e illustratie wordt geheel vrijgelaten , doch moet 
in penteekening worden uitgevoerd. 

D e teekeningen moeten geschikt zijn voor photol i tho
graphische reproductie; bij het afdrukken kan vaneen 
tweetal k l eu ren , voor ini t ia len, letterschrift, enz. wor
den gebruik gemaakt. 

A a n het der bekroning waardig gekeurd ontwerp zal 
worden toegekend een prijs van vijftig gulden, en aan 
het daarop volgend ontwerp een premie van vijfen
twintig gulden. 

Al.( iF.M E E N E BEPALI N( i E N . 

D e inzending der ontwerpen moet vrachtvrij geschieden 
aan het bureau der Maatschappij „ A r t i et A m i c i t i a e " , 
R o k i n n ' . 112, te A m s t e r d a m , vóó r of op 16 D e 
cember 1889. 

Zij moeten zijn vergezeld van een correspondentie
adres, om zoo noodig met den inzender te kunnen 
correspondeeren. 

Ieder ontwerp moet gemerkt zijn met een spreuk of 
motto en vergezeld van een verzegelden naambrief, 
waarop van buiten dat motto is herhaald, en waarin 

van binnen de naam en de woonplaats van den inzen
der zijn vermeld. 

He t schrift op de teekeningen en van de bijgevoegde 
stukken moet van een andere hand, dan die van den 
ontwerper zijn. 

D e motto's der ingekomen ontwerpen zullen bij ad
vertentie in vak- en dagbladen worden medegedeeld. 

D e J u r y bestaat uit de heeren Prof. A u g . A l l e b é , 
D r . P . J . H . Cuype r s , A . Leco m t e , Jan Springer en 
J . H . W i j s m u l l e r , door wie dit programma tevens 
is opgemaakt. 

Ontwerpen, die naar het oordeel der Ju ry afwijken 
van de gemaakte bepal ingen, komen voor bekroning 
niet in aanmerking. 

D e uitslag der beoordeeling zal mede bij advertentie 
in de vak- en dagbladen worden medegedeeld, terwijl het 
rapport van beoordeel ing, zijnde een kort vers lag, 
vermeldende de motieven, die de J u r y tot het toeken
nen der prijzen en p r e m i ë n of tot het verdeelen der 
uitgeloofde gelden hebben geleid , zal worden bekend
gemaakt. 

D e ingezonden teekeningen zullen na de beoordeeling 
worden tentoongesteld bij gelegenheid van de feest
viering van het vijftigjarig bestaan der Maatschappij. 
Zij blijven daarom in het bezit van het C o m i t é tot na 
het einde der feestviering. 

Gedurende dien tijd zullen de inzendingen door de 
Maatschappij worden verzekerd tegen brandschade voor 
een bedrag, gelijkstaande aan de uitgeloofde p remiën . 

D o o r de aanvaarding van de als prijs toegekende 
gelden worden de betreffende teekeningen of ontwerpen 
eigendom der Maatschappij „ A r t i et A m i c i t i a e " . 

D e gepremieerde en niet bekroonde ontwerpen zullen, 
na afloop der tentoonstell ing, aan het op 't couvert 
van den naambrief vermelde correspondentie-adres vracht
vrij worden teruggezonden. 

Deze voorwaarden zijn op vrachtvrije aanvrage en 
tegen vooruitbetaling van ƒ 0 . 1 0 te bekomen bij het 
Bestuur der Maatschappij „ A r t i et A m i c i t i a e " , R o k i n 
n". 112 te Amste rdam. 

Het uitvoerend Comité: 
J . C . G R E I V E JR. , Voorz. 
G E O P O G G E N B E E K . 

H . A . S A N G S T E R . 

H . P . B E K L A G E N z . 

J A N V A N E S S E N . 

B A R T V A N H O V E . 

G E K A R D M I L L E R . 

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

P. L . T A K . 

C . E D . T A U R E L . 

N V A N D E R W A A I J . 

G . V A N T I E N H O V E N J r . , \aic-Sec. 
R . J . G . B O I S S E V A I N , 2ir-Sec. 

S O C I Ë T E I T S I C S E M P E R T E U T R E C H T . 
R A P P O R T van de Jury voor de beoor

deel ing van de plannen, ingekomen op dc 
prijsvraag van een S o c i ë t e i t s g e b o u w . 

Ingevolge art ikel 8 van het programma voor de 
uitgeschreven prijsvraag, heeft de Jury voor de beoor
deeling der plannen de eer aan uw Bestuur over te 
leggen een kort verslag van hare werkzaamheden en 
van de motieven, die haar tot het toekennen van den 
prijs en van de p r e m i ë n hebben geleid. Zooals reeds 
door haar , door middel van het Utr. Prov. en Sted. 
Dagblad cn van verschillende vakbladen , is bekend 
gemaakt, waren tijdig ingekomen 66 ontwerpen, ter
wijl twee ontwerpen, later nog met één vermeerderd, 

door haar als te laat ontvangen ter zijde zijn gelegd. 
V o o r a f wenscht de Ju ry te constateeren , dat deze 

prijsvraag mag geacht worden een zeer geslaagde te 
zijn. Niet alleen is het mogelijk geweest hier zonder 
bezwaar den vollen prijs en de p remiën toe tc kennen, 
maar meerdere goede oplossingen, vooral wat de platte
gronden betreft, waren aanwezig en hoewel meestal 
niet de meest geslaagde gevelopbouw samenging met 
de betere plattegrond-oplossing, zoo vereenigden zich in 
het bekroonde plan toch beide op zeer gelukkige wijze. 

Met het oog op de eerste alinea van artikel 2 van het 
programma van eischen. in verband met de 2e alinea 
van art ikel i , lag het voor de hand dat door de J u r y 
het grootste overwicht moest worden gehecht aan de 
goede plattegrond-oplossing; daardoor mogen misschien 
verdienstelijker architectonische oplossingen eerder zijn 
afgevallen dan het geval zou geweest zijn wanneer de 
gevelopbouw den doorslag had moeten geven, of wer
den minder verdienstelijke geveloplossingen in hoogere 
klassen opgevoerd wegens de daarbij behoorende uit
stekende plattegrond-oplossing. 

Dat het voor een ernstig mededingen werkelijk een 
bezwaar blijft, wanneer men het bouwterrein niet ter 
plaatse opneemt, mocht ook hier weder blijken. D e 
persoonlijke opvatting van zulk een vraagstuk moet 
geleid worden door den invloed, welke de omgeving 
op den bouw noodzakelijk uitoefent en waardoor bepaalde 
groepeeringen soms als van zelve zijn aangewezen. 

Bij eene eerste schifting der ingekomen plannen 
werden al diegene ter zijde gelegd, welke, hetzij wegens 
onvoldoend architectonische oplossingen, hetzij wegens 
te ingewikkelde of minder geschikte of bruikbare platte
gronden, niet voor nadere overweging in aanmerking 
kwamen. 

Zoodoende bleven de volgende 30 plannen ter on
derlinge vergelijking over. 

I . 't Was tijdverdrijf. Dat 39- N o n Semper idem. 
is buiten kijf. 4'- Roulette. 

3- Ultrajectum. 48. C i r k e l met driehoek. 

9- Prosit. 49- Ultrajectum. 
11. A l i d a . 52- W i e kan 't gevoegen 
12. Sic Semper (in cirkel). naar elcx genoegen. 

'T Ja. 54- A n n a . 
I S . Oranje boven. 57- N " . 73-
20. Ci rke l met schaduw aan 5 S . Ulterius trajectum. 

den bovenkant (fig.). 59- I. F . 
24. E e n kelk (fig.). 60. Ci rke l met driehoek 

25- Sticht. waarin 't Sticht. 

27- Gezell igheid. 61. Trans. 
28. Sic Semper. 62. Schnaps. 
29. Roode R 63. R . 0. Z . 
3' Jo. 64. Bona fide. 
38. Trajectum ad Rhenum. 65. Haast. 

Bij eerste onderlinge vergelijking vielen hieruit we
derom een twaalftal plannen af en bleven de volgende 
18 over : 

N ° . 1, 9, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 
41 , 48 , 57 , 60, 61, 63., 65. 

Waarui t dan weder de volgende 11 plannen, als kun 
nende voor prijs of premie in aanmerking komen, wer
den uitgescheiden : 

N " . 17, 18, 25, 27, 29, 31, 41, 60, 61, 63, 65. 
U i t deze plannen werd daarna eenstemmig toegekend 

de prijs aan het plan n". 65, motto Haast, en de 
eerste premie aan het plan n". 50, motto Cirkel met 
driehoek , waarin 't Sticht. 

H e t toekennen van de 2de premie gaf eenig ver
schil van gevoelen; terwijl hiervoor aan de eene zijde 
het plan n". 61, motto Trans, in aanmerking k w a m , 
bood het plan n ' . 41, motto Roulette, zulk een ver-
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dienstelijke plattegrond-oplossing, dat zich de vraag 
voordeed of men h ier , waar de plattegrond-oplossing 
de hoofdzaak mocht geacht worden, niet eene premie 
zou kunnen toekennen ook dan , wanneer de gevel
opbouw zooverre daarbij ten achteren s tond, dat het 
moeilijk v ie l om aan denzelfden ontwerper van beiden 
te gelooven. 

D e J u r y meende na lange discussie ten slotte, dat 
de plattegrond-oplossing van n". 41, motto Roulette, 
aanleiding genoeg was om aan dit plan, niettegenstaande 
den minder goeden geve l , de 2de premie toe te kennen. 

Hij dc opening der naambriefjes bleken te zijn de 
vervaardigers van het ontwerp n ° . 65 , motto Haast, 
de heer P . J . Houtzagers , architect te U t r ech t ; van 
n ° . 60, motto Cirkel met driehoek waarin 'tSticht, de 
heer J . B a k k e r , architect te A m s t e r d a m , en van n ° . 41, 
motto Roulette, de heeren G . J . van Gendt cn C . M . G . 
Nieraad , architecten te A r n h e m . 

D e onderstaande beschouwingen omtrent de plannen 
heeft de J u r y in hare beoordeeling geleid. 

N ° . 65. M o t t o Haast. 
D i t plan heeft een zeer goede eenvoudige plattegrond

oplossing in juiste en evenredige verhoudingen en afme
tingen der onderlinge ru imten , goede ver l icht ing en 
l i g g i n g der lokalen. V o o r a l de oplossing van ingang , 
vestibule en trap , welke bij de meeste plannen meer of 
min schipbreuk l eed , is hier zeer g o e d , terwijl mede 
op eigenaardige maar zeer verdienstelijke wijze het 
scheeve in de geheele plattegrond-dispositie is opgelost. 
A l l e e n valt aan te merken , dat de biljartzaal geen 
afzonderlijken toegang van uit de gang heeft, wat ge
makkel i jk te verbeteren is door een travee van het 
buffet af te nemen. Bij het groote biljart is aan de 
korte zijde de afstand tot den muur iets te k o r t ; dit 
wordt echter geen overwegend bezwaar geacht; de 
kamer van den kastelein is wel wat k le in , maar is toch 
nog voldoende. 

V o o r de ver l icht ing van de gang zou het overweging 
verdienen de medaillons niet om het andere maar allen 
voor lichttoevoer te doen dienen. In de bovenverdieping 
laat de groepeering der beide vergadervertrekken voor 
gezamenlijk gebruik te wenschen over. D o o r echter 
de hoekkamer tot bestuurskamer in te richten en het 
disponibele lokaal met het grootere vertrek te verbinden, 
zou hier aan het programma kunnen worden voldaan 
en dan nog dc nu geprojecteerde bestuurskamer als 
disponibele 31'1' vergaderkamer overblijven. 

D e gevels zijn zeer artistiek en fraai gegroepeerd en 
brengen de inwendige verdeeling zeer goed naar bui ten; 
ook is hier de ingang uitstekend behandeld. H e t ge
heel is eenvoudig, smaakvol en zeker voor den opgegeven 
prijs uitvoerbaar. Overweging zou alleen verdienen of 
de hoektoren, zooals deze geprojecteerd is , hier v o l 
doende gemotiveerd i s , en niet misschien voor eene 
betere oplossing , bijv. in den geest van het ingangs
paviljoen , vatbaar ware. 

N u . 60. M o t t o Cirkel met driehoek 'waarin 't Sticht. 
D e groepeering van de vertrekken is hier goed ; de 

ver l icht ing van de vestibule met het nog door het 
trapgat invallende licht voldoende, die voor den langen 
gang-arm door een bovenlicht in de dwarsgang wel 
voldoende maar niet Iraai; dit zou echter door het laten 
zakken van de hoogte van buffet, toilet en zijgang voor 
groote verbetering vatbaar zijn. D c trap-oplossing is 
hier door het onderaanzicht van den bovenarm en bordes , 
juist tegenover den hoofdingang, minder fraai. 

D e gevel is zeer goed gegroepeerd en goed van k a 
rakter , maar wel wat rijk met het oog op de bouwsom. 
H e t detail is flink geteekend. H e t binnendetail is het 
zwakste van dit plan en is niet flink opgevat. 

N " . 41. M o t t o Roulette. 
D i t plan vertoont eene uitstekende, keurige plattegrond-

oplossing met aangenamen vorm en groepeering der lo
kalen ; de eenige aanmerkingen zijn hier het niet opgeloste 
scheeve in de conversatie- cn bil jartzaal , de minder 
gunstige, hoewel niet onvoldoende verl icht ing voor de 
toi le tkamer , en dat de dessertkamer alleen licht door 
de keuken ontvangt. Daarentegen is de gevel-opbouw 
geheel onvoldoende van verhouding , groepeering cn 
v o r m e n , welke slechts weinig door het detail worden 
verbeterd. H e t binnendetail is goed van verhouding 
en opvatting maar minder goed van vo rmen ; terwijl 
hier de plattegrond de meesterhand verraadt, doet de 
gevelopbouw nog geheel aan den leerling denken. 

N ° 61. Mot to Trans. 

D e plattegrond is niet onverdienstelijk, vooral door 
de goede oplossing van de vestibule met hoofdtrap cn 
de ver l icht ing daarvan. M i n d e r fraai is dat de scheeve 
terrein-vorm door het geheele gebouw heen, in alle 
ruimten zichtbaar blijft. 

In dit plan ontbreekt eene directe verbinding van 
de hier langgerekte biljartzaal en de conversatiezaal; 
deze kan echter zonder groote verandering worden ge
maakt. D e deuren wederzijds van den ingang zijn 
k l e in van afmeting. D e toiletkamer is alleen bereik
baar uit de vestiaire, welke minder goed verlicht is. 
Dat ook de privaten licht en lucht moeten ontvangen 
uit de toi le tkamer, is niet mooi . D e verlegging van 
den afzonderlijken ingang van den kastelein in het zij
straatje is minder g e l u k k i g , maar door geringe wijzi
g ing voor verbetering vatbaar; de bovenzalen zijn min
der geschikt voor gezamenlijk gebruik. 

D e g e v e l , op zichzelf zeer verdienstelijk, mist echter 
het karakter van een soc i ë t e i t sgebouw, en zou eerder 
aan een administratief gebouw doen denken. H e t detail 
daarvan is uitstekend, het binnendetail is wat bont 
van k l e u r , maar origineel van opvat t ing, geeft echter 
te kennen dat architectonisch de behandeling van den 
zeer onregelmatigen binnenwand van de soc ië te i t szaa l , 
minder voor oplossing vatbaar is. 

N " . 17. M o t t o Ja. 
Eenvoudige platte-grondoplossing met goede volgorde 

van de ver t rekken; de toegang tot de conversatiezaal 
is hier g e b r e k k i g . evenzeer de verbinding van de con
versatie- en bi l jar tzaal , wat echter voor verbetering 
vatbaar is. D e keuken is slecht ve r l i ch t , toilet en 
privaten worden alleen door een smalle schacht van 
lucht en licht voorz ien , wat onvoldoende mag geacht 
worden. D e raamgroepeering van de leeszaal is te 
veel aan den gevel opgeofferd. 

De gevel is zeer goed van karakter , verhouding en 
groepeer ing, en is het een goed denkbeeld de kaste
leinswoning afzonderlijk te behandelen. Minde r gewenscht, 
vooral wat de algemeene on twikke l ing betreft, is het laten 
l iggen van een gedeelte van den gevel aan de R u n -
nebaan. 

N " . 18. Mot to Oranje boven. 
D e plattegrond is hier goed en eenvoudig in elkander 

gezet; het minst is echter geslaagd de oplossing van 
toilet enz., zoodanig met de privaten direct gecombi
neerd, dat de verl ichting van het toilet daardoor slecht 
wordt. O o k laat de verbrokkel ing en ver l icht ing van 
de zijgangetjes, ter verbinding van de keuken enz. met 
de soc i ë t e i t s l oka l en , veel te wenschen over. D e ver
l icht ing van de vestibule zou door vergrooting van het 
bovenlicht voor verbetering vatbaar z i jn , doch is deze 
hier architectonisch niet moo i . D e te steile trap zou 
gemakkel i jk te verbeteren zijn door in plaats van een 
drie-armigc trap een enkele in drie armen gebroken trap 
aan te brengen. O o k ontbreekt hier eene verbinding 
van de groote zaal met de biljartzaal. 
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De gevel is eenvoudig en g o e d , zonder echter be
paald het karakter van een sociëtei t aan te geven. O o k 
dc details zijn goed ; het minste voldoet de behande
ling van het inwendig detail. 

N " . 25. M o t t o Sticht. 
Goed geslaagde plattegrond met uitstekende ver

binding der lokalen, vooral door de geschikt gelegen 
cn als socië te i t s lokaal mede te gebruiken vestibule. 
Daarentegen is de l igg ing van de conversatiezaal aan de 
Transzijde af te keuren en blijkt daaruit dat de ont
werper niet met het terrein bekend is. D e privaten 
in de vestibule missen licht en luch t , en zijn ver 
verwijderd van de toiletkamer met ur inoi rs , welke 
alleen door de biljartkamer te bereiken zijn. D e ingang 
van den kastelein in het zijstraatje is minder goed ge
legen, maar zou gemakkeli jk verlegd kunnen worden, 
Ook de door den schoorsteen minder geschikte ver
binding van de beide bovenlokalen voor gemeenschap
pelijk gebru ik , is voor betere oplossing vatbaar. 

D e gevels zijn eenvoudig en goed , hoewel de inwen
dige indeeling niet naar buiten spreekt; de hoektoren 
is niet uit den plattegrond gemotiveerd. 

Het geveldetail is zeer f l ink , dat van de binnen
architectuur minder verdienstelijk. 

N " . 27. M o t t o Gezelligheid. 
Eene goede plattegrond-oplossing, nog te verbeteren 

door de omwissel ing van het groote salon met de lees
kamer en de vestiaire met het kleine salon. I Iet plan 
heeft weinig en voldoend verlichte gangen, de l igg ing 
van keuken en toilet is goed, de dessertkamer heeft 
alleen licht van het trapbordes D e trap is veel te 
steil en de plattegrond strookt hier niet met de door
snede ; zu lks is echter voor verbetering vatbaar, wanneer 
men de drie-armige trap laat varen. D e verbinding van 
de conversatie- en biljartzaal is wel wat smal. Minder 
geslaagd is de boven-plattegrond en de combinatie 
der beide zalen voor gemeenschappelijk gebruik, welke 
veel te wenschen overlaat; de 2"' oplossing voor deze 
verdieping komt echter voor een groot deel aan de 
bezwaren van de V' oplossing tegemoet. 

D e gevel is eenvoudig; die naar den Trans werkt 
echter in hoofdverhoudingen en groepcering minder 
gunstig dan die naar de Runncbaan. H e t geveldetail 
voldoet w e l ; dat van het inwendige is vrij onbeteekenend. 

N " . 29. Mot to R. 
Zeer eenvoudige plattegrond-oplossing, nog te verbe

teren door de omwissel ing van leeskamer met salon, 
gelijk reeds door den ontwerper is voorgesteld; de 
oplossing van de trap is hier zeer goed dienstbaar 
gemaakt aan de verl ichting van de achtergang, doch 
zal de onder die trap uitgebouwde buffetruimte een 
misstand geven. D e privaten l iggen ver van het toilet 
verwijderd Boven is veel ruimte opgeofferd aan vesti
bule en gangen. 

De gevel is eenvoudig en goed gegroepeerd , maar 
eenigszins gedrukt. H e t laten l iggen van een gedeelte 
aan de Runnebaan komt niet ten voordeele van het 
plan. H e t detail is niet in overeenstemming met den 
gevel en geeft een zware , wel decoratieve, maar min-
der architectonische oplossing. I Iet inwendig detail i s , 
met het oog op de bouwsom, te rijk en wat overladen 
t-'n zwaar, echter flink geteekend. 

X " . 31. Mot to Jo. 
Goed opgeloste plattegrond; alleen verdient het geen 

voorkeur om aan de leeszaal den besten hoek van het 
gebouw aan te wijzen; door omru i l ing met salon en 
kleine salon zou hierin verbetering gebracht kunnen 
« o r d e n . 

D e ver l icht ing door bovenlicht uit de verdieping is 
onvoldoende. D c privaten zijn alleen van uit het toilet 
bereikbaar, wat , bij de hier gevolgde wijze van combi 

natie, niet doeltreffend is. Boven laat het gezamenlijk 
gebruik der beide vergaderkamers te wenschen over. 

D e geveloplossing, eenvoudig en over het algemeen 
goed van ve rhoud ing , is geheel in het karakter van 
eene soc ië t e i t ; alleen zal h i e r , overhoeks gezien, de 
ongelijke behandeling der beide hoekvlcugels minder 
goed werken. H e t detail is goed , maar wel wat rijk 
voor de bouwsom. 

N ° . 63. Mot to R. 0. Z. 
Geeft eene vrij goede groepeering, doch dc l igg ing 

van de toiletkamer tusschen de lokalen in is minder ge
schikt en is deze ver van de privaten verwijderd. Deze 
privaten zelve missen een voorplaatsje. D e wijze, waarop 
in het algemeen voor deze lokaliteiten licht en lucht 
wordt verkregen , is minder gewenscht met het oog op 
de dakconstructie van de bil jar tkamer, en de daardoor 
zich ontwikkelende zakken in het dak. Geen bezwaar 
geeft het indeelcn van de kasteleinswoning mede over 
eene insteekverdieping. 

D e gevel is goed van groepcering en verhoudingen 
en eenvoudig opgevat, met een flink detail. O o k het 
binnendetail is zeer goed. 

N " . 1. Mot to 't Was tijdverdrijf dat 'skaten kijf. 
D i t plan geeft 2 plattegrond-oplossingen. H e t eerste is 

een eenvoudige goede plattegrond , waarbij echter de 
ingang onder het trapbordes door minder wenschelijk is. 
D e l igg ing en de toegang van het toilet en de privaten 
zijn minder g e l u k k i g ; dit laatste is in het 2c project veel 
verbeterd. D e benedengang is donker en alleen uit de 
biljartzaal verlicht. Boven is de aaneenvoeging van 
de 2 vergaderzalen met de korte zijden tegen elkander 
minder geschikt voor gezamenlijk gebruik. 

D e gevel is van minder goede verhouding en groe
peering , vooral die naar de Runncbaan. D e oplossing 
van het hoekpaviljocn is zwak en niet ge lukk ig . H e t 
detail van den buitengevel is flink. 

N ° . 9. M o t t o Prosit. 
De plattegrond is eenvoudig opgelost , de vestibule 

en trap zijn goed gelegen. Minder wenschelijk is het, 
dat hier biljart- en conversatiezaal alleen door het salon 
(welke als speelkamer dienst doet) zijn verbonden, 
terwijl de open verbinding van salon en biljartzaal wel 
wat al te lang gerekte verhouding geeft. 

D e gevel is zeer eenvoudig en in goede verhoudingen, 
doch de ingangsdeur op den hoek , direct in de conver
satietaal komende, misschien voor een café d iens t ig , 
h ie r , bij eene soc ië t e i t , af te keuren. D e oplossing van 
het middenpaviljoen met de deur op zij is minder ge
l u k k i g . 

D e toren op den hoek is constructief, maar niet gemo
tiveerd uit den plattegrond. 

Het detail is goed geteekend; het binnendetail zwak. 
N " . 20. Cirkel, maar met schaduw aan den bovenkant. 
Dubbel plan met minder geslaagde oploss ing; door 

het ontwerpen van ingang en vestiaire aan het best 
verlichte gedeelte aan de Runnebaan is dit project, in 
tegenstelling met project n". 25, gekomen tot lange 
cn gebroken gangen. O o k is de plaatsing van de keu
ken aan de straatzijde T rans , cn van de leeskamer in 
den binnenhoek van het terrein met hooge zijramen aan 
den afsluitingsmuur, of volgens bijgevoegde schets met 
bovenverlichting, minder ge lukk ig . Het buffet is niet 
afzonderlijk uit de gang bereikbaar. 

D e 2e plattegrond met den ingang naar den Trans 
ontgaat meerendeels de genoemde bezwaren, doch de 
verbinding der verschillende vertrekken is hier niet 
zeer geschikt en eene verbinding van biljart- en conver
satiezaal ontbreekt. O o k is het hoekige uiteinde van 
de eene gang zeer onge lukk ig ; daar bij dit plan geen 
doorsnede is gevoegd, was over de verl icht ing der 
gangen moeilijk een oordeel te vellen. 
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Bij het eerste plan is de gevel naar den Trans goed , 
maar niet in verband met dien naar de Runnebaan. 

Hij het tweede plan is meer eenheid in de gevels, maar 
zijn deze minder gewenscht voor eene Soc ië te i t cn 
duur. D e detailgevelteekening behoort tot het best 
geslaagde in dit plan. 

N ° . 24. Mot to Een kelk. 
O o k hier is dc plattegrond minder goed geslaagd; 

vooral is af te keuren de vorm van de conversatiezaal 
en de l i gg ing van de hoofdtrap niet bijkomende vestibule 
als midden in de soc ië t e i t , veel te ver van den ingang, 
alsmede de verl ichting van het kleine salon met boven
licht . O o k de verl icht ing van de keuken is te gering. 
D c gewijzigde plattegrond verlegt alleen den ingang 
meer naar het midden en legt beslag op het naast dc 
sociëte i t gelegen terrein (dat nu wel eigendom der socië
teit , maar niet voor bouwterrein bestemd i s ) , teneinde 
daarvan tuin te maken en lichtramen aan te brengen. 

Zeer artistiek is de ontplooid geteekendc gevelteeke-
ning. O o k de details, zoowel van den gevel als van 
het inwendige, zijn zeer verdienstelijk. 

N " . 28. Mot to Sic Semper. 
V r i j goed opgeloste plat tegrond, waarin echter min

der gewenscht is dat het kleine salon afzonderlijk aan 
de overzijde van de vestibule l i g t , wat mogelijkerwijze 
zou zijn te verbeteren door omrui l ing met vestiaire en 
verbinding met de biljartzaal. Nie t fraai is het hooge 
bovenlicht van de gang , doch door opening van de 
trap naar de gangzijde zou hier nog eene groote ver
betering in de verl icht ing zijn aan te brengen. 

D e verl ichting van de toiletkamer door den hoog op-
gehaalden koker is niet bijzonder gunst ig; de afzonder
lijke l igg ing van ieder der privaten is af te keuren. 

D e gevel is zeer aangenaam opgelost, maar minder 
in het karakter van eene soc ië te i t ; de ongelijke raam-
verdeeling in de conversatiezaal werkt storend op de 
binnenarchitectuur en geeft mede aanleiding dat de 
gevelgroepeering niet overeenstemt met de inwendige 
ruimte-verdeeling. 

D e details zijn voldoende, die van het inwendige 
minder goed van overeenstemming en verhouding. 

N " . 48. Mot to Cirkel met een driehoek. 
Eenvoudige plattegrond. Vest ibule en trapaanleg 

niet ongeschikt , maar de splitsing van de garderobe 
in 2 afzonderlijke gedeelten is af te keuren. D e l igg ing 
van het buffet is niet zeer gunst ig. D e verl icht ing van 
de vest ibule , gangen en garderobe schijnt gebrek
k i g maar , daar over dit gedeelte geen doorsnede i s , 
moeilijk na te gaan. He t aangeduide bovenlicht is 
onvoldoende. 

D e gevel is zeer goed van vorm en karakter en 
verdienstelijk en komt door de perspectiefteekening 
goed tot zijn recht. He t lager houden van een gedeelte 
aan de Runnebaan is echter minder ge lukk ig . 

O o k de details zijn goed geteekend. 
N " . 57. Mot to N". 73. 
Geen gunstige plattegrond , vooral door de l i gg ing 

van de conversatiezaal in het achtergedeelte van den 
Trans en wegens den vorm van dc leeskamer en het 
groote salon. 

Directe verbinding van conversatiezaal cn biljart
kamer ontbreekt. V o o r a l is boven de scheiding der 
lokaliteit in 2 afzonderlijke vleugels met een verbin
dingsgang over den zolder, zeer gebrekkig . 

De gevel is artistiek ontworpen, goed van verhou
dingen , maar dc groepecring is voor het bedoelde 
bouwterrein niet ge lukk ig gekozen. 

D e beide details zijn zeer goed. 
N ° . 3. Mot to Cltrajectum. 
D e groepeering van de hoofdvertrekken is hier een

v o u d i g en goed , de toiletkamer ligt echter midden 

tusschen dc vertrekken en ver van de privaten. De 
verbinding van de keuken met de soc ië te i t s loka len door 
dc vestibule laat te wenschen over. Minde r ge lukkig 
is ook hier de oplossing om een gedeelte van den 
Runnebaangevel lager te laten l iggen. 

D e gevel is zwak cn zonder eenheid. D e hoektoren 
is niet ge lukk ig van samenstellig en verhoudingen en 
niet uit den plattegrond on twikke ld . D e details be
vatten weinigs verdienstelijks, vooral het inwendige. 

N " . 11, Mot to Alida. 
Geeft 2 plat tegronden, echter alleen met kleine 

wijziging van het buffet, ten einde een directe ver
b inding tusschen conversatie en biljartzaal te verkrij
gen , welke in het eerste plan alleen door het salon (lees
kamer) verbonden zijn. D e achtergelegen, leeskamer 
komt met ramen op den scheidingsmuur van het terrein 
uit , wat niet kan ; de vestibule en de trap zijn goed en 
behoorlijk verlicht. D e gevel is eenvoudig, niet slecht 
van verhouding ; de hoekoplossing vooral van de hooge 
hoekkap is echter niet g e l u k k i g . 

O o k hier de minder fraaie oplossing om een gedeelte 
gevel aan de Runnebaan te laten l iggen. He t gevel
detail is flink, maar het binnendetail zwak. 

N " . 12. Mot to Sic Semper (in cirkels). 
Eenvoudige regelmatige oplossing met goede ver

binding der lokalen en goede trap en gangen; alleen 
de vestiaire l igt niet heel ge lukk ig . V o o r a l met de 
toelichting, door het detail gegeven, is dc gevel van dit 
ontwerp zeer zwak , eveneens het binnendetail. 

N " . 38. Mot to Trcijcctum ad Rhcnum. 
Minde r gunstig on twikke ld p l an , vooral wegens te 

veel gangen en de verbrokkel ing daarvan en de slechte 
ver l icht ing van de vestibule. 

D e gevel is in hoofdverhoudingen niet aangenaam 
gegroepeerd en de hoofddeur niet gunstig behandeld, 
daarbij is echter een hoogst verdienstelijk detail gele
verd , echter niet in den geest van een soc ië te i t sgebouw; 
verder een goed binnendetail. 

N " . 39. Mot to Non Semper idem. 
Tweeledig plan. He t ie plan is minder gunstig 

gegroepeerd vooral wegens de zeer langgerekte biljart 
zaal en dc ver l icht ing en l igging van het groote salon. 
D e trap is hier wel wat al te ondergeschikt behandeld. 
D e l igg ing van de keuken in een insteek boven de 
vestiaire is af te keuren ; de achtergang is donker. D c 
hierbij behoorendc gevel is eenvoudig cn goed spiekend. 
Betere oplossing geeft de variante, doch ook hier zijn 
de bezwaren van het licht in de gang en dat omtrent 
de l igg ing van de keuken niet opgeheven. D c toilet
kamer, met privaten onder de trap, is alleen te bereiken 
door de vestiaire, wat minder gunstig is. D c tweede 
gevel strookt niet met den plattegrond , wat de raani-
verdeeling betreft. 

N " . 49. Mot to Ultrajectum. 
D e plattegrond is aangenaam gegroepeerd en van 

goede verhoudingen der ver t rekken, doch het buffet is 
niet afzonderlijk toegankelijk; de achtercorridor is don
ker ; de vergaderzalen boven waren beter te verbinden. 
D e gevel is niet zeer verdienstelijk, minder goed ge
groepeerd en van v o r m , ook de details zijn zonder 
bepaalde waarde. 

N " . 52. Mot to Wie kan 'tgevoegen naar elcx ge
noegen. 

Eenvoudige plattegrond-oplossing, waarvan de hoofd
fout is te zoeken in de minder aan te bevelen wijze 
van de gangen te verlichten, waardoor de biljartzaal 
zeer ontsierd wordt. 

D e gevels geven niet het karakter van eene sociëteit 
aan. H e t geveldetail is flink geteekend, doch het bin
nendetail is zeer zwak van opvatting. 

N " . 54. Mot to Anna. 
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In den plattegrond is door de l igg ing van de trap 
cn bordessen de ver l icht ing van dc gangen gebrekk ig 
en ook de trap zelf weinig artistiek opgevat. D e 
toiletkamer is alleen bereikbaar door de biljartkamer. 
D e vergaderkamers boven z i jn , door het aan elkander 
arenzen met de korte zijden, slecht voor gemeenschap
pelijk gebruik te combineeren. 

De totaal-conceptie van den gevel is minder guns t ig , 
ook door het laten liggen van een gedeelte aan de 
Runnebaan. D c verhoudingen van de afzonderlijke 
deelen zijn echter g o e d , en worden door een flink 
detail opgehelderd. He t binnendetail is zeer kostbaar 
en wat onrustig. 

N " . 58. Mot to Ul/erins Trajectum. 
Goede plat tegrond-oplossing; vooral de trap en de 

verl ichting van den corridor is g e l u k k i g en de verbin
ding van de lokalen goed; de vestiaire, in 21 ver uit 
elkander gelegen gedeelten gesplitst, is echter gebrekkig . 

D e gevel is ongunstig gegroepeerd en zonder een
heid van vormen en verhoudingen. H e t detail is zwak. 

N ° . 59. Mot to / . F. 
D e plattegrond is eenvoudig maar heeft minder 

gunstige l igg ing van de hoofdtrap en donkere achter
gang ; de kamer van den kastelein is niet gunst ig ge
legen en alleen toegankelijk óf door de biljartzaal óf 
door de keuken ; dat de vestibule tevens als vestiaire 
dienst doet is tegen het programma. Boven is de 
commissariskanier alleen bereikbaar door de vergader
zalen , welke ook met de korte zijden ongeschikt ver
bonden zijn. 

D e gevel is van zeer ongelijke groepeering en zal , 
vooral overhoeks gezien, geen eenheid in de onder
deden vormen. D e zware hoog opgaande hoektoren 
is volstrekt niet gemotiveerd; de details zijn zonder 
bepaalde verdienste. 

N ° . 62. M o t t o Schnaps. 
D e l igg ing en de volgorde van de vertrekken is 

hier goed , doch de ingang is wel wat veel op de 
uiterste zijde van den Trans aangebracht, waardoor een 
lange , veel te smalle cn geheel donkere benedengang 
ontstaat. H e t terras aan de straatzijde is niet gewenscht. 
De trap is te ver van den ingang gelegen, de ingang 
van den kastelein is kle in . D e geve l , zelve van minder 
waarde , wordt echter door een verdienstelijk detail toe
gelicht. O o k het inwendig detail is goed geteekend 

N " . 64. Mot to Bona fide. 
Minder gunstige dispositie door het verleggen van 

de conversatiezaal aan een uithoek van den Trans en 
de ingang met vestiaire aan het beste gedeelte van de 
Runnebaan. D c trap is hier wel wat k l e i n ; de verbin
ding van den kastelein en buffet met de keuken is hier 
alleen door de biljartzaal mogel i jk , en eene directe 
verbinding van conversatie- cn biljartzaal ontbreekt, 
evenzoo eene afzonderlijke ingang voor den kastelein. 

D e geve l , wat verbrokkeld , bevat aardige motieven , 
mist echter een s o c i ë t e i t s k a r a k t e r ; die aan de Runne
baan is de minst gelukte. H e t detail is flink en goed 
bewerkt , ook het binnendetail ; het geheel is flink ge
teekend. 

De Juty: 
J . C. VAN' E E L U E , 

Voorzitter der Sociëteit. 
Jhr . M r . F". A . J . F . V A N R A F P A R D , 

Secretaris der Sociëteit. 
V. F . Baron V A N H E E R D T , 1 Leden der 
P. H . K E M P E R , i Sociëteit. 
C . M U I J S K E N , 

T H . S A N D E R S , 

F . J . NlEUWENHUIS, )'/er Sociëteit. 

) Deskundigen, 
1 niet-leden 

( A . e t A . ) S C H I L D V O O K E E N K A L E N D E R . 

D e Vereen ig ing tot Bevorder ing der Houwkunst te 
Groningen heeft eene prijsvraag uitgeschreven voor een 
ontwerp van een schi ld voor een kalender. Wij vestigen 
er de aandacht o p , dat deze prijsvraag reeds vroeger 
uitgeschreven werd (zie De Opmerker van 30 Maart 
1889). Daarop kwamen 3 antwoorden i n , waarvan 
echter geen voor eene volledige bekroning in aanmer
k ing kwam ('). 

H e t programma luidt als vo lg t : 
a. K r wordt verlangd een ontwerp van een schild 

voor een kalender. 
b. D c ruimte op het s c h i l d , waarop jaarlijks de 

kalender bevestigd moet worden, is ongeveer 2 deci
meter; bovendien moet op het schild de naam der 
Vereeniging duidelijk vermeld zijn en verder een vo l 
doende ruimte gevonden worden voor het plaatsen van 
een duidelijk jaartal. 

c. De vorm en de teekening van het schild met 
tien kalenderomtrek moeten sierlijk en b e v a l l i g , en 
geschikt zijn om aan den wand te worden opgehangen 
of op een standaard te worden geplaatst. K e n en ander 
moet van dien aard zijn , dat de voor te stellen zinne
beelden op de bouwkunst en op de plaatselijke V e r 
eeniging te Groningen toepasselijk zijn. 

d. D e teekening moet geheel in heldere kleuren 
zijn uitgevoerd. 

e. K r wordt uitgeloofd het diploma der Vereeniging 
met een prijs van 4 0 gulden voor het ontwerp, dat 
waardig wordt gekeurd om gereproduceerd te worden 

I en het diploma der Vereenig ing als premie voor het 
daaraanvolgende ontwerp. 

/ . He t met den prijs bekroonde ontwerp wordt liet 
j eigendom der Vereenig ing . 

g. D e ontwerpen zullen beoordeeld worden door vijf 
leden der Vereenig ing . 

//. A l l e ontwerpen zullen worden tentoongesteld voor 
de leden en belangstellenden der Vereeniging en voor 
de leden van het Genootschap Archi tec tura et A m i c i t i a 
te Amste rdam en de Vereeniging Bouwkuns ten V r i e n d 
schap tc Rotterdam. 

i. D e ontwerpen worden ingewacht vóó r den 1 
Februari 1890, door den Secretaris der V e r e e n i g i n g , 
den heer J . P. H a z e u , Mar t in ike rkhof te Groningen. 

k. A a n deze prijsvraag kunnen alle kunstbeocfe-
naars in Neder land deelnemen. 

/. E l k ontwerp moet gemerkt zijn met eene spreuk 
of teeken cn begeleid worden door een naambriefje, 
waarop dat teeken van buiten is herhaald, benevens 
een correspondentie-adres. 

/;/. D e niet bekroonde stukken worden na de ten
toonstellingen teruggezonden of kunnen worden afge
haald bij den Secretaris. 

Namens het Bestuur. 
1.. M . M O L E N A A R , Voorzitter. 
1. p. H A Z E U , le-Secretaris. 

(A. et A.) R A P P O R T van de [ury in zake de prijsvraag, uit
geschreven door de Vereeniging Architectura te 
's-Hage voor het ontwerp van een Watertoren 
voor eene gemeente van omstreeks 16000 zielen. 

Wel Edele Heeren, 
Ingevolge uwe vereerende opdracht hebben ondergeteekenden 

de eer u het navolgende rapport mede te deelen in zake de 
ontwerpen iNeptunus" en »Aqua", ingezonden op de door uwe 
Vereeniging uitgeschreven prijsvraag voor een W a t e r t o r e n . 

Ontwerp Xeptunus. 
Hoewel het uitwendige als geheel geen onaangenamen indruk 

maakt, is het boven- en onderdeel, wat stijl betreft, niet met 
elkander in harmonie. Ook mist het ontwerp het type van 
watertoren; de monumentale onderbouw is hier misplaatst en 
de attiek met dakvensters, pinakels, enz., herinneren te veel 
aan den woonhuisbouw. 

(' 1 Voor het juryrapport verwijzen wij naar De Opmerker van 14 Sept. j l . 
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Wat karakter betreft, is het middengedeelte, in baksteen 
opgetrokken, het beste gelukt. 

Het reservoir, het meest kenschetsend deel van zoodanig 
bouwwerk, is in de uitwendige architectuur te weinig aangetoond. 

De ontwerper heeft twee torens in elkander gebouwd, waarvan 
de binnenste dient om het ijzeren reservoir te dragen en de 
buitenste slechts aangebracht is als omkleeding. l)eze con
structie is ongemotiveerd. Volgens het plan E F is de buiten
bekleding ook veel te licht geconstrueerd en is het niet dui
delijk hoe het massieve achthoekige bovengedeelte door de 
betrekkelijk dunne muren van den onderbouw behoorlijk ge
steund kan worden. 

De bovenkant van het metselwerk moet, volgens het pro
gramma, zijn gelegen op ongeveer 26.50 M. boven het water
peil, terwijl de ontmanteling van het reservoir moet zijn saam-
gesteld uit een ijzeren geraamte, bekleed met hout. De ontwerper 
heeft evenwel een steenen wand rondom het reservoir aange
bracht, waardoor het eigenaardig karakter van een dergelijk 
bouwwerk gemist wordt. 

De constructie van den koepel is slecht ontworpen, de schuine 
schoren of spanten, zonder eenige koppeling, zullen een zijde 
lingsche drukking op de betrekkelijk zwakke muren uitoefenen 
die de soliditeit van het bouwwerk bedreigt. De trap in den 
koepel is ongelukkig geplaatst. 

De uitmetseling onder de steenen plinten is voor dergelijk 
constructief werk af te keuren. De kespen der fundeering zijn 
niet genoegzaam gekoppeld en de koppelingen te gering van 
afmeting. De aanvoerpijp met de afsluiters ligt tc laag; ook 
ontbreekt een gemetselde vloer onder deze pijpen. Dubbele 
beschieting van den koepel is niet aanwezig, hetgeen bij vorst 
tot minder gewenschte ondervindingen zal aanleiding geven. 

De teekeningen zijn met zorg uitgevoerd. De proportion der 
onderdeelen van de architectuur zijn niet gunstig; gesloten 
balustraden zijn in een bouwwerk ais dit minder dan ooit op 
hare plaats, de tigurale en ornementale details zijn zwak. 

Het perspectief, ofschoon als geheel niet onverdienstelijk, 
vertoont hetzelfde gebrek aan vaardigheid van het figuur- en 
ornementtcekenen; de entourage ware beter achterwege ge
bleven. 

Voor eene gemeente van 16,000 zielen, had het ontwerp op 
minder weelderige wijze behooren opgevat te worden. 

Ontwerp Aqua. 
Eenvoudiger en beter van karakter is het ontwerp Aqua. 

De steenen onderbouw is goed begrepen en vertoont passende 
vormen De houten wand toont de plaats van het reservoir 
aan: door overkraging van dit gedeelte was echter een beter 
silhouet en sprekender karakter te verkrijgen geweest; een 
meer rijzige vorm van den koepel ware eveneens het geheel 
ten goede gekomen. 

De twee trappen naar boven zijn in den uitgebouwden toren 
zeer goed geplaatst, één ware echter voldoende geweest; de 
overige torentjes zijn ietwat overbodige sieraden. 

De plans en doorsneden van dit ontwerp zijn beter bestudeerd 
dan die van het eerste. In de fundeering ontbreken de noodige 
koppelingen; een doorgaande fundeering is in dit geval nood
zakelijk. 

De ligging der balklagen had, met het oog op de plaatsing 
der ramen, anders behooren tc zijn; de tweede balklaag ligt 
voor de impost van de groote gevelramen. De constructie van 
den koepel is goed doordacht en met zorg opgezet. 

De groote fout van dit ontwerp schuilt in den grondvorm 
van het reservoir. Ofschoon het programma uitdrukkelijk een 
ronden grondvorm voorschrijft, heeft de ontwerper een zeer 
inconstructieven achtkanten grondvorm gekozen. Het teekenwerk 
is met zorg behandeld. 

C O N C L U S I E . 

Naar het oordeel der Jury bezitten beide antwoorden niet 
genoeg kunstwaarde en beantwoorden zij niet genoeg aan de 
bedoelingen en eischen in het programma uitgedrukt, om de 
volle bekioningen te kunnen toekennen. 

De Jury wenscht daarom aan het Bestuur voor te stellen 
het getuigschrift der Vereeniging niet uit te reiken, doch 
den prijs onder beide inzenders te verdeelen, en wel aan dien 
van net ontwerp Aqua vijftien gulden, en aan dien van het 
ontwerp Aeptunus tien gulden. 

Amsterdam, 18 September 1889. 
Dc Jury: 

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

C . B P O S T H U M U S M E I J J E S . 

H. G. J A N S E N . 

fA. et A.) FEESTGEBOUW TE LEIDEN. 
Naar aanleiding van het medegedeelde omtrent het Leidschc 

feestgebouw deelt ons de heer Jesse mede, dat zijn plan door 
hem in Mei aan den Burgemeester is vertoond, nadat hij on
geveer 14 dagen vroeger in een onderhoud met den Burge
meester het plan mondeling had uiteengezet. De heer Jesse 
heeft bij die gelegenheid niets vernomen van het bestaan van 
een ander dergelijk plan; wel is door hem alstoen om geheim
houding verzocht. 

Na den brand van de Gehoorzaal is door den heer Jesse zijn 
plan officieel bij het Gemeentebestuur ingediend. 

Ongeveer veertien dagen, nadat de heer Jesse zijn plan bij 
het Studentencorps had ingediend, vernam hij dat de gemeen
tearchitect hetzelfde idee had. 

Nu we dus van beide partijen de verzekering gehoord heb
ben, dat ieder voor zich, ongeveer op hetzelfde tijdstip, een
zelfde idee heeft gehad, moeten we aannemen dat beide ont
werpers evenveel recht op het vaderschap kunnen doen gel
den, een geval, dat in dc geschiedenis der uitvindingen wel 
meer is voorgekomen. 

M A A T S C H A P P I J TOT B E V O R D E R I N G DER BOUWKUNST. 
A F D E E L I N G L E E U W A R D E N . 

Vergadering van 24 October 1889. 

De Voorzitter opende deze eerste vergadering van het seizoen 
en heette de aanwezige leden hartelijk welkom; hij gaf daarbij 
den wensch te kennen, dat vooral de jongere leden ook dit 
jaar zich niet onbetuigd zouden laten in het behandelen van 
bouwkundige onderwerpen. 

De notulen van de vorige vergadering werden vervolgens 
gelezen en onveranderd goedgekeurd. 

De Voorzitter verstrekte daarna programma's van eene prijs
vraag, uitgeschreven door de Vereeniging tot bevordering der 
Bouwkunst te Groningen, en gaf mededeeling van een ont
vangen brochure aangaande prijsvragen voor werklieden. 

Daarna werd na ballotage de heer S. B. Gelders, bouwkundige 
alhier, met algemeene stemmen tot lid der Afdeeling aan
genomen. 

Aangaande eenige voorstellen van het Bestuur, betreffende 
dc leestafel, geeft de Voorzitter te kennen, dat het Bestuur 
daarvan slechts eene zeer treurige ervaring kan mededeelen. 

In de laatste vergadering werd den leden nog op het nut 
van die leestafel gewezen en niettegenstaande wekelijks geregeld 
een achttal vakbladen, verschillende nieuwe boek- cn plaat
werken , zoowel door de Afdeeling als door boekhandelaren ter 
inzage werden afgestaan, heeft, hoe heerlijk de spijs ook toebereid 
was, bijna geen der leden daarvan geprofiteerd; daar zoo wei
nigen belangstelling hebben getoond en de aanschaffing der 
werken en couranten nog al belangrijke geldelijke opoffering 
van de kas vordert, stelde het Bestuur voor de leestafel, die 
nu twee jaar bestaat, niet verder te continueeren. 

De heer Oostenbrug stelde voor de vakbladen bij de leden in 
de stad te laten circuleeren. De Voorzitter wees op het bezwaar, 
daaraan verbonden; bij ondervinding weet men toch, dat eene 
verzending aan ruim 30 personen veel moeite veroorzaakt en 
de kosten, daaraan verbonden, niet gering zijn; spreker geeft 
te kennen dat het voorstel van het Bestuur luidt, de leestafel 
geheel af te schaffen, doch dat daaraan weder ecnigszins te
gemoet tc komen is, door een paar uur vóór de vergadering 
vakbladen, daarvoor welwillend door eenige belangstellende 
leden tot nu toe voor de leestafel afgestaan, ter lezing te leggen. 
In rondvraag gebracht, wordt besloten de leestafel af te 
schaffen en het voorstel van den Voorzitter aangenomen. 

Voorts stelde het Bestuur voor de plaatwerken en vakbladen, 
die door de Afdeeling zijn aangekocht, onder de leden te verkoo-
pen. De heer Dr. Meursinge wenschte niet tot verkoop over 
te gaan; in den regel is de opbrengst niet in evenredigheid 
tot den prijs, dien de werken gekost hebben en de kas der 
Vereeniging wordt niet noemenswaard gestijfd. 

De heer Faber wenscht de bibliotheek uit te breiden, van 
de voorhanden werken eene lijst bij de leden te doen circu
leeren cn hun op bepaalden tijd in de gelegenheid te stclllen 
daarvan inzage te nemen. 

In rondvraag gebracht, werd met 8 tegen 7 stemmen het 
voorstel van het Bestuur aangenomen. 

Vervolgens wordt een voorstel tot het uitschrijven van eene 
prijsvraag met algemeene stemmen aangenomen. Als onder
werp wordt gekozen een ontwerp van een d o r p s s c h o o l 
met o n d e r w i j z e r s w o n i n g i n e e n b o s c h r i j k e s t r eek , 
en daarvoor uitgeloofd een prijs en premie van / 25 en / 10. 

De punten van de agenda volgende, werden alsnu door den 
Voorzitter eenige mededeelingen gedaan over den bouw van den 
Eiffeltoren. Spreker begon zijne mededeeling met dc rij der 
Fransche tentoonstellingen van af 1798 nategaan. Reedsdoor 
verschillende personen was voor deze laatste tentoonstelling 
een hoogen toren gedacht; hij gaf daarna een levensbeschrij
ving van den heer Eiffel, die, na eene zeer doorwrochte studie, 
den droom, die zoolang in de kunstwereld heeft bestaan, ver
wezenlijkte door een toren te bouwen van 300 M . hoogte. 
Toegelicht door platen en eenige daarvoor expresselijk ver
vaardigde teekeningen, stond spreker uitvoerig stil bij het 
onderzoek naar den bodem, de wijze van fundeering, de ver
schillende werktuigen, daartoe gebruikt, en behandelde daarna 
meer en detail den verderen opbouw, waarbij op de enorme 
werkkracht, daartoe benoodigd, en de accuraatheid van werken 
werd gewezen. Vervolgens behandelde spreker verschillende 
zaken, waarvoor de toren ook na de tentoonstelling dienst 
kan bewijzen en eindigde hiermede zijne interessante mededee
ling, die met onverdeelde aandacht werd aangehoord. 
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Hij monde van den heer Dr. Meursinge werd den spreker 
namens de leden dank gezegd. 

Bij rondvraag stelden verschillende leden zich bereid bijdragen 
te leveren voor de volgende vergaderingen. Daarna sloot de 
Voorzitter de vergadering, onder dankbetuiging aan de leden 
voor de opkomst. 

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 de behandeling der gemeentebegrooting 
werd een voorstel van Burgemeester en Wethouders goedge
keurd om den aannemers van gemeentewerken de verplichting 
op te leggen om hunne werklieden tegen ongelukken te ver
zekeren. Een der raadsleden behandelde de wenschelijkheid, 
om in het centrum der stad enkele wijken af te breken en de 
passage te verruimen, ook in het belang der hygiene. In ver
band daarmede achtte hij aanstelling van een ingenieur en 
uitbreiding van het technisch personeel zeer gewenscht, ten 
einde de openbare werken beter voor te bereiden en den Wet
houder van dien tak van dienst van advies te kunnen dienen; 
daarbij kwam hetzelfde lid terug op een ten vorigen jare geuit 
denkbeeld tot vaststelling van een algemeen plan van uitbrei
ding der gemeente. 

De Voorzitter antwoordde dat de wensch tot verruiming der 
binnenstad niet zou strooken met de begeerte naar loffelijke 
bezuiniging. Alles te gelijk te doen, gaat niet aan; reeds is 
de gemeente met groote werken als zeehaven en Laakkanaal 
belast. Het denkbeeld van aanstelling van een ingenieur 
wordt overwogen ? terwijl de commissie voor de strafverorde
ningen eene wijziging der bouwverordening overweegt, die noo
dig is alvorens tot een algemeen plan tot uitbreiding der ge
meente te kunnen komen. 

A M S T E R D A M . De Commissie van deskundigen, onder presi
dium van den eerstaanwezend ingenieur bij de Staatsspoor
wegen, J . Leijds, indertijd benoemd tot onderzoek naar den 

toestand van de westelijke spoorweg-viaduct, heeft aan den 
Minister van Waterstaat haar rapport toegezonden. Eene even-
tueele herstelling zal met groote kosten gepaard gaan. 

A R N H E M . Uit het algemeen verslag van het Afdeelings-
onderzoek der gemeente-begrooting voor 1890 blijkt, dat het 
bureau van den Directeur der Gemeentewerken aan een warm 
vuur wordt blootgesteld. Er wordt zelfs aangedrongen op eene 
geheele reorganisatie van dezen tak van dienst, waarbij de 
buitengewone werken niet aan dit bureau zouden worden opge
dragen. Voor den betrokken titularis strekte het tot troost, dat 
de publieke werken het voorwerp tier aanhoudende zorgen zijn 
van enkele raadsleden, die gaarne een woordje meespreken, 
en dat dit niet alleen in Gelderland, maar ook in dc andere pro
vinciën plaats vindt, toonen ons de dagbladen. De statistiek 
leert dat de klachten zeldzamer zijn, naarmate er meer men-
schen van zaken in den Raad zitten. 

G R O N I N G E N . Een der architecten te dezer stede, de heer 
J. C. W . , die ook als aannemer de uitvoering van verschil
lende werken op zich nam, heeft de betalingen gestaakt en is 
in hechtenis genomen, daar hij verdacht wordt oneerlijkheden 
bedreven te hebben. 

O O S T S T E L L I N G W E R F . De geruchten omtrent de verzakking 
bij de Nanningasluis zijn overdreven; er is alleen sprake van 
grondverzakking buiten de sluis, waarin reeds voorzien werd. 

PERSONALIA. 
— De heer J. Beukelman te Maarsen, tot 1892 benoemd tot 

buitengewoon opzichter bij 's Rijks waterstaat, is door den Mi
nister van waterstaat, handel en nijverheid aangewezen om 
dienst te doen bij de werken aan het Merwede-kanaal. 

— liij koninklijk besluit is met ingang van 1 Januari 1S90, 
aan B. A. van Dorp, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend 
als rijksopziener op de spoorwegdiensten. 

— Bij koninklijk besluit van den i8den 
October 1889 n°. 20 is benoemd tot land
meter van de 3de klasse van het kadaster 
M . W. Hildernisse, thans landmeter van 
de 4e klasse. 

— Met ingang van 1 November a. s. is 
tot sectie-ingenieur bij de Ned. Zuid-Afri-
kaanrchc Spoorwegmaatschappij bevorderd 
de adjunct-ingenieur A . G. A . van Eelde', 
thans in Zuid-Afrika, en zijn verder tot 
adjunct-ingenieurs bij die Maatschappij 
benoemd de civiel-ingenieurs N . C. Kis t , 
te Amsterdam cn M . Corstius Sissingh te 
Dordrecht, en tot opzichters dc heeren 
Van den Berg, thans tijdelijk technisch 
ambtenaar bij de Mij. tot Expl. van Staats
spoorwegen, en Oosthuis, opzichter in 
dienst der gemeente Amsterdam. 

— De Raad der gemeente Nijkerk heeft 
op verzoek aan den heer C. L. Jurling 
eervol ontslag verleend als controleur der 
gemeentewerken, onder dankbetuiging 
voor de gedurende 51 jaren bewezen 
diensten. Hem werd een pensioen ver
leend van ƒ300 'sjaars en in zijne plaats 
benoemd zijn zoon, de heer A . Jurling. 

— Te 's Hertogenbosch is, ter benoeming 
van een gemeente-architect, den Gemeen
teraad de navolgende aanbevelingslijst door 
B. en W. aangeboden: i°. F. M . L. Kerk
hof!, civiel en bouwkundig ingenieur, te 
Utrecht; — 2°. J. van Heurn, civiel-inge-
nieur, te 's-Gravenhage; — 3°. V . M . I). 
Zoetmulder civiel-ingenieur, te 's-Herto
genbosch; — 4". G. L. Driessen, civiel-
ïngcnieur, te Amsterdam; — 5 0 . M. A . C . 
Hartman, civiel en bouwkundig-ingenieur 
tc Arnhem. N°. 2 cn 3 zijn bij loting 
aldus geplaatst. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— Jongmensen, bekend met werk

tuigkundig teekenen, op een technisch 
bureau. Adres van Duijl's Advertentie
bureau te Amsterdam, lett. G. L. 

— Tee ken aar, voor 2 jaren. Salaris 
/ 60 a ƒ 75 per maand. Adres lett. Z 
Gebr. van Cleef, boekhandelaars 's-Hage. 

— Gemeente-opzichter te Baarn. 
Salaris ƒ 900, met uitzicht op verhooging. 
Adres den Burgemeester vóór 10 Nov. 
(Zie advert, in n'. 42.) 

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

VERZAMELING 
TAK 

BEKROONDE ONTWERPEN, 
door de Leden van het Genootschap 

„Architectura et Amicitia", 
gevestigd tc 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 Hij biedt daartoe dit werk, 
zoolang de geringe voorraad strekt, tot de 
volgende prjjzen aan: 
in fraaie Portefeuille in plaats van ƒ 1 * 60 voor / 7. 
zonder de Portefeuille,, „ „ „12— „ „6. 

Deze „Verzameling" bestaat uit 86 
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. 

COMMISSARISSEN VAN DEN STRAAT
WEG van Bodegraven naar tlouda zullen op 
Dinsdag 12 November 1889, vin. Eli uur, in 
het Logement Hlom te Bodegraven, bjj in
schrijving aanbesteden: 

Het onderhouden van gezegden 
Weg, met herstellingen aan de 
Kunstwerken; voor drie iaar. 
Aanvangende 1 Jan. 1890. 

Nadere inlichtingen zjjn verkrijgbaar bij 
de ondergeteekenden; afdrukken van het be
stek zjjn tegen betaling van 26 et. per ex. 
te bekomen bij den 2den ondergeteekende. 

W. LOTSY, l'oorzitter. 
DE RIDDER, Secretaris. 

Bodegraven, 22 October 1889. 

Aanbesteding. , 
De architecten G. J. V A N GENDT en C. 

M. G. NIEUAAD. te ARNHEM, zullen op 
Dinsdag den 29 October 1889. des voormiddags 
te 11 uren, in het C e n t r a a l Gebouw in 
de Bakkerstraat te ARNHEM, in het open
baar AANBESTEDEN: 

Het bouwen van eene Fabriek in 
de Weerdjesstraat, voor reke
ning van den heer S. Franken Jr. 
te Arnhem. 

De teekeningen liggen ter visie in het 
bestedingslokaal, terwijl de bestekken ver
krijgbaar zijn ter drukkerjj van den heer 
CÓERS ad ƒ0 .50 

Aanwjjzing in loco op Vrijdag 25 October 
1SS9, des vooriniddngs te 11 uren. 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van 
AMSTERDAM zullen op Maandag 4 Novem
ber 1889, des middags te IS uur. op het 
Raadhuis in het openbaar aanbesteden: 

a. Het leveren van Andernaehsche 
Keien. 

b. Het leveren van Hardsteenwerk. 
e. Het normaliseeren van een ge

deelte Singolgraoht, langs de 
Nassaukade, tusschen den Kwa
kerspoel en de Overtoomsohe 
Vaart. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zjjn 
uitsluitend tc verkrjjgen ter Stadsdrukkerij, 
tegen betaling van ƒ0.15 voor de sub «.ge
noemde, van ƒ 0.5(1 voor de sub b. genoemde, 
met één teekening (aangehecht), en van 
ƒ0.15 voor de sul) c. genoemde. 

Inlichtingen worden gegeven ten Kantore 
van den Stads-Ingenieur, op het Raadhuis, 
Kamer N°. 03, des voormiddags van 10—12 
uur, gedurende de week, welke der besteding 
voorafgaat. 

Rurncmeestcr en Wethouders voornoemd: 
VAN T1EN1I0VEN. 

De Secretaris, 
L E JOLLE. 

Amsterdam, 21 October 1SS9. 
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AMERIKAANSCHE HYDRAULISCHE LIFTEN 
voor BEotel*. l iantooi•««-houweit. Kiekenhuizen en Fabrieken. 

FRED. STIELTJES & C°., Keizersgraoht 745 Amsterdam. 
ZWEEDSCH GRANIET ' 

uit de groeven, Stoomslijperij en Poii js t 
i n r i c h t i n g van de Firma 

K E 8 8 E L «fc R Ö H L , 
tf Ber l i jn . 

Eenig Agent J . H . P . J A N S E , 
Prinsengracht 4(iS, 

Amsterdam. 

" J A N H A M E R & C . 

A M S T E R D A M . 
KANTOOR: Marnixstraat 402 b h Leidscheplein 

Installeerden hier te lande met veel succes 

geheele Waterleidingen 
in gehouwen, volgens het systeem CARRÉ. 

M I L D É ' S 

Tetephonen, Electrische Schellen enz. 
Voor de telephonische gemeenschap in Werk
plaatsen, Hotels, Kantoren, Villa's enz. 

Deze toestellen zijn hij lagen prjjs, zeer 
gevoelig, duurzaam en elegant. 
K e l l e y ' s geschi lderd en gebrand Glas 

G E P L A T L N E E R D G L A S , V E N T T 
L A T I E G L A S . (1) 

Bouwterrein te VENLOO. 
Aan den lioerniondsclicn weg zjjn eenige 

goed golegon B O U W T E R R E I N E N te 
koop, zeer geschikt voor den bouw vanhee-
renhuizen. 

Te bevragen bij den Mr. Timmerman H. 
V A N GASSELT, te Venloo. 

ilollniiilscln' IJzeren 
SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ. 

Aanteste&ing. 
Op Maandag den 4 November 1889 in Kamer 

40 van het Centraal Administratiegebouw 
aan het Droogbak tc Amsterdam van bestek 
N" . 45(1: 

He t verplaatsen van eene dubbele 
steenen wachte rswoning nabij 
het stat ion H a a r l e m met bijbo-
hoorondo worken . 

Bestekken zijn tegen betaling van / 1 . — 
per exemplaar verkrijgbaar aan bovengenoemd 
gebouw bjj den portier ot'op franco aanvrage 
niet toezending van postwissel ;uin het bureau 
van den Ingenieur van den Weg, Kamer 
N°. 154. 

Aanwijzing wordt gedaan als in het bestek 
is vermeid. 

lie Administrateur. 

Te koop aangeboden. 
2 Stoomheimachines 
2 Houts tookbanken 
1 C i r k e l en l intzaagmachine 
1 Ba i l zaag 

50 Kipwagons i n h o u d 2 M ' . j Heide 
24 „ „ 2 K * . zjjden 
36 „ „ l ' / i M 3 - 1 kippend 
Alles 1)0 e.M. spoorwjjdte. 
Aanvragen aan L. KALIS Kz., Siiedreeht 

en tV. DE JONG, 'e*Oravenkage. 

Het GEMKENTEBESTLTK 
van Zutphen schrjjft een PRIJS
VRAAG uit voor het maken van: 

Een ontwerp niet begroo
ting van kosten voor een 
nieuw te bouwen Gemeen
tehuis. 

Programma met situatie-teekening zjjn na 
1 November a. s. op franco aanvraag en tegen 
vooruitbetaling van /0.50 te bekomen ter 
Gemeente-Secretarie te Zutphen. 

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

STOOMKETELS n W E 1 K T H , 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
E E E E - D I P L O K A (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n en Z e e p a a r d , 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 

G O U D E N M E D A I L L E . 

l > e l r * o r t l . - C J o m e i i t 
Merk JOsso.Y * f". 

werd dit jaar B E K R O O N D te P a r i j s 
met de GOUDEN MEDAILLE, zjjnde de hoogste 
onderscheiding. 

(ii'iii'raal ViTlcgi'iivviioriligi'i' voor NVclcrl. cn Indien: 

A. E. BRAAT, Rotterdam. 

C A R B O L I N E U M E X C E L S I O R is het B E S T E Houtbederfwerend middel. 
FRED. STIELTJES & C". Amsterdam. 

KONINKLIJKE FABRIEK VA> 

WATERPAS-
HOEKMEET-

en andere 

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

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S , e n z . 

GeëmaiHeerd-ijzeren PEILSCHALEN 
WEÊGWERKTUIGEN. 

ASFHALTE VAN V A L DE TRAVERS 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, 

i n groote verscheidenheden, voor: Rijwegen, Trottoirs, Lawn-Tennis-
Courts, Kelders, Winkel- en Magazijn vloeren, Gangen, Muur-, 
Brug- en Dakbedekkingen, Betonfuinleeringen enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan T H E N E U C H A T E L AS
P H A L T E C O M P A N Y L d . , Beltweg : i . Amsterdam en voor Arnhem bjj den Heer 
H . G. K N O O P S C.Ozn. , Beekstraat F liS te Arnhem. 

Lie llirrcteur, W . P A T O N W A L S H . 

DE LIFT & C°. 
OotlzeeilIJk M S , Ho Iter flu nt. 

M O Z A Ï E K - , V L O E R - en W A N O T E G E L S , 

TROTTOIR , CEME.ÏÏ- E\ IJZEISTEKTEGELS 
Groote voorraden 

16 Bekrooningen. 
Handel i n C A R R A R A M A R M E R 

ZWEEDSCH GRANIET. 
PIIOTf»L1 TIIOGRAPIÏIE, rHOTOZIMOGMNIIF 

en Stéréotype-lerichting 
van G. J. THIEME, te Arnhem. 

De ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zjjne inrichting voor l'li«t»IUIiogrii|ilile, 
brjzondei' geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van 1111. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor riiofozim-n-
(rraphli* voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van IIII. UitgeverI en op 
zjjne Ntëréatypr-lnrlvhlliift voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjj/.en. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden o\> franco aanvragegratistoegezonden, 

G k J . T H I E M E . 

van Staal of Hout met Staalband doortrok
ken of met verstelbare lichtopeningen, zelf-
rollende, met drjjfwerk enz. enz. 

E.enP. ROTTSIEPER, Bimeduii(BynpruawB). 

Gedrukt hij G-. W. van der Wiel & C"., te Arnhem. 
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Redacteur-uitgever F. W. V A N GENDT JGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentiün: 

Bureau van De Opmerker, Driekoningenstraat 2S, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia JAN SPRINGER, 

II. G. JANSEN en A. REIJDING. 
Stukken, deze Redactie betrefiende, te adresseeren aan den heer 

A. REIJDING, Stadhouderskade 4, te Amsterdam t 

en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den 
I,l*-Secretaris, American Hotel, te Amsterdam. 

A.W.W. 
A B O N N E M E N T / 2.25 per 3 maanden of wel zes gulden per laar, bij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
/ 7.50 en Nederlandsch-Indiü f 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 

A D V E R T K N T I E N ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen. 

Ah/.oMtERi.IjKK NoMMEks, 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 J o n . 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 G E N O O T S C H A P 

ie . Vergader ing der Schetsclub op Maandag 4 N o 
vember , des avonds te 8 uren , in het Genootschaps
lokaal . 

D e Secretaris der Schetsc lub, 
J . C . ü . PI G A Z A K . 

2e. 922e Ve rgade r ing , te houden op Woensdag 6 
"November, des avonds te 8 uren , in het Genootschaps
lokaa l . 

D e agenda voor deze vergadering lu id t : 
a. Mededeelingen van het Bes tuur ; 
b. Ballotage voor gewone leden; 
c. Behandel ing der voorstellen over prijsvragen van 

den heer W . C . Bauer ; 
d. Keuze van onderwerpen voor de prijsvragen, in 

1890 uit te schri jven; 
e. Bijdrage van den heer J . H . L e l i m a n , over : 
„ A r t i et A m i c i t i a e , 1839—1889"; 
„ S c h o o l b o u w in Zwi t se r l and" ; 
„ B o u w k u n s t door een stads-procureur"; 
„ D e sluit ingsdag der wereldtentoonstelling te Parijs"; 

ƒ . Kuns tbeschouwing , te geven door den heer G . A . 
Zeeman. 

Namens het Bestuur: 
D e I ste-Secretaris, 

G . A . Z K K M A X . 

( A . e t A . ) I N D E K A L V E R S T R A A T 
T E A M S T E R D A M . 

E r gaat schier geen maand voorbij dat niet in onze 
beroemde winkelstraat een of ander gebouw eene ge
daante-verandering ondergaat. Gewoonli jk zijn op ver
schillende punten tegelijk dc trottoirs door bouwschut-
tingen versperd. 

H e t algemeen aspect der straat blijft echter, ondanks 
de vele veranderingen, vrijwel gelijk , omdat de hoofd
lijnen , de hoogte der huizen, de aard der é t a l ages — 
alle zaken , die voor een totaal-indruk van meer gewicht 
zijn dan de vormen der winkelpuitjes, voor wier verfraaiing 
de schuttingen verrijzen — weinig verandering ondergaan. 

Gewoonl i jk wordt dan o o k , na het omhalen van 

des avonds, de straatversperring bestendigd door een 
1 drom van nieuwsgierigen , die het aantal gloeilichtjes 

of W e n ham-lampen , of de é ta lage aangaapt, en keert 
vervolgens alles tot het oude terug. A l s bouwkun
stige gewrochten bieden de meesten dezer winkelpuien 

I weinig belangrijks. He t zijn gewoonlijk uitingen van 
' timmermans-fantasie , die in haar plompe en aanstellerige 

detailleering weinig harmonie vertoonen met de smaak
volle luxe-ar t ikelen, die zij tot omlijst ing dienen. 

O m al deze producten aan een beschouwing te on
derwerpen , zou een even onvruchtbare als nuttelooze 
arbeid zi jn; men herkent ze aan de platte, houten p i 
lasters met grove buik- en kapiteellijstcn betimmerd , 
fraaier nog met lomp gesneden kapiteelen. en versierd met 
een afgekapte voluut aan den kant van deerfscheiding. 
K a n er eens in de bus geblazen worden, dan wordt 
graniet besteld, doch alleen voor de pilasters of k o 
lommen ; de borstwering wordt uit plaatjes hardsteen, 
kunst ig aaneen verbonden, geconstrueerd, alles gepro
fileerd a la charpentier. l i e t onvermijdelijke cuivre 
poli vindt een dankbare toepassing aan het kapiteel en 
soms nog aan een tusschenlijst. D o c h dan is het ook 
w e l : een lijst van grenenhout dient tot bekroning en 
wordt versierd — ingenepen als ze is tusschen het dra
gende graniet en de baksteenbelasting van ettelijke 
bovenverdiepingen — met grove koperen bloklctters. 

In die omgeving zijn de bouwwerken , waar van archi
tectuur sprake i s , te tellen. A l s men daartoe rekent 
het modemagazijn : „ A u x quatre saisons", den antiquitei
tenwinkel van Delaunoy, het bronsmagazijn van Burgers, 
den glaswinkel van Eocke en Meltzer en, van eenigs
zins vroegeren datum , den winkel van Buffa, zal wel 
het voornaamste genoemd zijn. 

E r is nu deze week weer een winkelhuis van belang
rijke afmetingen en zeer kostbaren bouw in de Ka lve r -
straat geopend, waarover we hier eene beknopte be
schouwing willen laten volgen. 

H e t oude Amsterdamsche koffiehuis bij den D a m , 
jaren lang een geliefd picd-a-terre voor van buiten 
komende aannemers en bouwindus t r i é e l en , werd in het 
begin van dit jaar door de firma V a n Laar aangekocht 
en geamoveerd; het aangrenzende perceel , waarin de 
vischhandel van V a n Laa r gevestigd was , onderging z o o ' n s c h u t t i n g , g e d u r e n d e n o g e e n p a a r d a g e n , v o o r a l 

Df Redactie v a n A r c h i t e c t u r a e l 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 Inhoud v a n s t u k k e n , g e w a a r m e r k t mei de init ialen A. et A. 
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hetzelfde lo t , zoodat hierdoor een voor de Kalverstraat 
zeer ruim bouwterrein ontstond. 

O p dit terrein zou een restaurant van den eersten 
rang ven i jzen , waarin tegelijk de vischhandel zou wor
den uitgeoefend. D e architecten Sch i l l en Have rkamp 
werden met den bouw belast, we lke , bij onderhandsche 
aanbesteding, aan tien aannemer J . J . P . T h u r i n g werd 
opgedragen. 

O p 29 A p r i l werd de eerste paal geslagen en 23 M e i 
de eerste steen ge legd , zoodat het geheele gebouw 
in den uiterst korten tijd van 6 maanden geheel vol 
tooid was. 

H e t gebouw bevat een sous-terrain met ijskelders , 
bergplaatsen enz. , hetwelk aan de achterzijde in een 
steeg uitkomt. D e verdieping gelijkstraats is aan de 
zijde der Kalverstraat over de geheele breedte door 
den winkel ingenomen. De ingang is in het midden 
der facade met ter weerszijden een groot é ta lage-ven
ster. Ach te r de ingangsportiek wordt door twee rijen 
manneren ko lommen den bezoekers de weg aangewe
zen , die naar het restauratiesalon voert; l inks en rechts 
van deze doorgang is de eigenlijke winkelruimte. Een 
hoofdtrap, zeer rijk van aanleg en bewerk ing , leidt 
met haar eerste bordes naar twee boven het sousterrain 
gelegen salons en vervolgens, zich in twee vleugels 
spli tsend, naar de salons van de iste é t age . D e tweede 
é tage bereikt men door middel van een diensttrap, ne
vens de hoofdtrap gelegen. O p deze verdieping vindt 
men de keuken en eenige vertrekken van ondergeschikt 
belang. 

Werpen we alsnu een bl ik op hetgeen het uit- en 
inwendige te zien geeft. 

D e gevel mist harmonie in verhoudingen , zoowel 
als i n kleurverdeeling. D e drie é tages passen niet bij 
elkander. D e benedenverdieping bestaat uit een hard-
steenen sokkel van flinke profileering en goeden v o r m ; 
hierop zijn in het midden 2 halfzuilen en aan de hoeken 
2 v lakke pilasters gesteld van een granietsoort, die 
met zijn bijna effen zwarte kleur schril afsteekt tegen 
de fond van witte zandsteen; dit zandsteenen muurvlak 
is op nogal grove wijze als bossagewerk behandeld. 

Kapiteeelen van cuivre p o l i , goed gemodelleerd, doch 
wat zwaar van v o r m , dragen dc pullijst die in witte 
steen , met marmeren opschriftborden versierd, is uit
gevoerd. 

De eikenhouten ingangsportiek i s , op zichzelf be
schouwd , een sierlijk werkstukje. 

D e ie verdieping bestaat uit drie gekoppelde ven
sters van gedrukten vorm. D e profileeringen en het 
blad-ornement der kapittelen zijn niet smaakvolj; beter 
zijn de festoenen in de borstwering. In dc zwikken 
boven het middelste raam zijn door Bart van D o v e een 
paar fraaie kinderfiguurtjes gebeiteld, terwijl die boven 
de beide andere vensters met gekleurde moza ïekvu l 
lingen , waarvan nu nog slechts de modellen geplaatst 
z i jn , zullen versierd worden. M e n heeft zich zeker 
voorgesteld , dat de 3e é t age van uit de smalle straat 
weinig in het oog zou val len , althans we zien hier 
plotseling eenvoudige vierkante ramen, in een gevelmuur 
van baksteen , de facade vervolgen. M e n had dan echter 
ook wel de smakeloozc overhuiving van witte steen 
boven deze ramen achterwege kunnen laten. O o k aan 
de dakvensters en verdere dakversiering is weinig op 
te merken, dat den naam van smaakvol verdient; hiervan 
is ge lukk ig van beneden af weinig te zien. 

Inwendig geeft de vormbehandeling aanleiding tot 
velerlei opmerkingen van denzelfden aard. Hetgeen 
wij in dit bouwwerk missen is architectuur. Eene 
groote verscheidenheid van kostbare materialen en een 
zee van electrisch licht moge voor den leek eene over
weldigenden indruk teweegbrengen, voor den bouw-

kunstbeoordeelaar zijn dit slechts zaken van onderge
schikt belang. 

In de massa verdeel i n g , in de zorg voor eenheid 
van karakter bij het werk van schi lder , beeldhouwer , 
meubelmaker enz., in de detailbehandeling voora l , 
moet z ich de persoonlijkheid van den artist-architect 
doen gelden, doch van al deze factoren voor het ver
krijgen van een architectonisch geheel is hier weinig 
te bespeuren. H e t meer of minder geslaagde van 
diverse onderdeden is kennelijk alleen te wijten aan 
den smaak van den meubelmaker of schilder, die ze 
uitvoerde; in die lokalen, waar de versiering niet aan 
één hand was toever t rouwd, zijn de zonderlingste 
effecten verkregen. M e n bezie bijv. het L o u i s - X V -
salon; de wandbetimmering (van de firma H . F . Jansen 
& Zonen) is op zichzelf zeer g o e d ; de overgang van 
den wand tot het plafond echter wordt gevormd door 
een groote kooflijst met bot gemodelleerde consoles 
versierd , waartusschen guirlandes, een motief dat hier 
geheel misplaatst i s , gezwegen nog van de aansluiting 
van een afgesneden guirlande tegen den schoorsteen
boezem. Het plafond, waaraan men door plastisch 
ornement en lijstwerken eveneens een L o u i s - X V - k a -
rakter heeft trachten te geven, prijkt met een groot 
allegorisch middenstuk, geschilderd door de heeren 
V a n der Waaij & W i t k a m p ; op zichzelf is dit pla
fondstuk zeer verdienstelijk van composit ie , ofschoon 
het ons trof dat men het slechts uit één oogpunt kan 
bezien, doch van harmonie met de omgeving i s , zoo 
wat kleur als conceptie betreft, absoluut geen sprake; 
hetzelfde geldt van de dessu's de porte. 

D e kleine kabinetjes, waarvan een met zeer kleur
rijke Moorsche motieven is gedecoreerd . maken ieder 
op zichzelf een oneindig beter effect; men bemerkt 
hier onmiddellijk dat één hand het geheel stoffeerde. 

Boven vindt men nog een groot salon cn sui te , 
door de firma Mutters uit Den H a a g betimmerd en ge
meubeld. Deze ver t rekken, in Renaissance vormen 
ontworpen, maken eveneens een zeer artistieken in 
druk. D e houten kolommen hadden we gaarne iets 
minder forsch georneerd gezien ; de wandbetimmering 
is zeer r i jk; beurtelings zijn intarsia-en met uitstekend 
snijwerk versierde paneden aangebracht; de kapjes 
boven deze laatste, eveneens gebeeldhouwd, zijn min
der fraai. D e plafonds zijn hier in harmonie met de 
betimmering en zeer goed van indeeling en bewerking 

D e voorsalons bieden weinig opmerkelijks. D c in
richting der keuken en verdere dienstvertrekken scheen 
ons zeer doelmatig en gerieflijk toe. O f de portalen 
en corridors overal genoegzame breedte hebben voor 
een inrichting van dezen aa rd , betwijfelen wij. 

D e hoofdtrap noemden wij reeds rijk van aanleg: 
in de detail-oplossingen, bijv. van de gewelfde plafonds 
aan de onderzijden der bordessen en eveneens in de 
omliggende vestibule, treft men echter zwakheden aan, 
die voor den deskundige niet door den r i jkdom aan 
marmer cn verguldsel worden gecompenseerd. O o k 
de wandversiering van den winkel is van een zon
derlinge architectuur; de witmarmeren kapiteelen der 
vrijstaande kolommen z i jn , evenals meest al het blad
ornement, eenigszins p lomp van ui tvoer ing; zij zijn 
ook te zwaar en hangen rondom circa een halven cen
timeter over de schacht. D e kleinere colonnetten aan 
het begin der hoofdtrap z i jn , merkwaardig genoeg, 
veel beter van proportie en uitvoering. W a t kleur betreft 
maakt hier de omgeving een bevredigenden indruk. 

Over het geheel komt het ons voor , dat het den 
architecten, ondanks dc ruime midde len , waarover zij 
te beschikken hadden, niet gelukt i s , het gebouw een 
artistiek cachet te verkenen . O p gevaar af van als 
gewoonlijk in het koor van lofzingende dagbladen a l -
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leen te staan, kunnen we tot geen andere conclusie 
komen dan dat de Kalverstraat met dit bouwwerk 
weinig gewonnen heeft. 

1 7 D K - E E U W S C H K N I P W E R K . 
In verband met de in De Opmerker van 19 October 

j .1 . medegedeelde voordracht van den heer A . W . de 
F l ines over Johanna Koer ten , is het well icht niet zonder 
belang hier mede te deelen , dat z ich in het prenten
kabinet te B e r l i j n , onder n". 2499 eene teekening 
bevindt van onzen grooten vogelschilder Me lch io r 
d 'Hondecoeter , voorstellende een pauw met een langen 
staart, staande op een voetstuk, aan welks eene zijde 
een geknipte teekening met een schaar is opgehangen, 
terwijl aan de andere, voorste zijde geschreven staat: 

J O A N N A K O E R T E N 

De pauwestaart 
verbeeldt een schat 

Die 's weerelts rondt 
in zich bevat 

De schaar, Joannaas 
edle gaven, 

Die geen vernuft weet 
na te draven. 

D e teekening stelt, voor zoover het te onderscheiden 
i s , een zittenden en een staanden man onder boomen 
voor. 

B . 26 Oct . '89. D . G . 

P R I J S V R A G E N . 

R A A D H U I S T E Z U T F E N . 

H e t Gemeentebestuur van Zutfen schrijft een prijs
vraag u i t , waartoe de mededinging wordt opengesteld 
voor Nederlandsche en vreemde, in Neder land woon
achtige kunstenaars, voor het maken van een schets
ontwerp met begrooting van kosten voor een R a a d 
h u i s , op het terrein, thans ingenomen door het be
staande Raadhuis met de lokalen voor het Rechtsgcbouw, 
H u i s van bewaring en Cipierswoning aldaar. 

H e t p rog ramma, door den Gemeenteraad in zijne 
zit t ing van 18 October j . 1. vastgesteld en door de 
drie leden der Ju ry voor „ g e z i e n " geteekend, luidt 
als vo lg t : 

A r t i k e l 1. H e t nieuwe raadhuis mag het terrein 
beslaan, op de hierbij behoorende situatie-teekening 
aangegeven, terwijl de hoek naar de zijde van het 
K e r k p l e i n , namelijk de verbinding van de oostelijke 
met de zuidelijke gevels, zoodanig moet worden op
gelost, dat een vrije ruimte van minstens 18 meter, 
gemeten uit het N . - W . contrefort van het noordelijk 
transept der S in t -Walburgskerk tot aan het te ont
werpen Raadhuis aanwezig blijft. 

In geen geval mag buiten de aangegeven rooiings-
lijnen gebouwd worden , daar verbreeding van de open
bare wegen rondom het gebouw gewenscht wordt. 

A r t . 2. D c hoofdingang van het Raadhuis kan wor
den ontworpen op den hoek van de Lange-Hofstraat 
en het 's-Gravenhof, of in den gevel langs het ' s-Gra-
venhof. 

H e t Raadhuis moet bevatten: 
O p d e v e r d i e p i n g g e l i j k s t r a a t s : 
a. E e n ruimen ingang met vestibule en aangrenzende 
b. K a m e r voor de boden , groot. . . . 13 M ' 
In deze kamer een kast. 
c E e n wachtkamer voor het pub l i ek , groot 12 M ' 
d. E e n kamer voor den Burgemeester, groot 30 M 2 

In deze kamer twee kasten ter diepte van 0.38 M . 
e. E e n vergaderkamer voor Burgemeester en W e t 

houders , groot 35 M ' 2 

In deze kamer twee kasten, diep 0.38 M . 
/ . E e n kamer voor den Secretaris , groot 30 M 2 

In deze kamer twee kasten, diep 0.38 M . 

g. E e n leeskamer voor de ter visie liggende stuk-
I k e n , groot 30 M 2 

Langs de wanden van deze kamer kasten aan te 
brengen , diep 0.38 M . 

//. Secretarie , bestaande uit drie aan elkander gren
zende vertrekken , met elkander in gemeenschap, te 
zamen groot 100 M 2 

Langs dc wanden van deze vertrekken kasten aan 
te brengen , diep 0.38 M . 

i. Bureau voor den Gemeente-ontvanger, bestaande 
uit twee aan elkander grenzende en in gemeenschap 
zijnde ver t rekken, waarvan een dienende tot wacht
kamer voor het pub l i ek , te zamen groot . . 50 M 2 

Langs de wanden van deze vertrekken kasten aan 
te brengen, diep 0.38 M . 

k. E e n brandvrije k luis of vertrek tot bewaring 
van de registers van den Burgerl i jken Stand en andere 
s tukken , groot 12 M 2 

In dit brandvrije vertrek een afzonderlijk gedeelte 
groot db 3. M 2 , uitsluitend voor den Gemeente-ont
vanger , met een toegang in zijn kantoor. 

/. E e n trouwkamer, tevens kunnende dienen voor ver
kiezingen cn voor commissievergaderingen , groot 60 M ' . 

D i t vertrek kan zoo noodig bovenverl icht ing ont
vangen. 

m. E e n bode- of concierge-woning, bestaande uit 
drie a vier ve r t rekken , te zamen groot 50 a 60 M 2 . 

Enke le dezer vertrekken kunnen ook op de verdie
ping zijn gelegen. 

In de vertrekken de vereischte kasten, verder keuken , 
kelder met toebehooren, privaat , enz. 

D e woning moet een afzonderlijken ingang van den 
openbaren weg en tevens met het inwendige van het 
Raadhuis gemeenschap hebben. 

n. E e n wasch- en spodvertrek in de nabijheid van 
de concierge-woning, groot 12 M 2 

0. Bergplaats voor brandstoffen, groot . . 20 M 2 

zoo noodig buiten het gebouw op een eventueel te 
ontwerpen binnenplaats aan tc brengen of in de be
staande kelders , wanneer die kunnen blijven bestaan. 

p. Pr iva ten , a l s : een privaat in de nabijheid van 
de burgemeesterskamer, en een of twee privaten en 
urinoirs voor de beambten, met waschgelegenheid. 

q. Ken hoofdtrap. 
r. K e n trap tot toegang voor het pub l i ek , naar de 

tribune bij de raadzaal en tot toegang naar de ver
schillende bureau's , welke op de verdieping zijn gelegen. 

O p de v e r d i e p i n g : 
s. E e n raadzaal, groot 100 M 2 

t. M e t aangrenzende tribune voor het publiek , 
groot 30 M 2 

Bij de raadzaal een vestiaire met privaat , urinoir 
en waschgelegenheid. 

11. E e n aan de tribune voor het publiek grenzende 
wachtkamer , groot 30 M 2 

7'. Twee commissiekamers voor de raadsleden, 
ieder groot 30 M 2 

In ieder dezer kamers twee kasten aan te brengen, 
diep 0.38 M . 

W. E e n kamer voor de wethouders , groot 25 M 2 . 
In deze kamer twee kasten aan te brengen, diep 

0.38 M . 
x. E e n K a m e r voor het Bureau van F i n a n c i ë n , 

groot 40 M 2 

Langs de wanden van deze kamer kasten aan te 
brengen , diep 0.38 M . 

ij. E e n bureau voor den Gemeente-architect, be
staande uit drie vertrekken (waarvan twee met kasten 
betimmerd) en met elkander verbonden, te zamen 
groot 70 M 2 

s. Pr ivaten, urinoirs en waschgelegenheid. 
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Ver t i e r : 
Kamers voor archief en magazijn tot berging van 

materialen voor de scholen. 
Heide laatstgenoemde vertrekken kunnen op de zol

derverdieping zijn gelegen cn moeten met kasten worden 
betimmerd. 

D e verschillende lokaliteiten moeten voorzien zijn van 
de noodige stookplaatsen en kanalen voor den afvoer 
van bedorven lucht. 

D e verschillende oppervlakten der lokalen moeten 
als m i n i m u m worden beschouwd cn condor de kasten. 

De lichtopeningen op de verdieping gclijkstraats 
moeten aan de binnenzijde met luiken worden gesloten , 
terwijl de lichtopeningen van de ver t rekken , gelegen 
aan de westelijke en zuidelijke gevels , aan de buiten
zijde met zonneblinden moeten zijn voorzien. 

D e vloer van de verdieping gelijkstraats moet liggen 
op 11 .10 M . 4 A . P . 

D e hoogte van de verdieping gelijkstraats moet , tot 
onder het plafond gemeten, minstens 4.60 M . bedragen. 

A r t . 3. De oppervlakte van het tegenwoordige Raad
huis met annexe gebouwen is met stippellijnen op de 
situatieteekening aangegeven. 

H e t voor den bouw bestemde terrein is gelegen in 
de ruimte A, B, C, D, E. 

D e hoogste l igging der straten of openbare wegen , 
rondom het gebouw, zijn in een ci rkel aangegeven en 
zijn gemeten boven A . P . 

D e hoogte van de straat bij G kan verlaagd worden. 
D e fundamenten moeten worden gelegd op een diepte 

van 9.60 - i - A . P . 
D e privaten moeten worden ingericht voor het ton

nenstelsel. 
D e afvoer van huis- en regenwater kan naar alle 

zijden geschieden in de aanwezige straatriolen. 
A r t . 4. Ver langd worden : 
a. D e plattegronden van de verdieping gelijkstraats , 

van de bovenverdieping en van de zolderverdieping , met 
aanwijzing van de bekapping , op de schaal van I : 200. 

b. D e vier gevels op de schaal van I : 200, waarvan 
de meest belangrijke op de schaal van 1 : 100. 

c. Minstens twee doorsneden, zoodanig gekozen, 
dat daarin zooveel mogelijk de constructie van het ge
bouw is te onderkennen, op de schaal van I : 200. 

d. Een travee van den zuidelijken en van den wes
telijken geve!, op de schaal van 1 a 20. 

e. Detai ls van dc ordonnantie van de vest ibule , de 
trapzaal en de raadzaal. A l l e op de schaal van I : 20. 

f. Een perspectievische teekening. 
g. E e n situatie, op de schaal van 1 : 500. 
D e wijze van behandeling der teekeningen wordt vri j

gelaten , doch wordt ccn eenvoudige uitvoering ge
wenscht ; de teekeningen, genoemd in sub den e, evenwel 
in lijnen uit te voeren. 

h. E e n memorie van toelichting. 
i. E e n gedetailleerde begrooting van kos ten , op

gemaakt naar de eenheidsprijzen van 't hierbijgaand 
tarief. 

He t ontwerp mag de som van ƒ 85,000 niet te boven 
gaan, met inbegrip van den aanleg van gas en water
le id ing. 

D e eventueel rijkere u i tvoer ing, n.1. decoratie en 
bet immering in vestibule, trapzaal en raadzaal, is in 
deze bouwsom begrepen. 

D e kosten en baten van dc afbraak van de bestaande 
gebouwen zijn in de vermelde som niet begrepen. 

Met het oog op eene goede behandeling en indeeling 
der gevels van het raadhuis, worden op de teekeningen 
verlangd de vluchtige schetsen van de gevels eener 
eventueel te bouwen botcrmai kt. Deze mark t , te stichten 
op het daarvoor gereserveerde terrein, groot 400 M 5 , 

op de situatic-teckening aangeduid door dc letters D, 
E, F, G, moet bestaan uit eene overdekte ru imte , 
hoog + 4 M . onder de gootlijst , waarvan de drie 
gevels aan de straatzijde geheel open of met hekken 
afgesloten moeten zijn. 

A r t . 5. E r worden uitgeloofd: 
Een prijs van /'750 
Eene premie van , 400 
Eene premie van „ 2 5 0 

toe te kennen aan de drie bestgekeurde ontwerpen. 
D e Ju ry heeft de bevoegdheid , bij niet volledige 

toekenning der uitgeloofde sommen, deze geheel of 
gedeeltelijk op andere wijze als p r e m i ë n onder de 
beste ontwerpen van genoegzame bouwkundige waarde 
te verdeden. 

D o o r de aanvaarding van de als prijs of premie toe
gekende gelden worden de betreffende ontwerpen eigen
dom van het Gemeentebestuur. 

Hoewel het in de bedoeling ligt van het Gemeente
bestuur om met den vervaardiger van het met den prijs 
bekroonde ontwerp over de uitvoering daarvan en de 
vaststelling van het daaraan te verbinden honorarium te 
onderhandelen op den voet van het tarief, aangenomen 
in de Algemeene Vergader ing van de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkuns t , gehouden op 31 M e i 1888, 
heeft het evenwel de bevoegdheid , waarvan in de uiterste 
noodzakeli jkheid, en na de Ju ry gehoord te hebben, 
zal worden gebruik gemaakt , de uitvoering van den 
bouw aan of in verbinding met den bouwmeester zijner 
keuze op te dragen, of wijzigingen in het ontwerp aan 
tc brengen. 

A r t . 6. D e in art ikel 4 bedoelde stukken worden 
vóó r of op 15 Februar i 1890 vrachtvrij ingewacht aan 
het adres van het Gemeentebestuur te Zutfen. 

Zij moeten zijn vergezeld van een correspondentie
adres, om zoo noodig met den inzender te kunnen 
correspondeeren. 

Ieder ontwerp moet gemerkt zijn met een spreuk of 
motto en vergezeld van een verzegelden naambrief, 
waarop van buiten dat motto is herhaald, en van binnen 
de naam en de woonplaats van den inzender zijn 
vermeld. 

H e t schrift op de teekeningen en van de bijgevoegde 
stukken moet van een andere hand dan die van den 
ontwerper zijn. 

D c motto's der ingekomen ontwerpen zullen bij adver
tentie worden medegedeeld in de Zutfensche Couranten 
en in de organen van de Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst en van het Genootschap Archi tec tura 
et A m i c i t i a . 

A r t . 7. D e Ju ry bestaat uit den Gemeente-architect 
van Zutfen, den heer F . I I . van F-tteger, en de archi
tecten dc heeren C. Muijsken en Jan Spr inger , door 
wien dit programma tevens is opgemaakt. 

Ontwerpen , die naar het oordcel der Ju ry eene hoogere 
bouwsom vorderen dan ƒ 8 5 , 0 0 0 , of die op eene andere 
wijze afwijken van de gemaakte bepalingen , komen voor 
bekroning niet in aanmerking. 

D e uitslag der beoordeeling zal mede bij advertentie 
in bovengenoemde bladen worden medegedeeld , terwijl 
het rapport van beoordeel ing, zijnde een kort verslag, 
vermeldende dc motieven, die dc Jury tot het toekennen 
van prijs en premiën of tot het verdeden der uitgeloofde 
ge/den hebben geleid, in de organen dier beide hiervoren 
genoemde lichamen zal worden bekendgemaakt. 

A r t . 8. D e ingezonden ontwerpen met bijbehoorende 
toelichting en begrooting worden gedurende veertien 
dagen of korter openlijk tentoongesteld te Zutfen en 
daarna te Amste rdam, in overleg met de beide laatst
genoemde Ju ry leden ; terwijl dc niet bekroonde ont
werpen eerst na afloop der tentoonstellingen, doch 

uiterlijk vier maanden na dc inzending, vrachtvrij zullen 
worden teruggezonden aan dc opgegeven correspon
dentie adressen. 

Gedurende dien tijd zullen de stukken door het Ge
meentebestuur worden verzekerd tegen brandschade, 
voor een bedrag, gelijkstaande aan de eerste uitge
loofde premie. 

A r t . 9. Deze voorwaarden met bijbehoorende tee
ken ing , zijn op vrachtvrije aanvrage en tegen vooruit
betaling van ƒ o. 50 te bekomen bij den Gemeente
secretaris te Zutfen. 

1 M : 

1 K G . 
1 
1 
1 „ 
1 M ' 

T A R I E F Z O N D E R W I N S T . 

vlakke harde Waalk l inkers in sterke 
trasmortel ƒ 16.50 
gevelsteenen in slappe bastaard-tras-
mortel „ 16.— 
miskleur ig harde grauwe Waalsteen in 
bastaard-trasmortel ,, 13-50 
beste roode VVaalsteen in slappe bas
taard-trasmortel , 11.50 
Escaussijnschc hardsteen (grof werk ) . ,, 125. — 

(fijn werk) . „ 180.— 
zandsteen ,,125.— 
dennen- of vurenhout, voor balken , 
vloeren en kappen 40.— 
grenenhout (gewoon werk) 60.— 

„ (fijn t immerwerk) . . . „ 90.— 
gesmeed ijzer , o. 18 
getrokken ijzer voor ba lken . . . „ 0.12 
gegoten ijzer „ 0.13 
lood met soldeer cn leggen . . . . „ 0.28 
zinkbedekking n". 15 , 2.50 
afdekking met leien (Rijnsche). . . „ 2.25 
buitenverfwerk „ 0.40 
binnenverfwerk „ 0.50 
vlak pleister- of schuurwerk. . . „ 0.35 

„ plafond (met beschrooting) . . „ 1.30 
dubbel Fransch vensterglas 3.— 
enkel ,, „ 2.— 

V E R E E N I G I N G A R T I ET INDUSTRIAE T E 'S -HAGE. 
Vergadering van Zaterdag 26 October 1889. 

Van den heer Frowein was de mededeeling ontvangen dat 
hij als bestuurslid wenschte af te treden. De verkiezing van 
een nieuw lid werd uitgesteld tot de algemeene vergadering. 

Wat de proeven van bekwaamheid aangaat, deelde het He-
stuur enkele zaken mede, die hoop op succes gaven 

De vraag op het convocatie-biljet: »In welken toestand 
verkeert de kunst op dit oogenblik alhier, o. op het gebied 
der kunstnijverheid, b. op het gebied der bouwkunst", lokte 
ccn langdurig debat uit. Dc heer Van Nicukerken was van 
oordeel, dat de vraag gesteld was naar aanleiding van vroe
gere vragen en besprekingen. Het rapport van de heeren 
De Stuers, Boersma en Stortenbeker, ongeveer vier jaar ge
leden uitgebracht, en het juryrapport van de Kunstnijverheids-
tentoonstelling van 1888, gehouden in de Koekamp te 's-Gra-
venhage, hadden een niet zeer gunstig licht verspreid over de 
kunstnijverheid alhier. 

In verband met deze rapporten cn eenige bespreking over 
de meer dan Icclijkc voorwerpen, die men dagelijks in de win
kels, in en aan de huizen aantreft, meende de Voorzitter een 
motief tc vinden tot het voorstel, om een uitgebreid onderzoek 
in te stellen naar den toestand, waarin op dit oogenblik de 
kunstnijverheid te 's-Gravcnhage verkeert. 

Daartoe zou een commissie worden benoemd met de opdracht 
van hare bevindingen ccn uitgebreid rapport uit tc brengen, 
toegelicht met schetsen, zoowel van de goede als van dc meest 
wanstaltige voorwerpen, die hier gevonden worden Voor het 
schetsen zou alsdan een bedrag van ƒ 50 uitgetrokken worden. 
Dit rapport moest als 't ware een critiek vormen over de 
voortbrengselen van den laatsten tijd, op't gebied van meubels, 
schrijnwerk in 't algemeen, smidswerk waarbij ook kachels, 
decoratief schilderwerk, weef-cn borduurwerk, mandenmakerij, 
uurwerken - wat betreft het decoratief gedeelte — goud- cn 
zilversmidswerk, plateelbakkerij, marmerwerk, als schoorsteen
mantels, en eindelijk stucadoorswerk. 

Dc Voorzitter meende, dat een dergelijk verslag goede diensten 
zou bewijzen aan het groote publiek en aan de nijverheid in 't 

bijzonder. Niet algemeen was men van deze opinie: daarom 
werd van andere zijde het plan geopperd, om een blad uit te geven, 
waarin alle voortbrengselen van kunstnijverheid, de winkel-
etalages, de nieuwe bouwwerken enz. geregeld gecritiscerd wor
den , om zoodoende dc goede voorwerpen meer tc doen uitkomen, 
zooals bijv. dc Kunstnijverheidschool tc Amsterdam verslag 
geeft van 'tgecn door oud-leerlingen geproduceerd wordt in 
verband met het vroeger genoten onderwijs. Vervolgens moest 
meer te velde getrokken worden tegen het zeer in zwang zijnde 
gebruik, oir. geheele bestellingen voor ameublementen enz. in 
' l buitenland tc doen ; er moest op gewezen worden, dat Nederland 
toch uitstekend werk leveren kan. Ook dacht men dat het 
groote publiek zeer moeilijk een juist oordeel zal krijgen over 
mooi of niet mooi; daarom werd als doeltreffender voorge
steld, het publiek in de dagbladen als 't ware op te dringen, 
welke voorwerpen mooi zijn, zonder voorbehoud, en zoolang 
te blijven aandringen, tot het door iedereen mooi gevonden 
wordt. Is men eenmaal zoover, dat ten minste niet bij voor
keur de sinakelooze voorwerpen worden gezocht en de goede 
smaak in 't algemeen eenigszins meer ontwikkeld wordt, dan 
kan er langzamerhand op gewezen worden, waarom het een 
beter is dan het andere, wat er goeds in is, enz. 

Door dc lange bespreking over dit punt van het convocatie-
biljet, werden de volgende punten, n.1. over den toestand der 
bouwkunst en »wat valt er op te merken omtrent uithang- en 
reclameteekens van voorheen en thans?" voor een aanstaande 
vergadering bewaard. 

De Secretaris deelde mede, dat hij. om gezondheidsredenen, 
een tijd lang verhinderd zou zijn de vergaderingen bij tc wonen, 
en zcidc daarom de Vereeniging zijn steun van buitenaf toe, 
waarna de vergadering gesloten werd. 

V E R E E N I G I N G A R C H I T E C T U R A T E ' S - G R A V E N H A G E . 
Oewoni vergadering van 30 October 1889. 

Bij het openen der vergadering werd de heer H. Moulijn. 
als nieuw l id, door den Voorzitter welkom gehceten. 

Nadat de notulen der vorige vergaderinggelezcn en. behoudens 
enkele opmerkingen, goedgekeurd waren, werd het programma 
van een prijsvraag voor een k a l ende r sc h i l d , uitgeschreven 
door de Vereeniging tot bevordering der Bouwkunst te Gro
ningen en waarvan eenige exemplaren door die Vereeniging 
waren toegezonden, onder de leden rondgedeeld. 

De volgende vragen waren ingekomen: 
a. IVelke wijzen va>i 'verwarming en ventilatie zijn tot dusver 

bekend? Zou dit ook wellicht het onderwerp kunnen uitmaken 
voor een prijsvraag, door de Vereeniging uit te schrijven ? 

b Op hoedanige wijze bevestigt turn de leien of ecu kegel
vormige torenspits/ IVelke wijze wordt het best geacht.' 

Bij de behandeling daarvan kwam men, na uitvoerige be
spreking, tot de conclusie, dat het beantwoorden van vraag a 
een voorafgaande studie van het uitgebreide onderwerp ver-
eischt. doch dat het minder op den weg der Vereeniging ligt 
hiervoor een prijsvraag uit te schrijven. Een voordracht over 
verwarming cn ventilatie, te houden door een specialiteit op 
dit gebied, werd algemeen wenschelijk geacht; men zal trach
ten die op een der volgende vergaderingen tc verkrijgen. 
Vraag b lokte eene belangrijke gedachtcnwisseling uit; de be
vestiging met machinaal vervaardigde, gegalvaniseerd-ijzeren 
haken, op een gesloten bebording . meende men als de meest 
doelmatige te mogen aannemen. 

Het plaatwerk Intarsiên, van Valentin Tcir ich, was door 
den heer E. H. van Malsen ter kunstbeschouwing gegeven. 
Door den Voorziter werd hem hiervoor, namens de Vergadc 
ring. dank betuigd. 

Na nog eenige besprekingen van huishoudelijkcn aard, werd 
de vergadering gesloten. 

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

Vergadering van 25 October 1S89. 
Nadat de Voorzitter in 't kort de laatste algemeene vergade

ring besproken en den heeren, met dc regeling daarvan be
last, een woord van dank gebracht had, werden de verslagen 
der laatste gewone en der algemeene vergadering gelezen en 
goedgekeurd. 

Van het Hoofdbestuur der Maatschappij was een missive 
ingekomen, oprechten dank betuigende voor de heusche ont
vangst ter gelegenheid van de algemeene vergadering in Den 
Haag Van de Commissie tot bevordering van wedstrijden voor 
handwerkslieden in Nederland waren ontvangen 6 exemplaren 
van hare brochure. Voor dc zending van werklieden naar dc 
Parijsche tentoonstelling is alsnog / ' 10 bijgedragen. 

Dc rapporten der Jury in zake de ingekomen ontwerpen op 
de laatste prijsvraag "Een ingang tot een katholieke begraaf
plaats, met wachtkamer, doodgraverswoning en lijkenhuis", on
der de motto's Hof cn Mario, bleken niet gunstig; veel werd er 
gezegd over den stijl, bet karakter, de details en het teeken
werk; geen van beide werd ter bekroning voorgedragen De 
Jury, bestaande uit de heeren N. Molenaar uit Den Haag, J. 
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Verheul I)z. en H. Even uit Rotterdam, gaf de Afdeeling in 
overweging, eenige geldelijke belooning toe te kennen, maar 
bet diploma niet uit te reiken. 

Dc heer H . L, Boersma, directeur der Ambachtsschool tc 
's-Gravenhage, wilde in zijne voordracht over teekenonderwijs. 
die daarna aanving, voornamelijk doen uitkomen het nut van 
de leer der projectie in het bouwkundig teekenen en dat voor 
het projecticvisch teckenen in 't algemeen. Zooals voor tecke
nen, schilderen enz. het zwaartepunt de perspectief is. zoo is 
voor bouwkundig teekenen het zwaartepunt projectie. 

Opmerkelijk is het, dat uitontwikkelden op 't gebied van 
teckenen. altijd de voorwerpen in projectie en nimmer in 
perspectief weergeven. De ouoc teekeningen van de Egyptenaren 
en Assyriêrs waren immer projectie. Zelfs als ze hun figuren 
en fine teekenden, werden hoofd en voeten geheel en projil 
behandeld. Spreker zag in dit teckenen van onontwikkeldcn in 
'talgemeen eene staving van zijne overtuiging, dat projectie 
het eerste moet zijn wat onderwezen wordt bij het teckenen. 
Juist nu, met het oog op het teekencn als verplicht leervak, 
wenschte hij dat het teekenonderwijs meer in die richting ge
stuwd zou worden; niet om de bouwkunde in het teckenen op 
den voorgrond te doen treden, maar wel omdat men ten minste 
eenigszins door dit teckenen zijn gedachten leert uitdrukken. 

Spreker maakte de opmerking, dat volgens zijne meening 
onder de jonge bouwkundigen bet bouwkundig teekenen tegen
woordig wat al te artistiek wordt opgevat. Het doel toch is 
de uitvoering, niet de mooie teekening, en teekenen op een 
dergelijke quasi-artistieke wijze houdt op bouwkundige teeken
kunst te zijn, maar wordt bouwkundige schilderkunst. De 
kracht moet meer gezocht worden in vorm en lijn dan inkleur, 
en daarvoor werd de beschrijvende meetkunde als middel aan
gewezen. 

Door de aanwezigen werden enkele der beschouwingen van 
den heer Boersma niet onverdeeld beaamd, waardoor eenig 
debat ontstond. 

Van den heer M. Lotz was een missive ingekomen met ver
zoek om tien moreclcn steun der Afdeeling voor zijne inrich
ting voor teekenonderwijs. Wegens het late uur werd dc be
spreking daarover tot een volgende vergadering uitgesteld, en 
tic bijeenkomst met een woonl van dank aan den heer Boersma 
gesloten. 

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 24 October iSSy. 
Nadat de Voorzitter dc 161e vergadering had geopend en de 

notulen der vorige vergadering door den Secretaris gelezen en 
goedgekeurd waren , werd overgegaan tot de ballotage van een 
nieuw l id , den heer I). Veelbrief. Genoemde heer werd met 
algemeene stemmen op een na als lid aangenomen en nadat 
hij ter vergadering was verschenen, door den Voorzitter wel
kom gcheetcn. 

Aan de orde is dc bijdrage van tien heer H. J. Jesse over 
"de l'rotcstantsche kerk". Vóórdat spreker zijn praatje, zooals 
hij het noemde, aanving, riep hij de toegevendheid van de 
leden in. De weinige tijd van voorbereiding was oorzaak, dat 
niet te veel verwacht moest worden; het onderwerp tlat, zoo
als de heer Jesse zeide, bijna nog in het geheel niet in ons va
derland is bestudeerd, biedt toch zulk een ruim veld van 
studie aan. 

Bij het bestudeeren van den godsdienst van oude volken, 
in verband met hun tempelbouw, blijkt spoedig dat ook om
gekeerd uit hun tempelbouw de godsdienst zou kunnen afgeleid 
worden. De vorm van tempel, synagoge of kerk is een natuur
lijk gevolg van den aard van den godsdienst. 

Herinneren wij slechts aan den toestand der Assyriêrs. De koning 
was daar tevens opperste priester en hail het hoogste gezag in 
handen. De tempels hadden daar ccn luchtig karakter cn 
zouden wij eer voor vorstelijke paleizen aanzien. 

l?ij de Egyptenaren daarentegen was 't hoogste gezag in handen 
van de priesters. Vandaar, tlat zij zooveel mogelijk die macht 
trachtten te handhaven en er eene zeer ingewikkelde symboliek 
op na hielden, welke geheel op de sterrenwichelarij gebaseerd 
was. Hunne tempels met tie zware pylonen, vanwaar dc priesters 
in 't nachtelijk uur hunne waarnemingen deden, de zware 
ommuurde voorhoeven en de mystieke cclla, waar alleen de 
allerhoogste priester mocht binnengaan en geen enkele licht-
straal ooit binnendrong, dit alles geeft een denkbeeld van 
voorbeeldeloos despotisme der Egyptische priesterheerschappij. 

De Israëlieten hebben als zwervend volk steeds verplaatsbare 
tempels gehad, uitgezonderd dc tempel van Salomo; alle tempels 
zullen waarschijnlijk een zeer decoratief karakter gehad hebben, 
waarvan wij nog een (lauwe schaduw terugvinden in tic tegen
woordige loofhut, die elk jaar opgebouwd wordt. 

Het was, zeide de heer Jesse, zijn doel niet, het ontstaan van 
den Christelijken eeredienst na te gaan, maar zich alleen te 
bepalen bij het feit, dat de eerste Christenen in de catacomben 
te Rome hunne bijeenkomsten hielden en als onderling herken-
ningstecken er eenige geheimzinnige teekens op na hielden, 
Daaruit laat zich verklaren, dat zelfs na Constantijn den Groote, 

die door het bouwen van dc Sophiakerk te Konstanlinopel als het 
ware zijn zegel aan dezen eeredienst hechtte, men steeds trouw 
bleef aan een mysterieuse symboliek 

Deze oud-Christelijke kerk veranderde na verloop van tijden, 
in de Romaansche kerk en dc Gothische kerk. De Hervorming 
stelde geheel andere eischen aan de kerken; deze godsdienst 
verwerpt alle symboliek cn berust geheel op het luisteren naar 
's leeraars woord en het zingen van eenige liederen. Om dus 
eene hervormde kerk te bouwen zou men zich deze eischen 
kunnen stellen: Eene zoodanige ruimte tc constrnccrcn, die 
voldoet aan het geluid, een onbelemmerd gezicht oplevert ca 
zoowel aan dc religieuse als esthetische eischen beantwoordt. 

Beschouwen wij deze hoofdpunten, waarbij de beide laatste 
als een beschouwd worden, dan ziet men dat onze Protestantschc 
kerken zijn: 

1". Katholieke kerken, ontdaan van hare voor het Protes
tantisme meest storende symbolen; 

2°. Protcstnntsche kerken, gebouwd vrij kort na de Her
vorming; 

3°. Onze hedendaagsche Protestantschc kerken. 
De eerste groep, zegt spreker, kan natuurlijk, wat de studie 

voor de l'rotcstantsche kerken betreft, nimmer tot goctle op 
lossingen aanleiding geven. Vooreerst is de verdeeling van 
hoofd- en zijbeuken, transept en koor, met de vele steun-
punten, voor eene Protestantschc kerk ongeschikt cn ten tweede 
geven de gewelven cn pilaren aanleiding tot veel resonnancc, 
dat, hoe goed ook voor orgelspel cn zang, zeer slecht is voor 
het spreken in eene groote ruimte. 

In de St.-Pieters- en de St.-Pancras-kerken tc Leiden, de 
Oude- en Nieuwe-kerk te Amsterdam, dc Oude- en Nieuwe-
kerk te Delft, de St.-Bavokerk tc Haarlem, de St.-Nicolaas-
kerk te Kampen, de St-Maartenskerk te Bommel, den Dom tc 
Utrecht zijn dan ook de inwendige indeeling en betimmering 
der zitplaatsen geheel in strijd met den oorspronkelijken aan
leg van het gebouw. 

Vervolgens besprak de heer Jesse de verschillende eigen
schappen van de Protestantschc kerken te Amsterdam als: dc 
Zuiderkerk, Wcsterkerk, Noorderkerk en Oosterkerk, en be
handelde ook de kerk te Oudshoorn; de Woertlkerk cn Mare-
kerk te Leiden ; de kerk te Leidschedain; de Nieuwe- en 
Willemskerk in Den Haag; de Nieuwe-kerk te Hoorn; de kerk 
te Katwijk-aan-Zec, om ten laatste te wijzen op een niet uit
gevoerd plan van eene l'rotcstantsche kerk, door hemzelf 
gemaakt en waaraan, volgens sprekers gevoelen, de meest 
mogelijke voor- en de minst mogelijke nadeelen verbonden zijn. 

Nog wees spreker op de onlangs voltooide kerk bij het Station 
in Den Haag. Zij bestaat uit een lang schip met aan iedere 
zijde een galerij en is met vijf zijden van den regelmatigen 
achthoek afgesloten, in welks midden de preekstoel geplaatst is. 

Als een fout moet beschouwd worden, het aanbrengen van 
een sterk gekleurd radvenster, vlak achter den preekstoel; de 
aandacht tot den spreker wortlt daardoor voortdurend afgeleid; 
in 't algemeen moet men het aanbrengen van licht achter den 
preekstoel zooveel mogelijk vermijden. De indruk van het ge-
neel geeft, zegt dc heer Jesse, den indruk van een Duitsch 
I.uthcrsch kerkje. 

Als een voor de hand liggende vorm zou men allicht den 
zuiveren cirkel als grondvlak inecnen te kunnen toepassen. 
Evenwel hebben de gevangenissen te lireda, Arnhem en Schc
veningen bewezen,dat het totaal onmogelijk is in zulk een gebouw 
verstaan te worden, daar de teruggekaatste golvingen tie stem 
te onregelmatig breken ; men zou daarvoor den geheelen wantl 
met een zachte stof moeten beklecden. 

Als resume* van sprekers beschouwingen gaf hij de volgende 
punten aan, die in de practijk als eerste vercischten voor een 
Protestantschc kerk in aanmerking komen: 

i°. Eene voldoende ruimte met zoo min mogelijk inwendige 
steunpunten; 

2". Alle uiterste zitplaatsen evenver van den preekstoel ver
wijderd, dus eene benaderde cirkelsector; 

3". Alle zitplaatsen moeten een onbelemmerd uitzicht op 
tien preekstoel hebben; 

4". De omtrek van het gebouw moet voor de aecoustick 
bestaan uit rechte vlakken, zooveel mogelijk rechthoekig op 
elkaar; 

5°. Het uitbouwen van kapellen is niet hinderlijk voor het 
geluid; 

6°. Achter den preekstoel mogen geen vensters aangebracht 
worden; 

7°. Het plafond mag niet gewelfd, maar moet door platte 
vlakken begrensd zijn; 

8". De ramen moeten zoo min mogelijk (voor dc aecoustick) 
recht over tien preekstoel aangebracht worden ; 

9 0 . Assen van symmetrie, ten opzichte van het in- en uit
wendige (ook ten opzichte der zitplaatsen) moeten streng door
gevoerd worden; 

10". Een waardig uiterlijk moet aan het gebouw gegeven 
worden, meer of minder rijk, naarmate de financieele krachten 
zulks veroorloven; 

l i " . Het verlangde aantal zitplaatsen van 0.50 bij 0.80 
a 0.90 M., de noodige gangpaden, bcstuursbanken, doophek enz.; 
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12". De noodige dienstlokalen, zooals die door plaatselijke 
gebruiken worden voorgeschreven. 

De belangrijke bijdrage van den heer Jesse werd met onver
deelde aandacht gevolgd , terwijl de dank van den Voorzitter 
door een luid applaus werd bekrachtigd. 

De tcekeningen en gravures van verschillende kerken, welke 
Je wanden der zaal versierden, waren voor deze gelegenheid 
.rrootcndccls afgestaan door den Leidschen archivaris, den 
heer Dozy, en door den heer Mondt, architect te's-Gravenhage. 

Vervolgens werd aan de prde gesteld het rapport van de 
Commissie, benoemd in de vorige vergadering tier Afdeeling, 
in zake het onderzoek omtrent dc wcnschelijkheid van een 
Wedstrijd voor handwerkslieden cn leerlingen te Leiden. 

De Commissie heeft gemeend na rijpe overweging te kunnen 
vaststellen, dat in 't algemeen elke poging, welke aangewend 
kan worden om het handwerk tot eene hoogere trap op tc 
voeren, van harte moet worden toegejuicht en dat een wed
strijd voor handwerkslieden niet alleen aanbeveling verdient, 
maar dat erkend moet worden dat zulk een wedstrijd, zooals 
de Centrale Commissie voor wedstrijden bedoelt, zeker nuttig 
zal werken en niet enkel het handwerk ten goede zal komen 
maar bovenal liefde tot den handenarbeid zal aankwecken. 

Eenmaal deze vraag beantwoord zijnde, heeft de Commissie 
gemeend, hiermede niet te kunnen volstaan, maar tevens den 
weg te moeten aanwijzen, welke bewandeld moet worden om 
tot een gewenschte oplossing te geraken. Vooraf diende even
wel overwogen: zal zoodanige wedstrijd nog dit jaar kans van 
slagen hebben ? 

De Commissie was eenparig van oordeel, dat, hoewel de 
tijd zeker niet te ruim is, er toch met ijver en goeden wil in 
dien tijd veel tot stand gebracht kan worden en, denkende 
aan het gezegde van uitstel komt afstel', besloot zij de wcn
schelijkheid uit te spreken, dat zoodanige maatregelen worden 
genomen, dat er zoo spoedig mogelijk een wedstrijd voor hand
werkslieden en leerlingen worde uitgeschreven om het a. s. 
voorjaar de resultaten daarvan te beoordeclen. 

De commissie stelde daarop deze motie vast: 
»De Afdeeling Leiden en Omstreken der Maatschappij tot 

bevordering der Bouwkunst schrijft een wedstrijd uit voor hand
werkslieden en leerlingen te Leiden en omliggende gemeenten. 

«Zij benoemt eene commissie van vijf personen uit hare leden, 
vraagt steun bij het Gemeentebestuur en noodigt de Departe
menten Le i de n der Maatschappij tot Nut van't Algemeen, der 
Maatschappij van Nijverheid, de vereeniging Bouwkunst en 
Vriendschap, Nut en genoegen en de Afdeeling Leiden van het 
Nederlandsch Werkliedenverbond uit, elk een lid uit hun midden 
tc benoemen, die met dc commissie uit de Afdeeling, als com
missie van uitvoering optreedt. 

»Deze commissie is, wat het administratieve gedeelte betreft, 
verantwoording verschuldigd aan het Bestuur der Afdeeling. 
Zij houdt zich geheel aan eene, in overleg met het bestuur op 
tc maken, nauwkeurige begrooting. Voor het overige treedt 
zij zelfstandig op. Alle officieele stukken vereischen de teeke
ning van den Voorzitter en den Secretaris der Afdeeling." 

De commissie bood verder in een zeer uitvoerig rapport een 
leiddraad voor een wedstrijd aan, waarin o m. werd besproken: 
i " . de bekendmaking: 2°. de wedstrijd (waarbij de vakken 
waren omschreven); 3". de aard van den wedstrijd {a. vrije en 
/'. gebonden wedstrijd), prijzen (medailles, diploma's en gel
delijke belooningen). 5 0 . verkoop cn verloting. 6". de Jury
leden (hoofdzakelijk bestaande uit patroons en werklieden). 

Dit rapport, waarin nog tal van bijzonderheden voorkomen 
en waarbij eene begrooting was gevoegd, werd door de Ver
gadering met ingenomenheid gehoord. De voorloopige com
missie, bestaande uit tic heeren Ads. 1, van Achterberg, G. van 
Driel, P. G. Lancel, H . J. Jesse en J. Roem, werd eervol ge
dechargeerd en daarna gekozen als definitieve commissie. 

Na mededeeling van den Voorzitter, dat Dr. I). de Lóós te 
Leiden in de volgende vergadering als spreker zal optreden, 
werd door den Secretaris een schrijven van het Hoofdbestuur 
gelezen, waaruit bleek dat een lid het lidmaatschap is opgezegd 
wegens niet-bctaling tier contributie. Hierna sloot de Voor
zitter met een woord van dank de goed bezochte vergadering. 

I ^ N I ^ T N D S C H E B E R I C H T E N . 

(A et A.) A M S T E R D A M . Omtrent het ongeval, dat de vorige 
weck aan het in aanbouw zijnde Hotel Victoria aan de Prins-
Hendrikkade plaats vond, vernemen wij, dat het instorten 
van een gedeelte gevelmuur het gevolg was van het spatten 
van een boog. Deze boog was geslagen in een binnenmuur, 
welke te lood op den gevelmuur was opgehaald; naar het 
schijnt, is deze boog te vroeg belast of is het formeel ontijdig 
verwijderd, zoodat, tengevolge van den grootcn zijdclingschen 
druk, de gevelmuur instortte. 

Onvoorzichtigheid schijnt dus de oorzaak van het ongeval 
te zijn en geenszins onvoldoende constructie, zooals in de bla
den werd bericht. De persoonlijke ongelukken, welke bij deze 
zaak te betreuren zijn, hebben begrijpelijkerwijs een groote 
beweging veroorzaakt en zelfs eene interpellatie in den Raad 
tengevolge gehad. Door het Dagclijksch Bestuur is toen ge
antwoord, dat er een rapport van de Bouwpolitie was inge

komen , en ook werd bericht dat dc Justitie in de zaak was 
gemoeid. 

Wij zien met belangstelling den afloop tegemoet, maar het 
verwondert ons, dat van het ineenzakken van een paar nieuw 
gebouwde huizen op de terreinen van de oude veemarkt, 
waarvan wij voor een paar weken melding maakten, tloor 

I geen der bladen met een woord is gerept. Hier was met heel 
wat meer recht van onvoldoende constructie te spreken ge
weest, en het was zeker meer geluk dan wijsheid te noemen, 
dat men nog juist bijtijds, door het plaatsen van stutten. den 
boel zoolang staande heeft kunnen houden, totdat alles tot den 
grond toe gesloopt was. 

U T R E C H T . De heer W. K. M. Vrol ik, gewezen directeur-
generaal der Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwe
gen cn voormalig lid van onzen Gemeenteraad, zal eerstdaags 
Utrecht verlaten. 

Donderdag als directeur-generaal der Maatschappij tot exploi-
; tatie van Staatsspoorwegen afgetreden, nam hij bij dienstorder 
' afscheid van het personeel. Hij zegt daarin 0. a., dat de groote 

drukte, onafscheidelijk van het overgeven eener betrekking 
als de zijne, en het tegelijkertijd verlaten van plaats en land 
van inwoning het hem onmogelijk maakten, van een ieder 
persoonlijk afscheid te nemen, doch meent, tlat men hem dit 
niet euvel zal duiden, cn het personeel overtuigd zal zijn, tlat 
niemand hartelijker belang stelt in hun lot en dat der Maat
schappij dan hij zelf. De heer Vrolik rekent zich echter 
gelukkig, te weten, door jaren langen omgang met zijn opvolger, 
den heer J. L. Cluysenaer, tlat dezen de belangen van beiden 

! volkomen bekend en toevertrouwd zijn. 
De heer Vrolik trad den i , " n September 1S63 in tlienst bij 

de Exploitatie-maatschappij als adjunct-ingenieur, bekleedde 
achtereenvolgens de betrekkingen van ambulant-inspecteur, 
district-inspecteur, chef der afdeeling handelszaken en secretaris, 
om eindelijk den j 1 ' 0 Juni 1S79 den heer F. 's Jacob als direc
teur-generaal op te volgen. 

Zooals bekend is, nam de beer Vrolik ontslag uit zijne be
trekking, omdat zijne overtuiging omtrent de door de Maat
schappij tc volgen gedragslijn in zake de onderhandelingen 
met de Regeering en aansluitende maatschappijen over eene 
herziening der met haar bestaande overeenkomsten en der 
spoorwegnetten , het hem onmogelijk maakte, zijne medewerking 
tot afsluiten van nieuwe overeenkomsten te verleenen. 

Uit dien hoofde wenschte de heer Vrolik de Maatschappij 
als directeur-generaal te verlaten, waardoor aan de aandeel
houders en hunne vertegenwoordigers , den raad van commis
sarissen, dc vrijheid werd gelaten, over het toekomstig lot der 
Maatschappij te beslissen. (U. D.) 

G R O N I N G E N . Dezer dagen werd door Gedeputeerde Staten 
uitspraak getlaan in de zaak van tien heer H. Dik , lid van 
den Raad tier gemeente Winschoten. Zooals bekend zal zijn, 
is door de heeren K. de Grooth c .s., aannemers te Winschoten, 
tegen den heer Dik eene aanklacht ingediend, wegens het le
veren van de benootligde steen tot herstelling van den kunst
weg Winschoten- Becrta -Pruisische grenzen, een weg in on
derhoud bij tie gemeenten Winschoten en Becrta. De heer Dik , 
den 4dcn October over deze zaak gehoortl, beweerde èn als 
commissaris èn als opzichter over den weg, steeds het belang 
van dep. weg, ook in deze zaak, te hebben behartigd, waarbij 
zijn eigen belang werd buitengesloten. Gedeputeerde Staten 
waren evenwel van meening, dat tie heer Dik gedeeltelijk zijn 
eigen belang heeft behartigd, achtten deze handeling in strijd 
met de wet cn verklaarden mitsdien den heer Dik vervallen 
van het lidmaatschap van den Raad der gemeente Winschoten. 

(M. G. C.) 
(A. et A.) Het kasteel van Radboud te Medemblik zal ge

restaureerd worden. Wat men hier denkt te restaureeren, of 
liever naar welke gegevens men hier te werk zal gaan, is ons 
niet recht duidelijk. Het gebouw vertoont een vormloozen steen
klomp, waaraan uit- of inwendig van kunstvormen weinig of 
niets meer te ontdekken is. Het is ook o. i . zeer de vraag of het ge
bouw in vroeger eeuwen veel merkwaardigs te zien heeft gegeven. 

Indien de Frieschc koning Radboud, die te Medemblik zijn 
residentie had, werkelijk de stichter van dit kasteel is geweest, 
zal het gebouw in zijn oorspronkelijke gedaante stellig niet 
veel opmerkelijks gehatl hebben. Tegenwoordig vindt men nog 
in een zaal van het kasteel een houten zoldering, waarvan de 
zware moerbalken door Renaissance consoles van eenvoudigen 
vorm gesteund worden. De breede velden tusschen deze moer
balken zijn ingedeeld door overhoeks gelegde kinderbalkjes. 
Dit is zoowat het eenige onderdeel waaraan iets te zien is. 

Men kan zich echter voorstellen dat onze middeleeuwsche 
rijksbouwmeesters met bijzondere voorliefde het oude slot aan 
een verjongingskuur zullen onderwerpen. Of restaureeren voor 
dit procédé de juiste term is, betwijfelen wij: fantasccren zal 
beter de bedoeling weergeven. 

Wij hebben er natuurlijk niets op tegen dat Medemblik ge
schikte lokaliteit voor het Kantongerecht verkrijgt, doch we 
gelooven dat dit doel ook op andere, cn waarschijnlijk minder 
kostbare wijze te bereiken is, terwijl er in ons land nog vele 
bouwwerken van grooter kunstwaarde te vinden zijn, die drin
gend behoefte aan herstel en onderhoud hebben. 
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Z U T F E N . Bij de behandeling der gvmeen-
te* begrooting voor [S90 werd het voorstel 
van het Dagelijksch Bestuur tot verbetering 
van den toegang naar het Stationsplein 
over de Rozengracht goedgekeurd. 

Het plan daartoe omvat de onteigening 
der perceelen langs de Berkt l , het egali-
seeren van de Berkel en gedeeltelijk over
welven daarvan, het bouwen eener nieuwe 
brug {tegenover het Stationsplein en het 
maken eener nieuwe straat; de kosten 
van een en ander zullen bedragen ƒ60,000. 

Ook werd goedgekeurd het voorstel tot 
het weder opbouwen der vier hoektorentjes 
op den Drogenapstorcn. welke omstreeks 
het jaar 1S16 zijn weggebroken. De toren 
is een der oudste bouwwerken dezer stad 
en werd in het vorig jaar tot watertoren 
ingericht en met een nieuwe spits voor
zien. Door de voorgenomen restauratie 
zal de toren bijna geheel in den oorspron-
kciijken toestand hersteld worden. 

N E U Z E N . In de zitting van den Gemeen
teraad van 25 October j l . is besloten tot het 
aanstellen van een gemeente-bouwmeester, 
op eene jaarwedde van f 1000, waartoe 
sollicitanten worden opgeroepen. 

P E R S O N A L I A . 
— Bij beschikking van den Minister 

van Waterstaat is bevorderd tot opzichter 
van 's Rijks Waterstaat der 3* klasse, 
J. Bouterse, te Hengeloo. thans opzichter 
der 4d'' klasse. 

— Tot Gemeente-architect te 's-Bosch is 
benoemd de heer F. M. L. Kerkhoff, civiel-
en bouwkundig ingenieur te Utrecht. 

— Dc heer H. de Vries, rijksopzichter 
te Smilde, is benoemd tot opzichter bij 
den Waterstaat in N'ed.-Indie. 

— Bij den Waterstaat on 's lands bur
gerlijke openbare werken in Ned-Indic zijn 
benoemd: tot ingenieur P " klasse de in
genieur 2** klasse H. Ypers; tot adspirant-
ingenieur H. van Gelderen en E. Gerst. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— B e k w a a m tee ken aar , voor het 

ontwerpen van decoratieve schetsen, mo
tieven enz. Adres lett. D V 385 N.v.d.D. 

— G e m e e n t e - o p z i e l i t e r te Baarn. 
Salaris ƒ 9 0 0 , met uitzicht op verhooging. 
Adres den Burgemeester vóór 10 Nov. (Zie 
advert, in ar*. 42). 

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

BURGEMEESTER E N WETHOUDERS van 
AMSTERDAM zullen op Maandag II November 
1889, des middags te 12 uur, op het Raad
huis, in het openbaar aanbesteden: 

a. Het leveren van Straatklinkers, 
geschikt voor Voetwegen. 

b. Het leveren van Waal-straatklin
kers, geschikt voor Rijwegen. 

c. Het verbouwen van de Openbare 
Lagere School der 1"' klasse 
N". 22, aan de Weteringschans 
nabij het Loidsehoploin 

De voorwaarden dezer aanbesteding zjjn 
uitsluitend te verkrjjgen ter Stadsdruitkerjj, 
tegen betaling van ƒ0.15 voor de Sub a, 
ƒ0.15 voor de Sub b, en ƒ 1 voor de Sub c 
(met ééne teekening) genoemde. 

Inlichtingen worden gegeven voor de Sub 
a en b genoemde ten Kantore van den Stads
ingenieur op het Raadhuis, Kamer N" . 93, 
en voor de Sub c genoemde ten Kantore van 
den Stads-Architect op het Raadhuis, Kamer 
N°. 101, des voormiddags van 10—12 uur, 
gedurende de week, welke der besteding 
voorafgaat. 

Hurgemeester en Wethouders voornoemd: 
V A N TIENHOVEN. 

De Secretaris, 
LE J O L L E . 

Amsterdam, 26 October 18S9. 

Aanbesteding. 
Op Maandag 18 November a. s., des middags 

te 12 uur. zal in het koffiehuis van den Heer 
J . A. PETERS te HUISSEN bjj ARNHEM 
door het R. K. PAROCHIAAL A R M B E 
STUUR aldaar worden aanbesteed: 

Het afbreken van bestaande ge
bouwen en het bouwen van een 
huis voor Arme Hulpbehoe
vende oude vrouwen. 

Bestek en teekeningen liggen van at den 
5J.B November in genoemd koffiehuis ter 
inzage. 

Aanwjjzing in loco Maandag den l i ' 1 "'No
vember en op den dag der aanbesteding, des 
voormiddags 11 uur. BcBtck en teekening 
a, ƒ2.50 per stel en information zjjn op franco 
aanvrage tc bekomen bjj den Architect 

G. TE RIELE Wan. 
te DEVENTER en 

.1. A. PETERS 
te HUISSEN. 

Hollandsche IJzeren 
SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ. 

Aanbesteding. 
Op Maandag den 4 November 1889 in Kamer 

40 van het Centraal Administratiegebouw 
aan het Droogbak tc Amsterdam van bestek 
N°. 450: 

Het verplaatsen van eene dubbele 
steenen wachterswoning nabij 
het station Haarlem met bvjbe-
hoorende werken. 

Bestekken zjjn tegen betaling van ƒ 1 . — 
per exemplaar verkrijgbaar aan bovengenoemd 
gebouw bjj den portier of op franco aanvrage 
met toezending van postwissel aan het bureau 
van den Ingenieur van den Weg, Kamer 
N" . 154. 

Aanwjjzing wordt gedaan als in het bestek 
is vermeld. 

De Administrateur. 

OPENBARE AANBESTEDING. 
Gemeente Amsterdam. 

Uitstel eener Aanbesteding. 
BURGEMEESTER cn WETHOUDERS van 

Amsterdam brengen ter openbare kennis, dat 
dc ««nhmtrdUg op I I Navcmber a. ». van 

het verbouwen van de openbare 
lagere school der le klasse 
No. 22, aan de Weteringschans 
nabij het Leidsoheplein (Bestek 
No. 40) 

tot nadere aankondiging is altgenleld. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd: 

V A N TIENHOVEN. 
De Secretaris, 

L E J O L L E . 
Amsterdam, 31 October 1889. 

Aanbesteding. 
De architecten G. J. V A N GENDT en C. 

M . G. NIERAAD, te ARNHEM, zullen op 
Donderdag 7 November 1889, des voormiddags 
te 11 uren, in het Ccn t r aa lgebouw te 
ARNHEM, in het openbaar AANBESTEDEN: 

Het bouwen van eene RIJTUIG-
FABRIEK met MAGAZIJN cn 
TOEBEHOOREN aan den Vel-
perweg te Arnhem, voor reke
ning van den Heer J. J. COPIJN, 
te BUt. 

De teekeningen liggen ter visie in het 
bestedingslokaal, terwjjl de bestekken, tegen 
betaling van 50 cents, verkrijgbaar zijn ten 
kantore der Architecten, Bakkerstraat 70, 
waar teven nadere inlichtingen zjjn te be
komen. De aanwijzing in loco zal worden 
gegeven op Woensdag 6 November, des voor
middags tc 11 uren. 

AANBESTEDING. 
Op Vrijdag 8 November 1889, 's voormiddags 

ten 11',', ure, zal door den RAAD V A N BE
STUUR DER AMSTERDAMSCHE T R A M 
OMNIBUS MAATSCHAPPIJ in het lokaal 
•Flora" te AMSTERDAM va het openbaar 
worden 

A A N B E S T E E D : 
Het bouwen van Stallen met Re

mise in de Rustenburgerstraat, 
en het verbouwen van de voor
malige Botorfabriek Ruimzicht 
aan den Amsteldijk, beide te 
N. Amstel. 

Aanwjjzing aan dc Boterfabriek zal ge
houden worden Maandag 4 November en 
Woensdag fi November 's voormiddags te 10 
ure. De billettcn moeten daags voor de be
steding worden ingeleverd. 

Bestekken met teekeningen zjjn te bekomen 
bjj de firma E L L E R M A N HARMS & C». 
Rokin 2 te Amsterdam ad ƒ 1.50. 

Inlichtingen worden gegeven door de Ar
chitecten VAN ROSSEM & VU1JK. 

O P E K T B A B . E 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 

ROTTERDAM zijn voornemens op Dinsdag 
den 19 November 1889, des namiddags te 1 uur, 
ten Raad huize aldaar aan te besteden: 

Het BOUWEN van eene SCHOOL 
met WONING nabij de Zomer
hofstraat. 

Bestek, voorwaarden en teekening liggen 
op de gewone dagen en uren, ter kennisne
ming op dc Plaatselijke Secretarie en het 
Stads-Timmerhuis te Rotterdam, en zjjn tevens 
voor ƒ 1 . — verkrijgbaar bjj Wed. P. V A N 
WAESBERGE en ZOON, Boekdrukkers, 
Houttuin n°. 73. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen aan 
gemeld Timmerhuis. Dc aanwjjzing in loco 
zal plaats hebben op Donderdag den 14 No
vember 18S0, des voormiddags tc 11 uren. 

H.&J. SUYVER, 
FABRIKANTEN VAN 

STOOMKETELS EN WERKTUIGEN, 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EEEE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

AMSTERDAM. 

O P E N B A R E 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van 

ROTTERDAM zjjn voornemens op Dinsdag 
den 12 November 1889, des namiddags te 1 
uur, ten Raadhuizc aldaar aan te besteden: 

Het Bouwen van eene BEWAAR
SCHOOL aan de Oranjeboom
straat. 

Bestek, voorwaarden cn teekening liggen 
op dc gewone dagen en uren, ter kennisne
ming op dc Plaatselijke Secretarie en het 
Stads-Timmerhuis te Rotterdam, en zjjn tevens 
voor ƒ 1 . — verkrijgbaarbn Wed. P. VAN 
WAESBERGE E N ZOON, Boekdrukkers, 
Houttuin n°. 73. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen aan 
gemeld Timmerhuis. Dc aanwjjzing in loco 
zal plaats hebben op Donderdag den 7 No
vember 1889, des voormiddags tc 11 uren. 
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E e n i g V e r t e g e n w o o r d i g e r 
der 

Fabriek van Gummi-Bouwmaterialen 
te L I N D E N 

voor 
Caoutchouc-Bestratingen, 

voor Rijwegen, Trottoirs. Fabrieken enz. 
(Zie De Opmerker van 2S Sept. 1889). 

E e n i g C o n c e s s i o n a r i s en U i t v o e r d e r 

VUURVASTE WANDEN, 
PLAFONDS en GEWELVEN 

naar Systeem RABITZ. 
(Zie De Opmerker van 20 Aug. 1887). 

NB. Men vrage onder toezen
ding van schetsen, kosten
berekening, daar de prijzen 
nog al tiitoonloopon. 

H e t Kerl i ln-Htuii i - der H o r v . 
G o m r a n t e te E r l i ' l i e in prov. 
Gslderland verklaart gaarne dat het nieuw 
horizontaal TORENUURWERK, door den Heer 
A . H . vit 1» B « » i ' i p e i i fabrikant te 
Hi'ilIjforliM» in Juni i. 1. geleverd zeer 
goed aan de gestelde eischen voldoet. 

EHchem, Hi October 1889. 
Het Kerkbestuur voornoemd: 

G. A. DE WIT, Voorzitter. 
A. HEUFP Mz., Secretaris. 

DE LINT & ff. 
Oottseeillfk 2-tH, Hollerrtatn 

M O Z A Ï E K - , V L O E R - en W A N D T E G E L S , 
TROTTOIR-, (MEM- l\ UZERSTEEXTEGELS. 

Groote voorraden 
16 Bekrooningen. 

Handel in C A R R A R A M A R M E R 

ZWEEDSCH GRANIET. 

KLOON & \W LlilBUIIill 
R O T T E R D A M . 

A G E N T E N 
der Soe ié té Anonymo des 

C a r r i è r e s de Porphyre do Queuast" 
EN 

der „Soeiété des Carrières de I.essines." 
L E V E R A N C I E R S v a n F A U C O N V A L K E I E N . 

Geldersche straat N°. 12. 

van Staal of Hout met Staalband doortrok
ken of met verstelbare lichtopeningen, zelf-

| rollende, met drijfwerk enz. enz. 
E.en P. ROTTSIEPER, Remscheidi Rjjnpruisen). 

STOOMDRUKKERIJ en BINDERIJ 
G. W. VAN DER WIEL & Cr.. 

A H \ II10Ti. 
L e v e r i n g v a n : 

Bestekken, Inschrjjvingsbiljetten, Prospec
tussen, Prijscouranten, Catalogussen, Begroo-
tingstaten, Werkljjsten, Declaraties, Reke
ningen, Wissels, Cheques, Quitanties, en 
verder alle Drukwerk voor de industrie. 

Gebr. VAN DER VLIET, 
IJ/.tKUAWIEUARS te AMSTERDAM. 

Staaf., P:»al-, Hand-. Hork- en T" ' J ' " enz 
Steeds voorhanden: 

BALK-IiZER in verschillende profielen en lengten. 
t ijlen . l i ui'ïoii'ii v . i . i l uit de fabriek 

van Gebr. BöHLKB & Co. te Weenen, alsmede 
t.i.oni: lloef'nuiM'l* met afgewerkte pun

ten cn onder garantie tegen splijten. 
" PI10T0L1TH0CRAPHIE. PHOTOZIKOIiRAPHIE 

en Stéréotype-Inrichting 

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

op zjjne inrichting voor i*l«ot«lniioBr»i,lii<., 
bjjzonder geschikt voor dc reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor IMiotoHnr,»-
fcraphle voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne Sléialipa Iwlihllna voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvragegratistoegezonden. 

J . T H I E M B . 

BECKER & BUDDINGH. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK V A » 

E R P A S-
HOEKMEET-

en andere 

INSTRUMENTEN, 
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 , enz. 

Geëmailleerd-ljzeren PEILSCHALEN 
WEEGWERKTUIGEN. 

Bekroond! 
Dusseldorp 1SSO 

Weenen isso. 

Gouden Medaille 
Amsterdam 1883 

JOHANN ODORICO, Frankfort a/M. 

Bekroond: 
Frankfort a/31. 1881. 

Amsterdam 1882. 

K A B K 1 E K V A N 

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

Suoooraalei, Amsterdam, Weenen, Londen, Boston. 
Opi£ei-l<*ht 1 S B S O . 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 
P E E D . E N Q E K S , Amsterdam, 

HeerengracKit, hi) de Oude Spiegelstraat n . 3 3 ó . 
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CARBOLINEUM EXCELSIOR is het BESTE Houtbederfwerend middel. 
FRED. STIELTJES & C . Amsterdam. 

Te koop aangeboden. 
2 StoomheimachinoB 
2 Houtsteekbanken 
1 Cirkel en lintzaagmachine 
1 Railzaag 

50 Kipwagons inhoud 2 M ; . j Beide 
24 „ „ 2M ] . i tgdeo 
36 „ „ Vit tV. I kippend 
Alles 00 c.M. spoorwSdte. 
Aanvragen aan 1.. KALIS Kz. , Sliedreeht 

en W. IiK JONG. \-Orarenhage. 

ASPHALTE VAN V A L DE TRAVEES 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, 

in groote verscheidenheden, voor: Rijwegen, Trottoirs, Lawn-Teilllis-
Courts, Kelders, Winkel- en Magazijn vloeren, Gangen, Haar-, 
Brug- en Dakbedekkingen, Retoiifniiileeringen enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan THE NETJCHATEL AS
PHALTE COMPA_NY Ld., Keltweg i i , Amsterdam en voor Arnhem bjj den Heet 
H. G. KNOOPS C.Ozn., Beekstraat F BS te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH 

Op de Wereldtentoonstelling te Parijs 1889 werden met de HOOGSTE ONDERSCHEIDINGEN 
b e k r o o n d : 

WORTHINGTON STOOMPOMPEN 
G r a n d P r i x E E R E D I P L O M A . 

AMERIKAANSCHE HYDRAULISCHE LIFTEN 
2 G O U D E N M E D A I L L E S . 

REMINGTON SCHRIJFMACHINES 
G O U D E N M E D A I L L E . 

Houtbewerkingswerktuigen van J. A. FAY & C 0 . , Cincinnati, 
G r a n d P r i x E E R E D I P L O M A . 

CROSEY'S INDICATORS, LUBRICATORS & CHAPMAN VALVES 
G O U D E N M E D A I L L E . 

V e r t e g e n w o o r d i g e r s : 

F R E D . S T I E L T J E S & C . , 
A m e r i c a n E n g i n e e r i n g A g e n c y , 

K e i z e r s g r a c h t 7 4 5 , A M S T E R D A M . 
BRUSSEL, COPENHAGEN, 

Boulevard de la Senne 60. 18 Tordenskjoldgade. 

JAFVAlTDET POTP"Katendrecht bij R ï t t e f i 
Kyaniseerinriohting. 

De eenigste. waar ook des winters kan M o r d e n gekyaniseerd. 
Het kyaniseeren is het eenigste afdoende middel tegen verrotting en zwam. De 

bewerking geschiedt geheel reuk- cn kleurloos. Desvcrlangd bjjlevcriug van hout. 

Prima Engelsche Portland-cement merk „Walkend" 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prjjzen. 

Belgische k l u i t - en hydraulische k a l k . 
Billjjke prjjzen en vrachten. 
Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Gelieve op voornaam en adres te letten. 

IJ. H O L S B O E R - ^Vinliem. 
Leverancier van Y.. M.den Koning. 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten vcor wetenschappelijk gebruik. 
Bekroond voor W a t e r p a s - , Hoekmeet- en andere instrumenten 

met Z i l v e r 1 8 6 8 , 1881, 1883 (Internat. Tentoonst.) 
Hoogste onderscheiding 1879. 

EQUKRRES, MEETKETTINGEN. BRIEF- en PAKKETliALANSEK, enz. enz. 
BAKENS. ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN, TELEGRAAF-APPARATEN, enz. enz. 

JAN HAMER & C°. 
A M S T E R D A M . 

KANTOOR: Marnixstraat 402 bh Leidscheplein 

Boyle's Luchtpomp-ventilators. 
lloyto'M Mappen, 

voor slechttrekkende Schoorsteenen. 
BOYLE'S SCHOORSTEENKAPPEN, 

tegen valwinden enz. enz. 
Vereiseheu geen tue/ielit, hebben geen bewccijiari' 

deelen, vuerkuineii terugslug in den koker, werken 
uiet de meeste gelijkinatigbeid in iederjuargetijée, 
lubben eene veel grootere capaciteit dan ioder 
andere ventilator. 

Uoze toestellen zjjn op verschillende RIJKS-, 
GEMEENTE- en PARTICULIERE gebouwen hior 
te lande geplaatst 
WITTE'S LIFTEN IMI rtniMi. Bitjiw. Ifijm ear-

CARRE'S Luchtdruk waterreservoirs. (-') 

ZWEEDSCH GRANIET 
uit ile groeven, Stoomslijperij en Polijst 
inrichting van de Firma 

K E S S K L & R Ö H L , 
te Berlijn. 

Eenig Agent J . H . P . J A N S E , 
Prinsengracht 468, 

Amsterdam-^ 

Gedrukt bij C-. W. van der Wiel & C"„ te Arnhem-
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A l s gewoon l i d is aangenomen de heer II . H . Baanders. 
Namens het Bestuur: 

D e iste-Secretaris , 
G . A . Z E E M A N . 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
Vergadering ran 6 November i 8 8 y . 

D e Vice-voorzi t ter opent dc vergader ing , waarna d i 
notulen gelezen en goedgekeurd worden. 

D e heer H . H . Baanders wordt daarna als gewoon 
l id aangenomen. 

D e voorstellen over prijsvragen van den heer W . C . 
Bauer komen vervolgens in behandeling. Deze voor
stellen bestonden u i t : 

l " . de beperkende bepalingen in programma's te 
doen verval len; 

2". niet bij voorkeur eereleden tot juryleden te 
benoemen; 

3". de Jury ' s tegelijk met het programma bekend 
te maken ; 

4". den bekroonde niet te verplichten zijn ontwerp 
voor photol i thographic geschikt te maken ; 

5". bij niet vol ledige bek ron ing , de geldelijke be
looning onder de mededingers te verdeelen, naar de 
belangrijkheid hunner ontwerpen. 

D e heer B . , die bemerkt had dat enkele dezer voor
stellen in strijd met de Genootschapswet waren, wenschte 
daarom zijn opmerkingen niet als voorstellen behandeld 
te z i e n , doch de leden alleen de wenscheli jkheid te laten 
uitspreken om tot bovengenoemde wijzigingen te geraken. 

N a eenige inl ichtingen van den heer B . en discussie 
onder de leden , werd omtrent punt 3 en 5 de wen
schelijkheid tot wijziging uitgesproken , punt 2 aange
houden , en voor 1 en 4 wi jziging niet noodig ge
oordeeld. 

D e Ee re voorzi t ter , de heer J . H . L e l i m a n , bek lom 
daarna het spreekgestoelte, o m op zijne gewone l u i 
mige wijze de leden in kennis te stellen met de ge
schiedenis van „ A r t i et A m i c i t i a e " sedert haar ontstaan 
en den bouw van haar tegenwoordig vereenigingslo-
k a a l ; spreker besloot met een uitgebreid overzicht van 

de huishoudelijke belangen der Maatschappij in verband 
met de voorgenomen feestviering bij haar aanstaand 
50-jarin bestaan. 

Vervolgens trad spreker , naar aanleiding van de s lu i 
t ing der Parijsche tentoonstell ing, in een beschouwing 
dier tentoonstelling , waarbij hij alle hulde bracht aan 
't genie der Fransche kunstenaars , die haar niet alleen 
zoo uitstekend hadden doen slagen , doch vooral zoo
veel schoons en leerzaams aan de geheele wereld had
den getoond. 

D c kunstbeschouwing bestond uit afbeeldingen van 
stadhuizen enz. uit H o l l a n d en België . 

D e Voorz i t te r vroeg daarna aan de leden of hun ook 
iets bekend was van een tentoonstell ing, die reeds zou 
zijn gehouden van de projecten, ingezonden voor de 
Soc ië te i t „S ic Semper" te Utrecht. Een der leden 
meende te kunnen verk laren , dat die tentoonstelling 
gedurende 2 dagen gehouden en alleen bekendgemaakt 
is in het Utteehtseli Dagblad. Overigens had geen der 
leden iets daarvan vernomen. 

Nie ts meer aan de orde zijnde , werd de vergadering 
gesloten. 

( A . et A . ) B I J D E P L A A T . 
Onder de aangenaamste s tud iën behoort zeker die , 

welke bestaat in het vergelijken der voortbrengselen 
van eenzelfde kunstperiode in eenige naburige streken. 

Zoo viel mij het typische verschil op tusschen de 
wi jzen , waarop de eerste Rena i s sance - ideeën in B e l g i ë , 
Dui t sch land en Nederland verschenen zijn. Ik bedoel 
hier speciaal in B r u g g e , Dord t en Lubeck , en beschouw 
die steden als karakteristiek voor Vlaanderen , H o l l a n d 
en Noord-Dui t sch land . 

Zonder aarzelen geef ik de voorkeur aan de H o l 
landsche typen , die geestiger en fijner van conceptie 
zijn. Bij ons schijnen de nieuwe ideeën met meer 
artistiek gevoel geuit te zijn dan bij onze onmiddell i jke 
naburen. 

D e drievensterhuizen te Brugge hebben, evenals die 
te L u b e c k , een ietwat eentonig uiterlijk verkregen , 
hetgeen te wijten is aan het gemis van bergsteen. 

H e t type te Brugge is meer laat-Gothisch dan wel 
vroeg-Renaissance en vertoont deze eigenaardigheid, dat 

De Redactie van Architectura et Amicitia stelt zich alleen verantu unrdelijk voor den inhoud van stukken, gewaaMicrkt met n> initialen A. et A . 



378 D E O P M E R K E R . 9 November 1889. 
9 November 1889. D E O P M E R K E R . 3 7 9 

men de vensters onderl ing verb indt , door er een door
loopend profiel van baksteen langs te metselen. D e 
vensteropeningen worden gedekt door een halfcirkel- of 
door een Hauwen spi tsboog, terwijl de hoogvelden met 
traceerwerk van metselsteen gevuld zijn. 

Wi t t e steen gebruikt men slechts voor de k ru i sko
zijnen en waar de omlijst ing van proficlsteen , die langs 
de ramen loop t , e indig t , d. i . naast den onderdorpel 
van het onderste venster. Overigens worden alle deelen , 
die, uit metselsteen vervaard igd , tot knoeiwerk aanlci-
le iding zouden geven , van bergsteen samengesteld. 

Behalve dit type , hetwelk door de plaat toegelicht 
word t , komt nog een ander voo r , dat daarin bestaat, 
dat de onderbouw vlak behandeld is en gedekt wordt 
met een sterk-afwaterend Gothisch profiel, waarboven dan 
de bouw voortgezet wordt volgens het besproken systeem. 

D e Renaissance heeft te Brugge de Gothische ideeën 
niet spoedig kunnen verdrijven , want traceeringen en 
gothiseerende eindstukken van staande profielen komen 
voor tot in de 2e helft der 17e eeuw (1658) aan ge
bouwen , die overigens totaal in Renaissancen geest ge
profileerd en gedacht zijn. 

In Noord -Dui t sch land leveren L u b e c k en Stralsund 
(misschien ook Dantzig) de typen van vroeg-Renaissan
cen baksteenbouw. 

H e t opmerkelijkst is hier het bepaald doodsche k a 
rakter van deze hu izen , die den indruk maken van een 
groote ongeestig gedachte k l o m p metselwerk. Wi t t e 
steen komt absoluut niet voor en als men versiert , 
geschiedt dit door zwarte of groen-verglaasde baksteen
banden aan te brengen , hetgeen wel eenige levendig
heid teweegbrengt, doch het resultaat is niet op een 
lijn te stellen met onze Hol landsche producten. 

D e zwarte of groene banden zijn gewoonli jk één 
steenlaag d i k , terwijl maar één roode baksteenlaag 
daaronder volgt. Deze snelle opvo lg ing van twee k leu
ren maakt bovendien den gevel onrustig. H e t baksteen-
rood (dat thans donkerder is dan vroeger) moet eerder 
door lichte dan door donkere kleuren afgewisseld wor
den. D a a r o m doen ook de lichtgroene banden beter 
dan de zwarte; de voorkeur geef ik echter aan wit. 

H e t type der Lubecksche en Stralsundsche huizen 
bestaat uit een onderbouw, die afgedekt wordt door 
een li jst ; het daarboven gelegen gevelvlak wordt ver
deeld door dr ie , vier of vijf vensters, al naar de be
hoefte. 

D e r a m e n en deuren van den onderbouw en der eerste 
é t a g e staan niet volgens de assen van den bovenbouw, 
maar geheel op zichzelven. 

D e eerste é t a g e is weer door een lijst afgedekt en 
hierboven begint een verdeeling in drie , vijf of zeven 
ramen , welke onderl ing door een dam gescheiden 
worden. Deze dammen loopen verticaal op en eindi
gen in rond- of spi tsbogen, die wederom afgedekt 
worden door een „ t r a p j e " . Deze „ t r a p j e s " zijn naar 
achteren afwaterend gemaakt en gedekt door pannen. 

A l l e vensteropeningen zijn door profielsteenen om
lijst. D e deuropening bestaat uit een composit ie van 
profielen, die aan beide dagzijden van dc deur opgaan 
o m in een rondboog te eindigen. Zij herinnert daar
door sterk aan de Romaanschc kerkdeuren. 

Zoowel het Belgische als het Dui tsche type komen 
mij voor met vrucht aangewend te kunnen worden bij 
den pakhuisbouw. V o o r a l het Dui tsche vertoont een 
eenigszins somber doch „ p o o t i g " u i ter l i jk ; evenwel zal 
de ruime aanwending van profielsteen met de noodige 
kosten gepaard gaan. Daarentegen is het laatste door 
gemis der tracccringen waarschijnlijk goedkooper dan 
het Belgische. 

W i j zijn thans genaderd tot de huisjes te D o r d t , 
waar de Hol landsche typen het best te bestudeeren 

zijn. Da t ze de bestudeering overwaard z i j n , volgt 
uit den grooteren r i jkdom der profielen en uit het feit 
dat hier meer gevoel voor kleur en vorm aan den dag 
is gelegd. 

D a a r , waar men te Dord t eenvoudig moest zijn en 
uit kleine beurs bouwde , zijn de profielen, welke langs 
de vensters aangebracht zijn , tevens aangewend voor 
den b l indboog , die deze vensters overdekt. Aangez ien 
men te D o r d t met gele IJselsteen werkte , viel het 
gemakkel i jk al het v lakke muurwerk geel te laten en 
alle profielen om ramen, deuren enz. uit roode baksteen 
samen te s tel len, hetgeen een aardige kleurafwisseling 
teweegbrengt. 

Opmerkel i jk is het , dat de lijsten niet uit bergsteen 
gemaakt zijn , maar beschouwd worden als een strek, 
aan beide uiteinden door een stuk natuurlijke steen ge
steund. In het midden van deze baksteenen lijsten 
vindt men een soort sluitsteen, welke gewoonli jk met 
een kopje versierd is. 

W a a r men rijker kan werken , worden o m de ven
sters bl indbogen aangebracht, welke steunen op con
soles, die geplaatst zijn in het midden der penanten. 
Deze consoles worden in den loop des tijds veran
derd tot eolonnetten , pilastertje* , karyatiden enz. 

D i t stelsel vond een uitgebreide toepassing. Later 
komt er een wijziging voor. H e t bestaat daarin, dat 
men twee ontlastingsbogen boven elkaar aanbrengt. D e 
onderste dient dan tot raamomslui t ing en is rond of 
gedruk t , terwijl het profiel langs het raam loopt. D e 
tweede boog ontspringt dan op consoles, buigt z ich 
naar den oorsprong van den eersten, om vandaar 
verticaal op te gaan en in een strek of Hauwen boog 
te eindigen. 

Zeer interessant zijn de verschillende consolevormen 
en de boogvul l ingen , waarvan teekeningen voorkomen 
in Ewerbeck &- Neumeister, Die Renaissance in Bclgicn 
und Holland. Terwi j l de consoles en pilasters ons de 
fraaiste voorbeelden van decoratief beeldhouwwerk 
leveren , toonen de s t e e n m o z a ï e k e n der vul l ingen ons 
het gevoel voor kleuren der oud-Hol landers . Deze 
vul l ingen zijn te verdeelen in vlechtingen van baksteen 
met of zonder toepassing van stukjes bergsteen en in 
basreliëfs. Deze laatste stellen meestal koppen voor 
(zooals aan een huis tc B o m m e l ) , of schildjes met schi ld
houders (zooals te Delft aan de K o r e n m a r k t ) ; soms 
ook zijn het vruchtversieringen of cartouches. 

V ó ó r men echter tot deze boogvul l ingen k w a m , 
werd gebruik gemaakt van een bergstecnen dr ieg loop , 
die in een toot eindigde. Deze toot vertoont ons 
geheel den Gothischen b l advo rm, terwijl de dr iegloop 
zelf Go th i sch geprofileerd is. 

E e n zaak van veel belang mag het genoemd worden , 
dat deze wijze van bouwen zeer bijzonder in den smaak 
v i e l ; zoo zelfs, dat te D o r d t geslacht na geslacht huizen 
bouwde naar dit systeem. M e n vindt ze daar dan ook 
van alle jaartallen voorz i en , van af het begin der l6 d e 

tot het laatst der i 8 d ' eeuw. H e t laatste cijfer, dat ik 
te Dord t zag, was 1793, en het is karakter is t iek, dat 
twee jaar voor de Kransche Revolut ie nog huizen ge
bouwd werden naar zuiver Goth isch model . Da t de 
artistieke krachten toen veel minder waren dan tijdens de 
vroeg-Renaissance, kan daaruit b l i jken , dat de kopjes 
in sluitsteenen eenvoudig afschuwelijk zijn , terwijl het 
blad aan de toot der dr iegloop niet Goth isch begrepen 
i s , maar er een verschrompeld , peuterig blaadje is 
aangebracht. H e t lijstwerk is verre van frisch en heeft 
door bijna drie eeuwen conventie iets knoeierigs ver
kregen. D e R e v o l u t i e , die in zoovele zaken verandering 
bracht, schijnt te D o r d t ook den lust tot het bouwen 
van dit soort huizen gedood tc hebben. 

D e plaat laat een huisje zien uit Del f t , dat nog 

ongeschonden aanwezig is en een geheel Goth i sche j 

winkelpui bezit. Aangez ien bij de Dordtsche huizen, 
de oorspronkelijke onderpuitjes verdwenen z i jn , is dit 
Delftsche voorbeeld eigenaardiger. 

E e n vergel i jking met de beide anderen zal doen zien 
dat bij ons het gevoel voor een horizontale verdceling 
zich spoediger dan elders on twikke ld heeft, terwijl de 
verdiepingen meestal elk afzonderlijk behandeld zijn en 
zelden door geprofileerde dammen niet elkaar verbon
den worden. 

D e drie hier geschetste huisjes zijn omstreeks 1535 
gebouwd. J . E . V A N D E R P E K . 

I A . e t A . ) 6 N O V E M B E R 1889. 
D E S L U I T I N G S D A G D E R W E R E L D T E N T O O N 

S T E L L I N G T E P A R I J S 

J . H . LELIMAN (*). 

Mijne Heeren.' 
D e dag van heden mag voor geen onzer voorbij

gaan , zonder hulde en dank te bieden aan de metro
pool Parijs , voor het vele genot en de leering , die aan 
mill ioenen bezoekers van 6 M e i — 6 November 1889, 
werd toebereid op de Wereldtentoonstel l ing. N o g een 
paar uren en zij wordt officieel gesloten of is niet meer. 

Ofschoon haar doel en streven loffelijk was en der 
Fransche natie alle herstel van eer geeft, mochten bijna 
alle vo lken haar niet officieel steunen en allerminst 
dezulke , die v ó ó r een eeuw onder haar j uk staande, 
de voordeden der revolutie van 1789 evenmin konden 
waardeeren als deelen. 

Dientengevolge onthieldt zich geheel het Germaan-
sche v o l k , en schijnt het dat de vete , in 1870 ontstaan, 
nog niet vergeten kan worden door het Lat i jn sche ras, 
dat er de oorzaak van was en grootendecls nog is. 
Niet temin heeft Frankr i jk zich in zijn tentoonstelling 
'vertroffen. D e meeste wereldtentoonstellingen bezocht 

i k , maar vóó r deze zag ik de weerga niet. 
Immers dc bouwkuns t , die hier bij preferentie aan 

ile orde i s , was er vertegenwoordigd op een zoo ver
heven kunstrijke manie r , dat het een lust voor mij 
was te constatceren : z i e , op hooger standpunt kan zij 
het , dunkt m i j , niet brengen. 

In waarheid heb ik te Parijs op het C h a m p de Mars 
niets aangetroffen dat mij mishaagde of pijnlijk aan
deed. A l l e s was oprechte kunst. He t terrein, grootsch 
en groot , was zeer practisch en als gevuld met de 
meest prachtige gebouwen , waar ijzer , terracotta cn z in
rijke versiering de hoofdrollen vervulden. 

D e gebouwen zelve waren allen stijlrijk en doel-
'reffend, de details vaak met evenveel vernuft als 
kunstzin daargesteld. H e t geheel was eene leerschole, 
zooals er wellicht n immer meer te bezoeken zullen zijn. 

Bezie b. v. het dertigtal afbeeldsels, dat ik heb mee
gebracht, en zeg mij of dit luttel staaltje niet reeds ge
noeg is tot het brengen van uw kunstgemoed in een 
zeer aangename stemming. 

V o o r verscheidenheid, af leiding, vers t rooi ing , be
vordering van kunstzin en opvoering van hart en hoofd , 
was al het denkbare en mogeli jke gedaan en volop ter 
genieting, evenals voor de maag. Onbeschrijfelijk en 
erstaunend was voor de mil l ioenen Faffcltoren-bezoekers 
het panorama over Pari js , uren ver , en het C h a m p 
de M a r s , herschapen in een kuns tkapi tool . Toen ik 
op dien kolos-toren stond te keuvelen met Paul Sédi l le 
en Phrene Spiers — beide Juryleden over onze 200 te 
beklagen beursontwerpen — k w a m mij de gedachte 
te b innen , of het geen goede zaak was , eenige der 
gebouwen zoo ter s luiks te verrui len tegen die , door 

(*) Voordracht, gehouden in de vergadering van het Genootschap 
Architectura el Amicit ia , den 6 November 1889. 

het Rijk der Nederlanden gesticht. E r waren gevels 
van ministerier), stations en musea om van te watertanden. 

Helaas bleek mij alras de onmogel i jkheid , en ik zonk 
in gedachten alweer weg als stille bewonderaar van 
al het schoone dat ik zag. Grootscher schouwspel dan 
dat op eene hoogte van 300 meter is niet te genieten, 
en daarom eer ik den mensch , die het allereerst moe
d ig op een toren k l i m t , ten einde een s tad, een ge
bouw , een silhouet te leeren kennen en waardeeren , 
a l is het door een kijker. 

D e expos i t ie , die liep over honderd j a ren , gaf over
heerlijke bouwontwerpen tc zien. Geen natie, geen 
exposant , of zij hadden hun best gedaan. Ik voor mij 
had nog wel een duizendtal ontwerpen wil len bekroond 
zien en hoop dat ze bekend zullen worden , hetzij in 
plaat of in beschr i jv ing. want de bouwkundige maand
en andere tijdschriften , geholpen door de velerlei goed
koope hulpmiddelen , hebben wel voor een halve eeuw 
overvloed van stof ter reproductie. Maar 't is heer
lijk , dat de meeste construction niet worden ver
niet igd en tot degelijke doeleinden reeds bestemd zijn. 
Ze blijven dus getuigen wat en hoe dc Fransche bouw
meesters cn ingenieurs hebben gewrocht. 

Ontlast mij van de taak , hier in nadere details te 
treden. Wanneer ik er meer over schreef of sprak als 
er reeds over geschreven of gesproken i s , dan bleef 
er te weinig over — en dat zou te bejammeren zijn 
voor de bezoekers. 

Onze souvenirs , onze gedachten, onze bewondering 
moeten van langen adem zijn. l i e t oog cn ons ge
heugen zullen ons telkens nieuwe verrassingen bieden, 
zoodra wij aan onze wandelingen op het tentoonstel-
lings-paradijs denken , want nog eens, er was voor den 
bouwmeester — kenner of bewonderaar — ontzaglijk 
veel schoons, waarvan helaas een goed deel wel ver
dwijnen moet. 

E n wat te vertellen over ons Nederland? 
M i j is zijn expos i t ie , die door particulier geld tot 

stand is gebracht , bijzonder meegevallen. Ofschoon 
onze producten verspreid waren , zou ik de col lec t ie , 
bv. in de Damrak-expos i t ie loka len , nog wel eens bijeen 
wil len zien. De te innen gelden zouden als eene eerste 
bijdrage voor den beursbouw wellicht niet onwelkom 
zi jn , en wij zouden gelegenheid hebben er nog vele 
s tukken van tc bekronen, die het inderdaad wel waar
d ig zijn. 

Ik sluit dezen speechen constateer dat F rankr i jk een 
grootsch en heerlijk nuttig werk heeft verricht met en in 
zijn wereldkeur van kunst- producten en door deze zes 
maanden lang ter algemeene genieting te verstrekken. 
Ik ben er ten volle van ove r tu igd , dat de Bouwkunst 
er alweer baat bij zal vinden. Ik vertrouw zelfs dat 
vele der leden, hier aanwezig , er zich indirect door 
bevoordeeld zullen zien , en ik hoop dat wij allen nog 
menigmaal hier zullen komen , met de betuiging van 
onzen dank voor alles wat wij in 1889 op ons terrein 
zagen en leerden met den u i t roep: 

„ L e v e de Bouwkunst in dit Genootschap!" 
A T E L I E K , 6 November '89. J . I I . L E L I M A N . 

N A S C II R I F T . 

Ongaarne zou ik mijne gelofte vergeten , met aan de 
zeventien heeren exposanten-architecten, en ook aan 
de vele heeren kunstschilders dc bijzondere betuiging 
van dank en waardeering over te brengen, die eenige 
leden van het Wereld-congres der architecten, waarbij 
ik de eer had in Juni j l . als V i c e voorzitter zit t ing te 
nemen, mij hebben betuigd. 

F.en dezer zeide m i j : „Les collections superbes a' Ar
chitecture et de Ptinture de votrc charmant pays, mon 
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cher eollègut Vice-président, font T R É S B O N N E F I G U R E 

a 1' Exposition." 
Deze verklar ing zal wellicht menige teleurstelling 

vergoeden, en staat gelijk met eene bekroning in de 
hoogste klasse, of anders gezegd met: zelfvoldoening. 
_ J . 11. E . ' 

( A . et A . ) P R I J S V R A A G 
VOOR KEN SOClëTEITSGEBOUW T E UTRECHT. 

E r is ons medegedeeld dat de ingekomen antwoorden 
op bovengenoemde prijsvraag alreeds de vorige week, 
doch slechts gedurende twee dagen, te Utrecht zijn 
g e ë x p o s e e r d geweest. D e aankondiging van deze ten
toonstel l ing zou alleen door middel van het Utrechtsche 
Dogblad zijn geschied. 

W i j kunnen niet aannemen dat , indien het bericht 
juist i s , het Bestuur van Sic Semper hiermede aan hare 
verpl icht ing meent tc hebben voldaan , of, zoo zulks 
wel het geval mocht z i jn , dat de J u r y eene dusdanige 
veel te korte en te weinig geannonceerde tentoonstel
ling voldoende zal achten. l i e t trok onze aandacht, 
dat zelfs liet Bouwkundig Weekkladtot heden onkundig 
bleek vaneen voorgenomen of reeds plaats-gehad-heb
bende expositie, terwij! toch de drie architecten-juryleden 
allen tot de Redactie van dit Orgaan behooren. Zeer 
waarschijnlijk zal dus de eigenlijke tentoonstelling nog 
moeten volgen , waarbij we ons verzekerd houden dat 
dc Ju ry voor voldoende publiciteit zal waken , hetzij 
door middel van de in het programma genoemde vak
bladen of door afzonderlijke kennisgeving aan ieder der 
inzenders. He t is ook mogelijk, dat men eene na-ten
toonstelling in eene andere plaats, bijv. te Amste rdam, 
op het oog heeft; dit plan zou zeker door velen toe
gejuicht worden , doch hiervoor is o. i . de toestemming 
van alle inzenders noodig en zou dus , indien enkelen 
hiervoor de toestemming weigerden, dc collectie on
vol led ig zijn. 

W i j zien met belangstelling het verdere verloop dezer 
zaak tegemoet. D e namen der Juryleden zijn ons ge-
noegzamen waarborg, dat door hen in deze de belangen 
der inzenders, voor wie een tentoonstelling in verre
weg de meeste gevallen de eenige satisfactie van hun 
werk i s , met kracht zullen voorgestaan worden. 

W E R K E N V A N H O L L A N D S C H E 
A R C H I T E C T U U R S C H I L D E R S I N D U I T S C H E 

V E R Z A M E L I N G E N . 
I. 

D e groote waarde voor de geschiedenis der bouw
kunst , welke schilderstukken uit vroeger eeuwen kunnen 
bezitten, is te bekend om er hier lang over uit te 
wijden. Ik behoef slechts tc wijzen op de aandacht, 
die er voortdurend geschonken wordt aan de werken 
onzer architectuurschilders, die zich in onze musea be
vinden. Minder bekend dan deze, zijn misschien de 
schilderijen op dit gebied , die in buitenlandsche musea 
worden aangetroffen. He t is daarom mijn voornemen 
te dezer plaatse de voornaamste dergelijke s tukken , 
die ik op mijn weg aantrof, ter sprake te brengen. 

Beginnen wij met I l an iburg . I l ier bezit I [err I laupt-
pastor Gl i tza van de Catharinenkirche eene interessante 
verzameling van oud-Hol landsche meesters. Ik noem 
slechts den levensgrooten „ v i s c h h a n d e l a a r " (1669) en 
een eveneens levensgroot „ d a m e s p o r t r e t " van Gerard 
Terborch (beide geteekend), een „ v i s c h v e r k o o p s t e r " 
met een zestal levensgroote figuren, vroeger aan Sorgh , 
door A . Bredius echter aan K m . de Wi t t e toegeschre
v e n , een „ b i n n e n h u i s " van Pieter d e l l o o c h , een „ g e 
bed voor het eten" van Jan Steen , een „ l a n d s c h a p " 
van Jan van Kessel enz. Tevens zag ik er een viertal 
archi tectuurs tukken: van den V l a m i n g Pieter Neeff 

een groot „gez ich t in de Antwerpsche hoofdkerk" , 
hetwelk blijkens de zegels op den achterkant vroeger 
tot de Dresdener Galerij behoord heeft en daaruit dus 
waarschijnlijk vóór 1857 verkocht is. In de tweede 
plaats bezit de heer Gl i tza een triptiek uit 't begin der 
16" eeuw, dat aan H e r r i met de Bles wordt toege
schreven. D e binnenzijde bestaat uit eene voorstel l ing 
van de aanbidding der wijzen uit het Oos ten , geflan
keerd door de Geboorte en de Besni jding, terwijl aan 
de buitenzijde de donatoren met hunne beschermheil i
gen S t . -Andr ies en Johannes Apos t . zijn afgebeeld. 
A c h t e r dezen laatste ziet men eene zeer duidelijke en 
nauwkeurige afbeelding van den Utrechtschen domto
ren , geheel naar de natuur gedaan, behalve dat hij 
zich , in plaats van boven de omliggende huizen , boven 
boomen verheft. Daar de kerk ontbreekt, is het stuk 
natuurlijk niet van het groote geschiedkundige be lang, 
dat het bekende altaarstuk in 't Ri jksmuseum bezit. 

D e twee overige schilderijen zijn van dc Haar lemsche 
meesters Pieter van Saenredam en Isaak van N i c k e l e . 
Beide stellen zij de Groote kerk hunner woonplaats 
voor. He t kleinste is gemerk t : Isaak van Nicke l e , 1694, 
en is een bl ik van uit het middenschip , in een veel 
warmer , zonniger t oon , dan wij van dezen meester 
gewend zijn. H e t tweede , veel grootere stuk draagt 
tot opschrift in Gothische letters: „ h e t choor van dc 
kerek tot haerlem van mij pieter saenredam 1660 dus 
geschildcrt ." Deze goede gewoonte van den schilder 
om de plaats en den tijd zijner werken op te geven 
maakt dc identificcering gemakkel i jk . 

De beschouwer wordt gedacht iets ten noorden van 
de as des gebouws te staan. Zijne b l i kken k l i m m e n 
tot aan het gewelf. H e t oostelijke venster is van glas
schilderingen voorz ien , die twee knielende personen 
schijnen voor te stellen. Rechts en l inks ziet men nog 
de oude , laat-Gothische koorbanken met haar sierlijk 
gesneden z i j s tukken, rechts bovendien nog een hek 
met versierselen uit dezelfde periode. Voor t s bevinden 
zich in de kerkruimte een eenvoudige preekstoel , een 
lezenaar in den vorm van een adelaar, eenige wapen
borden en een koperen kroon. A a n ieder detail proeft 
men de historische nauwkeurigheid en het is niet te 
ontkennen , dat de waarde als kunstwerk daaronder 
heeft geleden. 

Begeven wij ons van den heer Gl i tza naar de ste
delijke verzameling in de Kuns tha l l e , dan vinden wij 
daar zoowel in het oudere gedeelte als in de voor kor
ten tijd aangekochte verzameling H u d t w a l k c r - W e s s e l -
hoeft verscheidene interessante stukken. 

Nummer 9 van den catalogus, van J . Beerstraeten, 
is get i teld: „ W i n t e r l a n d s c h a f t mit K i r c l i e uml Le ichen-
z u g " en stelt een kerk v o o r , aan een kanaal gelegen, 
en bestaande uit een schip met zeer lage zijmuren en 
een hoog dak , waaruit de Gothische ramen als 't ware 
als dakvensters , aan elke zijde drie , tc voorschijn treden. 
He t koor is hooger en wordt begrensd door vijf zijden 
van den twaalfhoek. O p een steen, die in den muur 
is ingelaten, leest m e n : „ N i e u k o o p nae \ 't leeven ge-
daen | door | J . Beerstraeten". O p den achtergrond ziet 
men nog een vierkant bak Steenen torentje met acht
kant bovenstuk, geheel in den geest onzer Renaissance 
torens. 

D e titel van n". 10, eveneens blijkens het opschrift 
een werk van J . Beerstraeten , lu id t : „ W i n t e r l a n d s c h a f t ; 
Stadtansicht mit Fluss" en is te veranderen in „ G e 
zicht op de haven van H o o r n bij winter". H e t is 
eigenaardig, dat , terwijl bijna alle s tukken , waarop 
onze zeventiende-eeuwsche schilders onze breede stroo
men of r iviermondingen voorste lden, in 't buitenland 
als ^(« 's tukken gecatalogiseerd worden , juist aan dit 
stuk — dat voor ieder die oogen heeft de geheele ijs-
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vlakte der bevroren Zuiderzee te aanschouwen geeft — 
dat aan dit stuk de naam moest worden gegeven van 
„S tad t ans i ch t mit F l u s s " . Da t het de haven van H o o r n 
voorstelt , bl i jkt terstond uit den toren rechts, toen 
reeds geheel in denzelfden toestand als thans , dragende 
de jaartallen 1532 en 1651 en bovendien den post
hoorn als wapen der stad. Beide stukken zijn goede 
voorbeelden van de kunst des meesters en schijnen uit 
een architectonisch oogpunt zeer nauwkeur ig te zijn. 

V a n den beroemden kerkschi lder Emanuel de Wit te 
bezit de Hamburge r Kuns tha l le thans drie werken. W a t 
dc absolute kunstwaarde aangaat, zouden wij aan n". 205, 
het inwendige der St . -Bavokerk te H a a r l e m , den cere-
prijs wi l len toekennen ; uit een bouw-histor isch oogpunt 
echter interesseert ons het stuk uit dc voormalige co l 
lectie Wesselhoeft het meest. H e t is geteekend „ E . de 
W i t t e , A " 1659", en op den eersten b l ik herkent men 
er het inwendige der Oude K e r k te Ams te rdam in. D e 
beschouwer wordt verondersteld zich in het zuidelijke 
dwarsschip te bevinden. D e vier hoekpijlers der viering 
zijn zichtbaar. L i n k s ziet men nog even 't k lankbord 
van den preekstoel , dan 't kleine orgel met openge
slagen deuren ; geheel rechts het gedenkteeken van den 
zeeheld D e H a a n , dan het oude k o o r h e k , bestaande 
uit een houten middenstuk met , naar 't schijnt, Renais-
sance-kolommen en colonet ten, en twee z i j s tukken, 
waarvan 't zuidelijke gedeeltelijk geopend is. H i e r her
kent men duidelijk het koperwerk . dat bij de ver
nieuwing in 1682 voor een gedeelte opnieuw is gebru ik t , 
en thans nog aanwezig is. D o o r het geopende gedeelte 
bemerkt men nog de koorbanken met Gothische pro-
lï leeringcn en rugstukken. O o k de geschilderde glazen , 
die nog heilen het grootste sieraad der kerk uitmaken, 
ontbreken niet. T e onderscheiden zijn op 't eerste venster 
de engel Gabr ië l en 't gele l i c h t , waaruit de He i l i ge 
Geest nederdaalt, de beide figuren der ontmoeting van 
Mar ia en El isabeth, benevens de architectuur, en beneden 
de patriarch van Jeruzalem met zijne spreukbanden; 
van het tweede venster ziet men nog de eerste figuren; 
van de voorstel l ing van 't derde kan men niets meer 
onderscheiden. Daarentegen ziet men nog een streep 
geschilderd glas in 't eerste venster westelijk van het 
kleine orgel en in 't eerste bovenraam aan de noordzijde 
van het k o o r , beiden thans niet meer aanwezig. Door 
het groote raam van het dwarsschip onderscheidt men 
de gevels der tegenoverliggende huizen. V i e r koperen 
lichtkronen zijn, met het bovengenoemde, even zoovele 
bewijzen voor de groote nauwkeurigheid des schilders. 
D e omvang van het stuk is 57 centimeter hoogte bij 
72 centimeter breedte. Eene reproductie vindt men in 
de „Bi lde r l e se aus kleineren Sammlungen Deutschlands, 
W i e n , Verlag der Gesellschaft für verviclfaltigcnde 
K ü n s t e " , met tekst van D r . W . Bode. 

D . G . ( Wordt vervolgd.) 

A M E R I K A A N S C H E D I J K W E R K E N . 
M e n herinnert zich de vreeselijke r a m p , door het 

doorbreken van den d i jk , welke een reservoir bij 
Johnstown afsloot, veroorzaakt. In verscheidene andere 
steden van A m e r i k a , die dergelijke reservoirs in de 
nabijheid hebben, ontstond na het onheil groote onge
rustheid ; het gevoelen van twee der voornaamste 
Amer ikaansche ingenieurs omtrent het al of niet v o l 
doende der dijken werd ingewonnen , en hunne rappor
ten zijn thans in The Engineering and Building Record 
openbaar gemaakt , waaraan wij het volgende ontleenen : 

D c d i jk , die te Johnstown doorbrak , diende tot af
sluit ing van een bassin, dat bestemd was, al het water, 
dat op een oppervlakte van 145 vierkante kilometers 
v i e l , op te nemen. H i j was van aarde gemaakt en 
had op de diepste plaats een hoogte van 22 M . A a n 

de zijde van het reservoir bedroeg de hel l ing 2 : 1 , aan 
de andere zijde 3 : 2. O p het hoogste punt van den 
dijk had een verzakk ing van ongeveer 1 M . plaats 
gevonden, en toen nu , door langdurige regens, een 
buitengewoon hooge waterstand van het reservoir i n 
trad , stroomde het water door deze verzakking en 
sloeg een gat in den dijk van niet minder dan 170 M . 
lengte; men kan zich begrijpen, hoe vernielend de 
werk ing was der watermassa, die door dit gat naar 
beneden stroomde. E r was wel een kanaal aanwezig , 
waardoor het water, bij een te hoogen waterstand in 
het reservoir , kon afloopen, doch tl it kanaal was door 
een rooster afgesloten, waartegen zich voorwerpen , 
door het water medegesleept, vastzetten, zoodat het 
genoegzaam verstopt was. 

Aanvankel i jk diende het reservoir , om water aan 
naburige sluizen te leveren , doch het werd daarvoor 
al sinds jaren niet meer gebru ik t , en het behoorde 
thans aan een spor tc lub, die zich aan het onderhoud 
van den dijk slechts weinig liet gelegen zijn. 

D e rapporten der ingenieurs bespreken nu het al of 
niet gevaarlijke van dergelijke aarden dijken en zij 
komen tot de conclus ie , dat deze d i jkwerken , in goe
den toestand onderhouden, de meest mogelijke ze
kerheid aanbieden, althans, wanneer de ondergrond 
ook uit aarde bestaat. Is daarentegen de ondergrond 
uit vaste steen gevormd , dan moet ook een steenen 
dijk gemaakt worden. T o c h is het minder gevaarlijk 
om een aarden dijk op rotsgrond te doen rusten, dan 
een steenen muur op aardachtigen ondergrond te 
plaatsen. He t maken van een kle ik is t of van een steenen 
kern in aarden dijken wordt afgeraden , om ongelijke 
zettingen te voorkomen. 

Er wordt verder op gewezen , dat aarden dijken van 
zeer aanzienlijke afmetingen zich o. a. in Californië 
als zeer vertrouwbaar hebben doen kennen. Een daar
van heeft 28.50 hoogte , 7.80 M . kruinsbreedte en 
hell ingen van I : 23/4 en I : 2 ' / , ; de andere is 27.90 
M . hoog, heeft 7.50 M . kruinsbreedte en hell ingen van 
I : 31/-, en 1 : 3. Zij hebben geene zettingen vertoond. 

T R A D E S U N I O N S . 
N u ook hier te lande Trades Unions worden opge

r ich t , is het zeker niet van belang ontbloot , te ver
nemen , hoe te N e w - Y o r k onlangs een dergelijke 
instell ing tc werk g ing . 

E e n groote firma in bouwmaterialen wekte het onge
noegen op van de leiders der Trade U n i o n te New-
Y o r k , door iemand in haar dienst te nemen als koets ier , 
die geen l i d van dit Genootschap was; het schijnt dat 
de firmanten dit zonder opzet deden cn in den waan 
verkeerden , dat de bedoelde werkman wel tot dc Trade 
U n i o n behoorde. 

Onmiddel l i jk werd nu een „ g u e r r e a outrance" tegen 
de firma begonnen. O p alle werken , waar zij materialen 
leverden, werd het werk gestaakt. E r waren echter 
vele aannemers in N e w - Y o r k , die het optreden der 
werklieden a fkeu rden , en die liever hun werk lieten 
s t i l l iggen , dan zich door de Trade-Union-mannen te 
laten dwingen , hunne contracten met de in den ban 
gedane firma te verbreken. Toen bedachten dc werk
lieden wat anders. Zij zeiden allen steenbakkers aan , 
dat bij hen het werk gestaakt zou worden , indien zij 
voortgingen met aan de bouwmaterialen-handelaars in 
quaestie te leveren; alle schippers kregen van de Trade 
U n i o n last, geen vrachten voor hen meer aan te nemen. 
H e t gevolg was, dat de firma in bouwmaterialen binnen 
korten tijd g e r u ï n e e r d werd. D e hoofden van de Trade 
U n i o n kwamen voor het gerecht , doch werden slechts 
met een geringe boete gestraft. 

D i t alles geschiedde twee jaar geleden, en niemand 
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dacht meer aan de zaak. Maar nu wi l het g e v a l , dat 
een aannemer, die een gebouw van twaalf verdiepingen 
in een zeer korten tijd moet oprichten, materialen van 
de bewuste firma gebruikt . D e hoofden van de Trade 
U n i o n zijn daarachter gekomen , en daar zij mcenen, 
dat de firma nog niet genoeg gestraft i s , hebben zij 
dezen aannemer weer met een werkstaking bedreigd. 

H e t komt ons voo r , dat de Trades Unions ver-
derflijk werken , indien zij optreden op een wijze als 
deze, en dus personen, die aan hetgeen in hun oog 
een misdaad i s , vo lkomen onschuldig z i jn , daardoor 
doen lijden. 

H O E L O N D E N V A N W A T E R V O O R Z I E N 
W O R D T . 

D c watertoevoer geschiedt in de hoofdstad van Enge
land door zeven maatschappijen, die het water hoofd
zakelijk aan den Theems in de nabijheid van Hampton 
ontleenen , en per dag 150 mil l ioen gallons aanvoeren. 
H e t water wordt door meer dan honderd filters gezui
verd. Iedere filter bestaat uit een groot reservoir , met 
zware gemetselde wanden, op den bodem waarvan de-
bu izen , voor het gefiltreerde water bestemd, zich be
vinden. D e zuivering geschiedt door steenpuin, rivier
zand en eindelijk fijn zand. Daar de filterbedden open 
zijn , bevriezen zij 's winters , en moeten zij voortdurend 
opengehakt worden , wat veel geld kost , terwijl 's zomers 
de plantengroei veel hinder veroorzaakt. 

V E R E E N I G I N G TOT B E V O R D E R I N G DER B O U W K U N S T 
T E GRONINGEN. 

Vergadering van 2 November 1889. 
Na de opening decide de Voorzitter mede dat de f ' -Secrc-

taris, du heer Hazen, wegens ongesteldheid niet kon verschijnen, 
maar dat hij in eene volgende vergadering eene collectie pho-
tographieen ter bezichtiging hoopte te stellen om dan tevens 
een en ander mede te deelen aangaande zijn bezoek te Parijs. 

Na het verrichten van eenige huishoudelijke bezigheden, als 
het nazien van rekeningen, het vaststellen der begrooting voor 
het volgende jaar, enz., verkreeg dc heer K. Hoekzema het woord, 
om, namens zijne twee medeleden der Commissie voor bouw
kundige rechtskennis, dc volgende vraag te beantwoorden: 

»De gemeente Groningen verkocht begin 1887 eenige perceelcn 
bouwterrein aan de Verlengde Nieuwe-Ebbingestraat onder 
voorwaarde, dat deze perceelcn binnen 2 jaren moesten ziin 
bebouwd; aangezien alle koopers op beden nog niet aan die 
verplichting hebben voldaan, zou steller dezer vraag gaarne 
het oordeel der commissie voor rechtskennis weten, welken 
weg het Gemeentebestuur moet bewandelen om zijne rechten 
cn verplichtingen te handhaven, aangezien dergelijke bepaling 
in de voorwaarden van verkoop belangrijk van invloed was op 
den bedongen prijs." 

In 't kort gaf dc Commissie als haar gevoelen tc kennen, 
dat wanneer bij een of anderen koop de kooper sommige voor
waarden niet nakomt, de tegenpartij ontbinding van den koop 
zal kunnen vragen en aanspraak hebben op schadevergoeding. 
Ook was zij overtuigd dat dc vastgestelde termijn van twee 
jaren van zeer nadeeligen invloed op den bedongen prijs was 
geweest. Thans wordt die bepaling echter niet nagekomen, 
zoodat dc eigenaren, die hunne perceelcn reeds in orde hebben , 
door de nalatigheid der anderen nog steeds een onooglijkcn 
modderpoel in hunne nabijheid moeten dulden. Iïe Commissie 
vertrouwde . dat het < lemeentebestuur binnenkort wel dc noodige 
stappen zou doen, om aan dergelijken onrechtvaardigen toestand 
een einde te maken, zoodat de vrager dan meteen gewaar kan 
worden, welke de juiste weg is , dien het Gemeentebestuur in 
dezen zal bewandelen. 

Hierop ontspon zich een levendig debat tusschen verschillende 
sprekers. Allen waren wel is waar over 't geheel eenstemmig, 
met bovengenoemde Commissie van oordeel, dat er onbillijk 
werd gehandeld; maar enkelen, o. m. de heer G. Nijhuis, 
wensebten zeer strenge maatregelen op de nalatige eigenaren 
toegepast, b. v. onteigening der betrokken perceelcn. Daaren
tegen verwachtten anderen, waaronder de heer Dopheide, van 
een aanmaning van het Gemeentebestuur aan genoemde eige
naars, reeds voldoende resultaten, terwijl zij van gevoelen 
waren dat, bij cventueele dergelijke gevallen, het beter was, 
geen termijn vast te stellen, maar den kooper vrij te laten in 
den tijd van bouwen. Deze toch zou in zijn eigen belang wel 
zorgen, zijn eigendom niet renteloos te laten liggen. 

De tweede vraag: «Welke verf is de beste op gegalvaniseerde 
kachelpijper, en laat niet af door de warmte? zal later door de 1 

commissie voor materialenkcnnis beantwoord worden, aan
gezien zij thans haar experimenteel onderzoek nog niet ten 
einde had kunnen brengen. 

Nu trad de Heer Van Gendt op, om namens de Commissie 
voor geschiedenis der bouwstijlen, orncmentlecr, enz. de vraag 
te beantwoorden: «Waaraan ontleent zich bij de steenfabri
kanten de naam drieling?" !)e Commissie v. n. was van oordeel. 
dat een drieling een steen is, in alle afmetingen hel 3 / t gedeelte 
van de vroegere moppen of z. g. kloosttrsteenen bedragende. 
Drieling zou dus synoniem zijn met drie vierden 

De Heer Wibbelink c. a. wesen op de verschillende afme
tingen der drielingen in de onderscheidene provinciën van ons 
land, naar aanleiding waarvan de Voorzitter aan dc Commissie 
verzocht zich nader in betrekking te stellen met een steenfa
brikant als deskundige, om zoo mogelijk meer licht te ver
schaffen. 

Dc vraagbus bevatte de volgende 4 vragen, die aan de be
trokken commissien ter beantwoording in eene volgende ver
gadering werden opgedragen: 

1". 'Wanneer men erkers laat maken, motten de buren daar 
dan genoegen meenemen, wanneer het Gemeentebestuur ver
gunning heeft gegeven, indien de ramen in den erker binnen 
een afstand van 2 meter van het naaste perceel geplaatst worden , 
zooals b. v. naast den heer f, E. Winter, Heerestraat, het 
geval is? 

2°. Wat beteckent toch eigenlijk liet woord erker? 
3". Welken studieweg moet een jongeling volgen, 0111 een 

in alle opzichten bekwaam architect tc worden? 
4 0 . Wat is Protector Petri? Is het waar, dat dc muren, 

daarmee bestreken , waterdicht worden en dezelfde kleur be
houden? 

Gedurende deze vergadering was het plaatwerk: Revue d'Ar
chitecture en Belgique ter bezichtiging gesteld. 

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

AMSTERDAM. In het «Heerenlogement" Keizersgracht alhier 
zijn,den 6den dezer, bij opbod en afsjag geveild de uitgestrekte ter
reinen der voormalige Hollandsche gasfabriek (firma De Bruyn). 

Het eerste terrein tusschen Weteringschans cn Baangracht 
ter grootte van 22 aren 76 centiaren werd gebracht op de som 
van /102,000. Het tweede terrein, waarop de gasfabriek met 
annexe loodsen en gebouwen stond, tl ie thans zijn afgebroken, 
doch waarop nog twee woonhuizen aan de Pieter-Vleroingstraat 
gelegen zijn, en welke terreinen te zamen 3 hectaren, 73 aren 
en 85 centiaren groot zijn, werden in perceelcn geveild en in
gezet op dc som van ƒ820,000. 

Den 20 November zullen beide perceelen gecombineerd in 
afslag gebracht en alsdan definitief verkocht en toegewezen 
worden. 

(A et A.) AMSTERDAM. T e r weerszijden van het nieuwe 
Centraalstation zijn in het vorige jaar lange opritten gebouwd, 
welke dienen moeten, om met r i j - en voertuigen het perron 
tc bereiken. 

V a n een dezer opritten — links van het station — is de 
buitenmuur, op de plaats waar deze zich in halfcirkelvorm 
ombuigt, over de geheele hoogte (circa 4 meter) gescheurd: 
een zwaar blok hardsteen van het sous-basement is middendoor 
gebroken. Bedoelde muur grenst op die plaats onmiddellijk 
aan een van de bekende verzakte viaducten. 

Het is ons niet bekend of verzakking dan wel de druk van 
de daarachter gelegen grond de oorzaak van het scheuren 
van den muur is. 

— De heeren J. van Vorstcnbcrg & Zn. hebben de opstallen 
van de Alios gekocht, om daar hun stoomspiegclfabriek te 
vestigen. 

— De heer J. C. Bennit te Xieuweramstcl heeft, als gemach
tigde van een voornaam buitenlandsch ingenieur en namens 
een zeer solieden uitvoerder, daartoe in staat gesteld door een 
der grootste bankiershuizen in Europa, concessie aangevraagd 
tot drooglegging van het zuidelijk gedeelte der Zuiderzee, zooals 
deze is ontworpen in 1877 in bet plan der Regeering. Dc kos
ten worden geraamd op honderd zes-en-twintig en een half 
millioen en de tijd van uitvoering op dertien jaar. 

L E I D E N . In eene dezer dagen gehouden vergadering is de 
Commissie voor Wedstrijden voor handwerkslieden en leer
lingen te Leiden en omliggende gemeenten, uitgeschreven door 
de Afdeeling Leiden en Omstreken van de Maatschappij tot 
bevordering der Bouwkunst, geconstitueerd als volgt: 

Ads. J. van Achterberg, Voorzitter. 
Dr. D. de Loos, Onder-voorzitter (afgevaardigde van het 

Departement Leiden van het Nut van 't Algemeen). 
W. A . van Lith (afgevaardigde van de Vereeniging «Bouw

kunst en Vriendschap"). 
J. N . van der Mark (afgevaardigde van de Vereeniging «Nut 

en Genoegen"). 
C. Kouw (afgevaardigde van de Afdeeling Leiden van het 

Nederlandsch Werklieden-verbond). 
G. van Driel. 
J. Roem, Penningmeester. 
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P. G. Lancel en H. J. Jesse, Secretarissen. 
De heer L. M. dc Laat dc Kanter, Burgemeester van Leiden, 

heeft het Eere-voorzitterschap aanvaard. 
Het Departement Leiden van de Nederlandsche Maatschappij 

tot bevordering van Nijverheid achtte zich niet gerechtigd een 
lid van het Departement aan te wijzen, omdat de Maatschappij 
zelve in de Centrale Commissie voor Nederland niet is ver
tegenwoordigd. Als bewijs dat het niet tegen den wedstrijd is, 
zal het de zaak financieel steunen. 

Nog zij vermeld, dat aan de Burgemeesters der omliggende 
gemeenten, die aan den wedstrijd kunnen deelnemen, reeds een 
voorloopig schrijven tot opwekking gericht is en dat zoo spoedig 
mogelijk de financiëele steun van de gemeente Leiden er, om
liggende gemeenten zal worden ingeroepen. Dc lijsten tot 
vrijwillige bijdragen zullen door de Commissieleden den inge
zetenen ter inteekening aangeboden worden. 

Daar de technische werkzaamheden aan den Koninklijken 
Nederlandschen Locaalspoorweg nog niet zijn afgeloopen, is het 
met ingang van 1 November l.j. aan den heer K. H. van Bre-
derode verleend eervol ontslag als hoofd-ingenieur directeur, in
getrokken, en is hij opnieuw als zoodanig benoemd, thans tot 1 
September 1890. 

D E V E N T E R . Door de familie IJsscl de Schepper is aan de 
Gemeente een antieke schoorsteenmantel geschonken. in zand
steen gehouwen cn geschilderd, de beelden in natuurlijke kleur, 
om in het Museum van Oudheden te worden geplaatst. Aan 
dezen schoorsteenmantel is de volgendeeigenaardigegeschiedenis 
verbonden: 

Toen in 1672 de stad door de Munterschen en Keulsehen 
werd belegerd en aan de zijde van het Raadhuis onveilig was, 
werden de raadsvergaderingen gehouden in het huis van den 
kameraar der stad Hendrik Nilant, aan den Brink, het tweede 
huis van de Rijkmanstraat. 

Daar werd besloten tot de overgave der stad, zeer tegen den 
.zin van vele ingezetenen, want toen het bericht daarvan ver
nomen werd, verzamelden zij zich vóór het huis, om zich vooral 
op de gebroeders Nilant te wreken. Eene spoedige vlucht ach
ter het huis, lange den walmuur, redde hen echter. 

Toen in 1674 de stad was verlost, en prins Willem III de 
regeering veranderde, werden dc familie Nilant en hare partij 
voorbijgegaan, naar aanleiding waarvan Hendrik Nilant een 
gerechtelijk onderzoek schijnt te willen hebben ingesteld, waar
aan echter niet werd voldaan, en deze omstandigheid, gevoegd 
bij hetgeen hij van verschillende zijden moest ondervinden, 
heeft aanleiding gegeven tot het bouwen van dezen schoorsteen 

in zijn huis, hetgeen uit de afbeeldingen en spreuken «el kan 
worden opgemaakt. 

A L K M A A R . Van gemeentewege is. ter herinnering aan de 
nagedachtenis van de begaafde stadgenoote mevrouw A . L . G. 
Bosboom-Toussaint, in het huis aan de Mient, waar deze be
roemde Nederlandsche schrijfster het levenslicht zag, een ge
denksteen geplaatst. 

— Bij de vernieuwing van den beroemden gevel van het 
waaggebouw op de Kaasmarkt werd daarin eene schilderij van 
gebakken tegels met zinnebeeldige voorstellingen aangebracht. 

Dezer dagen vielen op eens verscheidene tegels op straat en 
er zitten er blijkbaar nog zeer vele los. Terstond werden aan 
de voorzijde van het gebouw van stadswege bossen stroo gelegd, 
ten einde het breken der vallende tegels te voorkomen, en 
werd een steiger gebouwd, misschien met de bedoeling, alle 
tegels er maar af te halen. 

E N S I M E U K . Ruim 1 1 jaar geleden werd door den ingenieur 
N. Biezevcld Hkz. te 's-Gravenhage, op last van het Gemeente
bestuur, een aanvang gemaakt met het onderzoek naar de ge
aardheid van «bodem" en «water" rondom deze gemeente, met 
het oog op eene eventueel op te richten waterleiding. 

De zeer hooge ligging onzer stad, 43 meter boven A P , en 
dc samenstelling van den bodem maakte het niet gemakkelijk 
goed water in voldoende hoeveelheid te verkrijgen . vooral daar 
(le belangrijke industrieën alhier hooge eischen stellen, zoo wat 
qualiteit als quantiteit betreft. 

Uit het den 25 -September j l . ingekomen eindrapport van 
genoemden ingenieur bleek, dat in de heivelden ten zuiden der 
gemeente, op ruim uur afstand, gelegenheid is tot verza
meling, door middel van pijpwellen, van eene voldoende hoe
veelheid water, dat na chemisch-mechanische zuivering van 
uitstekende qualiteit is. 

De chemische onderzoekingen en zuiveringsproeven werden 
verricht door Dr. Koppeschaar te 's Hage en Dr. Man te Enschedé. 

Met lofwaardigen spoed is deze zaak, na het inkomen van 
het eindrapport, door den Gemeenteraad behandelden reeds in 
dc Raadszitting van 23 October j l . werd met algemeene stemmen 
besloten tot oprichting eener gemeente-waterleiding voor par
ticulier- en industrieel gebruik, waarvan de aanlegkosten zijn 
begroot op ongeveer / '300,000. 

Het ontwerpen en uitvoeren van dit werk werd opgedragen 
aan bovengenoemden ingenieur. 

— Aan den ingenieur A . J. Krieger, te Gouda, is door den 
Minister van Waterstaat concessie verleend voor den aanleg 
en de exploitatie van eene spoorwegverbinding Ede—Lunteren — 
Barneveld—Voorthuizen—Nijkerk. 

P E R S O N A L I A . 
— De heer C. B Posthumus Meijjcs, 

architect van het hoofdbestuur der Parij
sche Tentoonstelling, is benoemd tot offi
cier d'Académie. 

— Aan den heer I. Klompers, gemeente-
opzichter te 's-Bosch is, op zijne aanvrage, 
eervol ontslag verleend. 

— Tot buitengewoon opzichter bij de 
zeewerken in Noord-Holland is benoemd: 
J. Faber, te Kallantsoog. 

— Tot opzichter bij het gedeelte Am-
sterdam—Nichtevccht van het Merwede-
kanaal is benoemd: de heer H. Scholtens, 
teekenaar bij den bouw van den syphon 
tc Zeeburg. 

— De heer J. Venema. opzichter van 
den waterstaat te Grave, zal van af 1 Nov.' 
dienst doen in het 2e perceel der rivier | 
dc Maas, standplaats Roermond. 

— De heer Rcinders, thans als opzich-| 
ter teekenaar werkzaam bij het technisch 
bureau der Zuiderzee-vereeniging, is be
noemd bij de Ned. Zuid-Afrikannsche 
Spoorwegmaatschappij en vertrekt in het 
laatst van November naar Zuid-Afrika. 

— Bij het te Delft gehouden examen 
voor beeedigd landmeter zijn geslaagd de 
heeren L. F. Leijendeckers en H. Paul. 

— Bij de Ned. Zuid-Afrikaansche Spoor
weg-maatschappij is tot adjunct-ingenieur 
benoemd, deciviel-ingenicurE. B. Lijphart, 
thans teHuelva, in Spanje; tot opzichter, 
de heer M . J. van der Harst, thans op
zichter bij de Merwede-kanaalwerken te 
Gorichem. 

en K. de Wit 
sterdam. 

Prins-Hendrikkade 1S3 A m -

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

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— G e m e e n t e - b o u w m e e s t e r te 

N e u z e n . Jaarwedde ƒ 1 0 0 0 . Adres den 
Burgemeester, aldaar, vóór t December. 

— Mac h i n e t eeken a a r. Adres W. C. 

Ij lEN .IOXGMENSCH, eenigsz.ins bekend 
J met timmeren en teekenen, zag zich 

gaarne zoo spoedig mogelijk geplaatst bij een 
Architect. 

Adres met franco brieven, onder letter H 
aan liet bureau van dit blad. 

AANBESTEDING. 
De architect 6. TE BIELE Wz. te DE-

r'EX'/'ER zal op Donderdag den 21 dezer dee 
voormiddags te elf uur ten verzoeke van den 
Heer J . .1. V A N ROOSMALEN' te DEI EX-
TER in het Koffiehuis V 1 U 1 ^eer .1. F . 
V A N POORTEN 

A A N B E S T E D E N : 
Het bouwen van 6 Heerenwoon

huizen en bybehooronde wer
ken op bouwblok XXI van de 
Oraaf van Buren aldaar. 

Bestek en teekeningen liggen van af den 
12 dezer in genoemd Koffiehuis ter inzage. 

Aanwjjzing in loco op den dag der aan
besteding des morgens te tien uur. 

Gedrukte bestekken en teekeningen zjjn 
op franco aanvrage van af 12 dezer a. f S 
te bekomen bjj den Architect, die tevens alle 
verdere inlichtingen verstrekt. 

ZWEEDSCH GRANIET 
uit de groeven, Stoomslijpcrij en Polijst 
inrichting van de Eirma 

K E S S E L & R Ö H L , 
te Berlijn. 

Eenig Agent J. H. F. JANSE, 
Prinsengracht 468, 

Amsterdam, 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding 
Op Dinsdag den 19''" November 1889. des 

namiddags ten 2 ure, aan het Centraalbu-
reau der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen bjj de .Moreels.' Laan te 
Ui'reelit, van: 

Bestek N°. 501. 
Het afbreken van de goederen

loods en de overdekking van het 
overlaadperron, het maken van 
eene goederenloods, eeno over
dekkingvan het overlaadperron, 
en eenige diverse werken op 
het station Oldenzaal. 

Bogrooting /' 8400.—. 
De besteding geschiedt volgens $ 71 van 

het bestek. 
Het bestek ligt van den **• November 1 SS!) 

ter lezing juin het Centraalbureau bij dc i lo-
reelse Laan en bjj den Heer Sectie-Inge
nieur L. J . DE SÖNNAVILLE te /.utphen, 
en is op franco aanvraag aan genoemd Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) te be
komen, tegen betaling van /'0.50 per stuk. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Aid. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

Aanwjjzing op het terrein zal geschieden 
den 12 d '° November 1880, ten 12 ure des 
middags. 

Utrecht, den 2 d " November 1881). 

van Staal of Hout met Staalband doortrok
ken of met verstelbare lichtopeningen, zelf-
rollende, met drjji'werk enz. enz. 

E.en P. ROTTSIEPER. Remscheid (R\jni>emeen). 
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Aannemerskeet 
gevraagd, lang 6 M . , breed 3 11, hoog 
8.60, en verplaatsbaar. 

Brieven franco, lett. R 53, a.d Boekh. 
J . 1,. BEIJER8, te Utrecht. 

Voor een werkzaam Persoon, in 
staat borg te stellen, in bouw

kundige kringen goed bekend, bestaat gele
genheid de Vertegenwoordiging te ver
krijgen van een te Rotterdam op te richten 
D e p ó t van een groote Zuid-Durtache 

Portland Cementfabriek 
en zich daardoor een tlink bestaan te ver
zekeren. Aanbit.-clin^'ii met referentii':n. onder 
L T 233, a a n H A A S K N S T E I N \ V O G L E R 
A. G. , Frankfort a M. 

Te Ond-Beieriand wordt wegeni iterfgevaJ 
TER O V E R N A M E AANGEKOMEN 

Eene Timmermans-Affaire, 
om dadeljjk te aanvaarden, Winkel en 
Woonhuis daarbij te h u u r , terwijl de aan
wezige Hout- en Ijzerwaren en Gereed
schappen tegen billijken prjjs kunnen 
worden overgenomen. 

Eene uitmuntende gelegenheid voor een 
bekwaam .longmcnsch om zich te vestigen. 

Belanghebbenden kunnen dageljjks nadere 
inlichtingen bekomen (behalve Zondags) bij 
A. V A M DEN H E U V E L , Mr. Smid, Oud-
Beierland. 

Bouwterrein te VENLOO. 
Aan den Roermomlschcn weg zjjn eenige 

goed gelegen BOUWTERREINEN te 
koop, zeer geschikt voor den bouw vail hee-
rennuizen. 

Te bevragen bij den Mr. Timmerman H. 
V A N GA88ELT, te Uenho. 

V E R Z A M E L I N G 
TAN 

BEKROONDE ONTWERPEN, 
door dc 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 
schallen , 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. Hjj biedt daartoe dit werk, 
zoolang de geringe voorraad strekt, tot de 
volgende prjjzen aan: 
in fraaie Portefeuille in plaatsvan /14.60 voor/7, 
zonder de Portefeuille „ „ „ „12.— „ „6. 

Deze „Verzameling" bestaat uit 36 
Platen in Photo-lithographie, die een aantal 
verschillende belangrjjke ontwerpen van velen 
der voornaamste Architecten bevatten en is 
uitgegeven in hetzelfde formaat als „de 
Bouwmeester". 

Arnhem. Be Uitgever P. GOUDA Q1JINT. 

H.& J. SUYVER, 
PABRIKANTEN V A N 

TOOHKETELS m W E R K T L I G E \ , 
op dc Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
l-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 
Hollandsche Tuin en Zeepaard. 

Bickers traat 
A M S T E R D A M . 

DE LIFT & ft 
OotUeedljk 24*, Hotterdam 

M O Z A Ï E K - , V L O E R - e n W A N D T E G E L S , 
TROTTOIR-, CEMENT- E\ IJZEKSTEEXTEGELS. 

Groote voorraden 
16 B e k r o o n i n g e n . 

Handel in C A R R A R A M A R M E R 

ZWEEDSCH GRANIET. 

Te koop aangeboden. 
2 Stoomheimachines 
2 Houtsteekbanken 
1 Cirkel en lintzaagmachine 
1 Railzaag 

50 Kipwagons inhoud 2 M . / Beide 
24 „ „ 2M'. zjjden 
36 „ „ I'/, M 3 . l kippend 
Alles 'JO c.M. spoorwjjdte. 
Aanvragen aan L. KALIS Kz. , Sliedreeht 

en W. DE JONG, 's-Gravenhage. 

P I I Ö Ï Ö L Ï T M 

en Stéréotype-Inrichting 

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

op zjjne inrichting voor Phetellthegraphie, 
byzonder geschikt voor de reproductie van 
Plan», Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Pheteilme-
craphle voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne Mereotjpe-liirichling voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

O. 9. TUTFVMZB. 

CARBOLINEUM EXCELSIOR is het BESTE Houtbederfvverend middel. 
FRED. STIELTJES & C". Amsterdam. 

BECKER & BlIMMNGH. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK *-« 

W A T E R P A S-
H0II1IIT-

en andere 

INSTRUMENTEN, 
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 , enz. 

Geëmailleerd-ijzeren PEILSCHALEN 
WEEGWERKTUIGEN. 

ASPHALTE V A N V A L DE TRAVERS 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, 

in groote verscheidenheden, voor: Rijwegen, Trottoirs, Lawn-Tennis-
Courts, Kelders, Winkel- en Magazijn vloeren, Gangen, Muur-, 
Brng- en Dakbedekkingen, Betonfnndeeringen enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan THE NEUCHATEL AS
PHALTE COMPANY Ld. , Helt weg 3, Amsterdam en voor Arnhem bjj den Heer 
H . G. KNOOPS C.Ozn., Beekstraat F 62 te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

JA1T H A M E R &C°. 
A M S T E R D A M . 

KANTOOR: Marnlxttraat 402 bh Leidscheplein. 

Wil les Li l len 
roor Stoom-, Hand- en Wate rk rach t , 

voor Personen, (Joederen, Spijzen enz. 
Grootste zekerheid tegen ongelukken, ge

makkelijke behandeling, geringst waterver
bruik, zachten gang. 

Uitgebreide referentielijsten van, in verschil
lende Rijks-, Gemeente- en Particuliere Gebou
wen, hier te lande, geplaatste Lifts worden 
op aanvrage franco toegezonden. 

Werktuigen voor Stoomwasscheryen 
en Stoomdosinfectio-inrichtingen. (3) 

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

Heiligerlee, prov. Gron. 
S P E C I A L I T E I T IN 

Nieuwe Constructs 
BRANDSPUITEN, 

TORENUURWERKEN 
E N 

LUI DKLOKKEN, 
op binnen- en buitenlandsche Ten

toonstellingen bekroond. 
A N T W E R P E N 1 8 8 5 . E E R E D I P L O M A . 

Gouden en Zilveren Medailles 
Gedrukt bjj G. W . vsn der Wie) & C"., te Arnhem. 
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RCHITECTVRAETlQiMlCITlA 
inilin^'IIIIR 

Redacteur-uitgever F. W. VAN GENDT JGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentiên: 

Bureau van De Opmerker, Driekoningenstraat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia TAN SPRINGER, 

II. G. JANSEN en A. REIJDING. 
Stukken, deze Redactie betreffende, te ndresseeren aan den heer 
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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 . 

923Ble Vergade r ing , te houden op Woensdag 20 N o 
vember, des avonds te 8 uren , in het Genootschaps
lokaal . 

D e agenda voor deze vergadering luidt : 
a. Mededeelingen van het Bestuur; 
b. Installatie van gewone leden; 
c. Keuze van onderwerpen voor de prijsvragen, in 

1890 uit te schrijven; 
(/. Bijdrage van den heer C . W . Nijhoff; 
e. Kunstbeschouwing. 

Namens het Bestuurt 
D e iste-Secretaris , 

G . A . Z E E M A N . 

( A . e t A . ) P R I J S V R A A G V O O R 
E E N S O C I Ë T E I T S G E B O U W T E U T R E C H T . 
In het Bouwkundig Weekblad van de vorige week 

vinden wij eene oproeping (') aan dc- inzenders op deze 
prijsvraag, om hunne ontwerpen tijdelijk af te staan, 
voor eene in het Maatschappelijk Gebouw te Amste r 
dam te houden na-tentoonstelling. 

Overigens bevatte dit blad niets wat licht verspreidt 
over deze vrij duistere zaak; alleen blijkt uit een inge
zonden stukje in hetzelfde nummer , dat de aan bijna 
niemand bekende twee- of driedaagsche tentoonstelling 
werkelijk heeft plaatsgehad en dat dus de vele inzen
ders , die van deze mystificatie dupe waren , z ich kunnen 
opmaken voor een reisje naar de hoofdstad, o m daar 

(') Deze oproeping is van den volgenden inhoud: 
Het Bestuur der Maatschappij, voornemens zijnde eene ten

toonstelling te houden van de ontwerpen, ingezonden op den 
wedstrijd, uitgeschreven door de Sociëteit S i c S e m p e r te 
Utrecht, noodigt heeren medewerkers aan die prijsvraag uit 
hunne ontwerpen, niet bijvoeging van hun adres of correspon
dentie-adres, voor den 25'"" November a. s. vrachtvrij te willen 
inzenden aan het bureau der Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst. Marnixstraat 402, te Anistcrnam. 

Alleen op uitdrukkelijk verlangen zal de naam van den ont
werper aan de teekening gehecht worden. 

De tentoonstelling der plannen zal worden gehouden van af 
1 tot cn met 15 December a. s. 

De ontwerpen, die vrachtvrij worden ingewacht, zullen na 
de tentoonstelling vrachtvrij worden terug gezonden aan de 
bijbehoorende adressen. 

bijeen te zien hetgeen de verschillende niet-bekroonden 
wel zoo goed zullen zijn nogmaals voor dit doel af 
te staan. 

H e t blijft de vraag of dc bekroonde projecten door 
het Soc ië t e i t sbes tuu r zullen afgestaan worden; mocht 
dit echter ongeneigd blijken tot het doel mede te 
werken dan is deze tentoonstelling natuurlijk geheel 
onvol ledig en kan zij slechts dienen om de bestaande 
ontevredenheid te vergrooten. 

In afwachting van den uitslag en ons voorbehoudende 
deze zaak later uitvoeriger tc bespreken, raden wij 
alle inzenders dringend aan hunne projecten voor de 
expositie in het Maatschappelijk Gebouw af te staan, 
0pd.1t door eensgezindheid der inzenders alsnog het 
verzuim van de prijsuitschrijvers en hunne raadgevers 
zooveel mogelijk goedgemaakt worde. 

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

N u het ons niet vergund is de plannen voor de 
sociëtei t „S ic Semper" te bezicht igen, blijven wij ver
stoken van het nut, dat in zulk eene beschouwing voor 
de mededingers is gelegen, en moeten wij tevreden 
zijn met het rapport der Ju ry . 

D e indruk van dit rapport, in betrekking tot het 
bekroonde ontwerp , leidde mij tot de gedachte dat de 
ingezonden ontwerpen niet veel zaaks bevatten , want, 
als wij de aanmerkingen o p , en de door de J u r y ge
maakte veranderingen in het bekroonde ontwerp na
gaan , aleer het in overeenstemming is gebracht met 
het program en vernemen, dat dit plan dan nog het 
non plus ultra der ingekomen ontwerpen was , dan roep 
ik u i t : arm H o l l a n d ! waar zijn uwe architecten, en is 
dat de vrucht van zooveel voortreffelijke scholen , of: 
de Ju ry moet zpo geïnspireerd zijn door ik en weet 
niet wat , dat het slechts oog moest hebben voor het 
ontwerp „ H a a s t " . 

Laat ons het rapport even op den voet volgen en 
in gedachten „ H a a s t " bezichtigen. 

1". D e biljartzaal had geen toegang van uit de 
gang De Jury bracht echter tent wijziging in de tee'ht\ 
ning en de gang is er. 

2'. D e biljartzaal was niet in overeenstemming met 
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de opgegeven maat van het program. Doch dc Jury 
vindt dit geen overwegend bezwaar. W a a r o m maakte 
de J u r y daar ook geene verandering in het plan? 

3". In de bovenverdieping liet de groepeering der 
beide vergadervertrekken voor gezamenlijk gebruik te 
wenschen over. D o c h de J u r y verandert de geheele 
indeeling en dan zal het wel in overeenstemming met 
het program komen. 

41. D e hoektoren. J a , of die nu wel voldoende 
gemotiveerd i s , blijft aan twijfel onderhevig. D o c h als 
men hem maakt in den geest van het ingangs-paviljoen, 
dan is dat ook in orde. 

E n tot s lot : H e t is wel een groot gebouw met een 
verdieping en hoektoren, . . . doch voor ƒ 5 5 0 0 0 zal het 
wel tc maken zijn. 

D o c h niettegenstaande deze aanmerkingen, zegt de 
J u r y , werd de prijs eenstemmig toegekend aan het 
plan N ° . 65, mot to : „ H a a s t . " 

D e J u r y gelieve te beantwoorden: 
1". W a a r o m maakt zij een program? O m onbe

kenden met de behoeften en eischen bekend te maken 
of: om het voor onbekenden met hunne wijze van 
bekronen onmogeli jk te maken een prijs te bekomen? 
daarop moet een antwoord gegeven worden of hun 
naam heeft een wanklank in de bouwkundige kringen. 

E l k , die met lust aan den arbeid t o o g , ondervond de 
moeil i jkheid om alle soc ië te i t s lokalen een uitgang op 
de gang te bezorgen en o m te voldoen aan de opgegeven 
maat van het groote biljart; hoe men ook dacht of het 
plan verschrapte, men kon die maat niet verkrijgen, 
als men de biljartzaal op de bestaande muren ontwierp, 
daarom wijzigden wij ons p l an , slaagden vo lkomen en 
voldeden aan de in het program gestelde eischen. 

D e indeeling der bcnoodigde vertrekken op de ver
dieping was gemakkel i jk te verkrijgen door slechts een 
gedeelte van het gebouw met eene verdieping op te 
t r ekken , want het is onmogelijk om het gansche ge
bouw met eene verdieping op te t rekken en er een 
hoektoren aan toe te voegen voor de som van / 55,000, 
berekend naar dc gegeven eenheidsprijzen. 

D o c h de J u r y reikte des onbevoegd den prijs u i t , 
misschien bctooverd door den schoonen geve l : wij kun
nen daar , helaas! niet over oordeelen. 

Zij had moeten zeggen: wij vinden het plan zeer 
begeerli jk, doch bekronen is niet eerlijk. 

W i j moeten bekronen volgens de wet, in het program 
ve rme ld , en, komen daardoor de plannen niet in over
eenstemming met ons van te voren overdacht plannetje, 
art. 7 van het program zegt : „ O n t w e r p e n , die naar 
het oordeel der J u r y een hoogere bouwsom dan ƒ 55,000 ! 
vorderen of die op een of andere wijze afwijken van 
de gemaakte bepal ingen, komen voor de bekroning 
niet in aanmerking." 

D e J u r y bekent eerlijk dat het bekroonde ontwerp 
in strijd was met de bepalingen, in het program ge
s te ld , en verklaart mitsdien dat zij den prijs aan den 
onrechtmatigen bezitter heeft toegekend. 

D e veronderstelling zal gemaakt worden, dat de i n 
zender dezes vertoornd is, omdat zijn plan niet bekroond 
werd. Laa t hij eerlijk bekennen dat zulks slechts voor 
een ondeelbaar oogenblik het geval was. 

H e t beginsel drijft hem tot schrijven: men moest 
meer beteekenis hechten aan goede trouw en eerlijk
heid en aan den arbeid; 66 mannen offerden hunnen 
tijd op het altaar der k u n s t , zeker niet allen om roem 
te oogsten, want dan zou het hun gezin niet schaden, 
maar om met werken door de wereld te k o m e n , om 
man te worden, die door den strijd 't bestaan verkri jgt ; 
dagen en nachten werden opgeofferd, en het slot dat 
pakt i s : dat hij , die z ich consc iën t i eus h ie ld aan het 
eenig b a k e n , het p rog ram, genegeerd werd. 

D o c h wat baten zulke ui t ingen, zullen velen zeggen 
de strijd is ten e inde , de slag is geleverd en onze dooden 
mogen wij niet eenmaal op het slagveld bezichtigen; 
straks komt de boekhandelaar met een rol teekeningen, 
en met een „ rus t in vrede" geven wij ze een plaats 
in onze kast en schrijven er buiten o p : Sic Semper 
of zoo , en altijd hetzelfde. 

D o c h met uwe toes temming, er is een nieuwe strijd. 
T e Zutfen is een prijsvraag aangekondigd; onbekend 
met de eerlijkheidsgevoelens van de J u r y , zou het ge
wenscht zijn dat hij, die het weet, inl icht ing verstrekt. 
O o k zou het kunnen zijn, dat er aan den Zutfenschen 
trans reeds een overwinnaar geboren i s , en dan ware 
het goed zulk een persoon niet te hinderen. Is er in 
deze zaak een vraagteeken te plaatsen, dan wijden wij 
ons liever aan al wat schoon en edel is en veredelt, en 
blijven verschoond van de dissonanten der schoone 
bouwkunst. 

Kralingen, 13 N o v . '89. J . C . W . V A N V E S S E M . 

Aan de Redactie van A. et A. 
Weledele Heeren, 

In een schri jven, voorkomende in De Opmerker van 
10 Augus tus j l , werden eenige gebreken en fouten aan
getoond , die het programma van de prijsvraag voor 
een S o c i ë t e i t s g e b o u w te Utrecht aankleefden. 

W e i n i g dacht ik t o e n , dat art. 8 van datzelfde pro
gramma , aan het einde der pri jsvraag, zou toegepast 
worden als nu gebeurd i s , en een grief te meer zou 
opleveren. 

E r zal wel niemand geweest z i jn , naar mijne meening, 
die niet s tel l ig verwachtte, — en de namen der tech
nische juryleden waren voor ieder een waarborg — 
dat de tentoonstelling der ingekomen ontwerpen zou 
zijn een openbare, te voren voldoende bekendgemaakt 
in dezelfde vakbladen , die men gebruikt had om de 
prijsvraag onder de oogen der architecten te brengen. 

Maar het openlijk tentoonstellen heeft z ich bepaald 
tot een tentoonstellinkje in engen k r i n g , wat in de 
bouwkundige wereld zeker een ongunstigen indruk 
heeft teweeggebracht en dit te meer, omdat ve len , 
ondanks het uitstekend geslaagd zijn dezer prijs
v raag , waarvan het rapport der Ju ry melding maakt , 
juist door dat rapport aan het twijfelen zijn gegaan 
en gaarne de bekroonde projecten hadden gezien , 
welke — volgens het rapport — zooveel gebreken 
bezitten en der bekroning waardig werden gekeurd. 
Dat is voor hen een kunstje met hocus, pocus , etc. 
Juist daarom was een recht-door-zee-gaan in dit geval 
hoogst wenschelijk geweest. 

't Z o u misschien aan allen twijfel direct een eind 
hebben gemaakt en het werk der Ju ry niet aan zooveel 
gissingen hebben overgegeven , wat nu , bij latere prijs
vragen , invloed kan uitoefenen op het vertrouwen, dat 
men schenken moet aan deskundigen, die het Bestuur 
van „S ic Semper" geadviseerd nebben tot het ten-
uitvoer-leggen van een p rogram, zooals dat door deze 
J u r y geschied is. 

Onder dankzegging voor de plaats ing, 
hoogachtend, 

Uw dv. Dn. 
Z . 

P R I J S V R A G E N . 

D O R P S S C H O O L M E T O N D E R W I J Z E R S W O N I N O . 

D e Afdeel ing Leeuwarden der Maatschappij tot be
vorder ing der Bouwkuns t heeft eene prijsvraag uitge
schreven voor het ontwerpen van eene Dorpsschool voor 
lager onderwijs met onderwijzerswoning in eene bosch-
rijke streek , waarvoor aan de best gekeurde ontwerpen 

worden uitgeloofd: een prijs van vijf-en-timntig gulden 
cn eene premie van tien gulden, beiden met het diploma 
der Afdee l ing . 

Het programma luidt als vo lg t : 
A r t . 1. D e l igg ing van het schoolgebouw c. a. wordt 

verondersteld aan een landweg in de onmiddell i jke 
nabijheid van een dorp. 

D e ontwerper is geheel vrij in zijne keuze; alleen 
moet worden in acht genomen, dat het schoolgebouw 
ruimte moet bevatten voor 200 leerlingen en zoodanig 
ingericht , dat het voldoet aan de wettelijke eischen 
op het bouwen en inrichten van scholen , vastgesteld 
bij K o n i n k l i j k besluit van 4 M e i 1883 (Staatsblad n". 41), 
uitgezonderd de daarbij vereischte begrooting van kosten. 

D e onderwijzerswoning moet , behalve drie kamers , 
keuken , kelder en zolder , alle gemakken bevatten die 
noodig zijn. 

A r t . 2. D e teekeningen moeten vervaardigd zijn 
op de schaal van 1 a 100 en bevatten de noodige platte
gronden , opstanden, doorsneden over de lengte en de 
breedte van de gebouwen ; de bijvoeging van details is 
gewenscht. 

D e inschrijving der teekeningen mag n i e t van de 
hand des ontwerpers zijn. 

A r t . 3. D e inzending moet plaats gevonden hebben 
vóór of op den I 5 d e n Februari 1890, aan het adres 
van den heer H . H . Kramer , architect te Leeuwarden. 

D e teekeningen moeten voorzien zijn van een merk 
of mot to , dat eveneens op het couvert, waarin de naam 
van den inzender is gesloten, moet zijn aangegeven. 

A r t . 4. D e Jury voor de beoordeeling der ingekomen 
ontwerpen zal bestaan uit de heeren : F . J . N ieuwenhu i s , 
I. H . J . van Lunteren en J . N . Breebaart, allen archi 
tecten te Utrecht . 

A r t . 5. D e bekroonde ontwerpen blijven het eigen
dom van de inzenders, die evenals alle mededingers 
echter moeten gedoogen, dat het Bestuur der Afdee
l ing de ingezonden ontwerpen tentoonstelt, waarbij het 
rapport der J u r y zal worden ter visie gelegd. 

A r t . 6. D e inzenders moeten zich onderwerpen aan 
de uitspraak van de J u r y , waarnaar ook de ui treiking 
der uitgeloofde prijzen zal plaats vinden. 

A r t . 7. To t mededinging aan de beantwoording van 
deze prijsvraag worden uitgenoodigd alle bouwkundigen, 
woonachtig in de provincie Fr iesland. 

K O N I N K L I J K I N S T I T U U T V A N I N G E N I E U R S . 
He t Instituut hield op Dinsdag 12 November eene 

vergadering in het lokaal Diligentia te ' s - H a g e , die 
door ru im honderd leden werd bijgewoond. Zij werd 
te halftwaalf uren door den President, N . T h . M i -
chael is , geopend. 

D e notulen der vergadering van 6 September waren 
gedrukt aan de leden toegezonden. Nadat het l i d 
G . van Diesen een paar opmerkingen had gemaakt , 
daarmede in verband staande, werden zij voor goed 
vastgesteld. 

W e d e r o m was een groot aantal geschenken ontvangen. 
A lvo rens met de verdere werkzaamheden werd voorts 

gegaan, wijdde de President een woord aan de nage
dachtenis van twee leden , die in den laatsten tijd door 
den dood aan het Instituut waren ontval len , namelijk 
de heeren P . J . Hofman en J . van Vol lenhoven . 

D e President vestigde hierna de aandacht van de 
leden op de onderscheiding, welke aan de collectieve 
inzending van het Instituut op de Tentoonstel l ing te 
Parijs was ten deel geval len, namelijk een eere-diploma , 
de hoogste welke is toegekend. Zeer had de Raad 
gewenscht, dat ook aan de leden , die tot die inzen
ding hadden medegewerkt, persoonlijke bewijzen van 
erkenning hadden mogen worden toegekend, maar 

daartegen verzette zich hetgeen in den boezem van 
de Ju ry omtrent collectieve inzendingen was vastge
steld. D o o r den Raad van Bestuur was inmiddels 
aan die leden een gelijkluidende brief ger icht , waarvan 
voorlezing werd gedaan. 

D o o r den Secretaris werd een uitvoerig verslag uit
gebracht omtrent het bezoek, dat door ongeveer hon
derd leden van het Instituut aan de Société des Ingé
nieurs Civils te Parijs in het begin van de maand 
September , op de door dat Genootschap daartoe gedane 
ui tnoodig ing , werd gebracht. 

H e t l i d J . de K o n i n g gaf den Raad van Bestuur 
in overweging , de ondervonden beleefdheid niet onbe
antwoord te laten. De Raad zal dit punt tot een 
onderwerp van beraadslaging maken. 

D e President deelde daarop het een en ander mede , 
in betrekking staande tot het Tijdschrift van het Instituut. 

V a n den hoofdingenieur van 's Ri jks Waterstaat in 
het e)ie district waren de waarnemingen aan D e n He lde r 
over de maanden A u g u s t u s , September en October 
1889, zoomede de aanteekeningen betreffende de jaar
lijksche s trandmeting, ontvangen. 

In de Instituutsvergadering van 13 Juni j l . w a s , 
zooals indertijd is geme ld , door het l i d A . H u e t e e n e 
motie voorgesteld betrekkelijk het vraagstuk: A m s t e r 
dam bereikbaar te maken voor de groote scheepvaart, 
en was door den Raad van Bestuur toegezegd die 
motie tot een punt van onderzoek te maken en daar
omtrent wellicht nader een voorstel te doen. A a n laatst
bedoeld voornemen was nu gevolg gegeven. N a breed
voerige bespreking was de Raad van oordeel geweest, 
dat de motie, in den v o r m , waarin die was voorge
ste ld , geen onderwerp van beraadslaging kon uitma
ken. He t slot van de besprekingen was , dat de R a a d , 
tevens als preadvies, voorstelde de navolgende motie 
te behandelen: 

„ D e Vergader ing spreekt den wensch u i t , dat er 
een onderzoek moge worden ingesteld naar de tech
nische en financieele mogeli jkheid eener verbinding 
van Amste rdam met de Noordzee , geschikt voor de 
groote scheepvaart, niet belemmerd door sluizen en 
bruggen. 

„ D e Vergader ing richt voorts tot den Raad van B e 
stuur het verzoek, uit de leden van het Instituut te 
benoemen eene commiss ie , welke zich ten doel stelt 
een onderzoek naar den w e g , die gevolgd moet wor
den om een afdoend avant-projet met globale raming 
van kosten voor het bovenvermelde onderwerp in het 
leven te roepen." 

D i t voorstel gaf tot breedvoerige beraadslagingen 
aanle id ing, waaraan door de leden P h . W . van der 
S l e y d e n , J . F . W . C o n r a d , J . W . W e l c k e r , C . A . 
J o l l e s , H . H u e t , E . H . Stieltjes, H . P. N . H a l b e r t s m a , 
D r . E . F . van D i s s e l , benevens den President , werd 
deelgenomen. Sommigen van de sprekers waren van 
oordee l , dat het Instituut z i c h , door het aannemen van 
deze mot ie , op een verkeerden weg zou begeven, in 
strijd met den werkkr ing en de t radi t iën van die in
stelling , welke bewering door anderen werd weersproken. 

T e n slotte werd de motie in twee gedeelten in stem
ming gebracht; de eerste a l inea, op voorstel van het 
l i d V a n Disse l eenigszins gewijzigd , werd met 78 tegen 
17, het tweede gedeelte, ongewijz igd, met 85 tegen 
10 s temmen, en daarna de motie in haar geheel zonder 
s temming aangenomen. 

Gedurende de hierop gevolgde pauze had de stem
ming plaats betreffende een vijftal nieuw voorgestelde 
leden. A l l e n werden als zoodanig aangenomen, ter
wijl een aantal anderen als l i d werden voorgesteld. 

H e t woord werd hierop verleend aan het l i d J . 
van der V e g t , die eene mededeeling deed over het 
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ontwerp eener haven voor visschcrsschepen te Sche-
veningen van de Commiss i e , benoemd bij K o n i n k l i j k 
besluit van 21 M e i 1886, n". 12, welk ontwerp door 
het l i d Jhr . H . T . H o r a Siccama in de vergadering 
van 13 Jun i j l . aan crit iek was onderworpen gewor
den. H e t l id V a n der V e g t , het eenig overgebleven 
technisch l id uit gemelde C o m m i s s i e , besprak dit ont
werp u i tvoer ig , ook ter wederlegging van de daartegen 
door het l i d Siccama gemaakte bedenkingen. A a n de 
daarop gevolgde besprekingen namen , behalve de spre
ker , het zooeven genoemd l i d , alsmede dc leden 
C o n r a d , G . van D i e s e n , J . K r a u s , Huet en V a n 
D i s s e l deel en werden verschillende punten, met het 
ontwerp in verband staande, besproken. 

Afzonderl i jk werd n o g , overeenkomstig het daar
omtrent vroeger genomen beslui t , de voordracht van 
het l i d Siccama tot een punt van behandeling gemaakt 
en werd bepaaldelijk door het l i d Conrad op verschi l 
lende bijzonderheden gewezen, d i e , naar zijn inzien , 
voor gegronde tegenspraak vatbaar waren , terwijl ook 
het l id Jhr . F . L . Ort t zich daarbij aansloot. Heiden 
werden door het l id Siccama beantwoord. In den 
loop der beraadslagingen kwam een paar malen het 
feit ter sprake, dat dit l i d ook l i d is van den G e 
meenteraad van 's-Gravenhage en werd gewezen op 
de naar de meening van sommige leden minder ge
paste u i td rukk ingen , door dat l i d in den boezem van 
gemeld col lege , in verband met het aanhangig vraag
stuk , gebezigd. 

D o o r het l i d T h . Stang waren twee mededeelingen 
aangekondigd , waarvan echter alleen de eerste thans 
kon worden gegeven wegens het reeds ver gevorderde 
uu r , dat ook het l i d Hue t had aanleiding gegeven om 
de door hem aangekondigde mededeeling over diepe zee-
polders tot eene volgende vergadering uit te stellen. 

H e t l i d Stang besprak eene in zeer korten tijd uit
gevoerde verplaatsing onder druk van eene 4 5 7 m M . 
zware , 250 M . lange hoofdtoevoerbuis van de ' s -Gra-
venhaagsche water leiding, die zonder eenige storing in 
den dienst had plaats gehad. 

D e voordrachten werden door een groot aantal tee
keningen op groote schaal toegelicht. 

Nadat nog door het l i d J . S c h a l i j , in aansluiting 
aan een vroeger in het Instituut gehouden discussie, 
een korte mededeeling was gedaan betrekkelijk de in 
de straat Madura uitgevoerde we rken , sloot de Pre
sident te ru im halfvier uren de vergadering. 

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

A F D E E L I N G ' S - G K A V E N H A G E . 

Vergadering van Vrijdag 8 November 1889. 
D e notulen werden gelezen en goedgekeurd. D e 

ingekomen antwoorden op de prijsvragen van 1888 
zul len op de kunstbeschouwing worden tentoongesteld. 
V a n de door het Hoofdbestuur gestelde vragen zijn 
reeds aan verschillende heeren eenige ter beantwoor
d ing uitgereikt. 

N a eenige bespreking werd de in een vorige ver
gadering ingekomen vraag van den heer A . C . L o t z 
o m den moreelen steun van de Afdee l ing voor zijne 
inr ich t ing voor teekenonderwijs enz. aan de orde gesteld. 
H e t Bestuur, steunende op den naam der vereeniging 
„ b e v o r d e r i n g der bouwkunst" , dus ook bevordering van 
't onderwijs in de bouwkuns t , meende het verzoek van 
den heer L o t z niet te mogen afwijzen, en stelde daarom 
voor , o m op bepaalde tijden een Commiss ie te benoe
men , ter beoordeeling van 't geleverde werk dier i n 
r icht ing . 

D e aanwezigen bleken met dit voorstel niet geheel 
in te stemmen. M e n kon toch niet alle particuliere 

inrichtingen steunen, en waar is in tegenovergesteld 
geval de grens. D e moeil i jkheid was volgens andere 

, eenvoudig uit den weg te ruimen door te onderzoeken, 
hoeveel dergelijke inrichtingen er in den H a a g gevon
den worden , en die alle in geval van aanvrage denzelf-

! den steun te verleenen. N a nog eenige bespreking, 
werd in s temming gebracht : 

10 of aan het verzoek van den heer L o t z in zijn ge
heel zal worden voldaan; 

2° of een Commiss ie benoemd zal worden met op
dracht , den toestand der inr icht ing op te nemen en 
te onderzoeken of de Afdee l ing haar steun kan ver
leenen. 

H e t eerste werd afgestemd, het tweede met groote 
meerderheid van stemmen aangenomen. 

H e t voorstel van het Bestuur tot wijziging van een 
der artikelen in het reglement werd aangenomen. 

D o o r s temming werd besloten de kunstbeschouwin
gen voortaan te houden op de vergaderavonden. In de 
volgende bijeenkomst zullen twee bestuursleden worden 
verkozen, in de plaats van de heeren Frowein en S to l -
tefus. 

H i e r n a kwam dc heer J . E Kr iens aan 't w o o r d , 
om eene voordracht over L o n d e n te houden. 

N a een nauwkeurige reisbeschrijving, voerde spreker 
de aanwezigen in buitengewoon korten tijd door ge
heel L o n d e n , waarbij alle merkwaardige gebouwen , 
historische monumenten , enz. korter of breedvoeriger 
werden besproken. M e t een woord van hartelijken 
dank aan den heer Kr i ens voor zijne even leerrijke als 
interessante mededeelingen, werd de vergadering onder 
een daverend applaus gesloten. 

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

Vergadering van 8 November 1889. 
In de vergadering, onder leiding van haren Voorzitter, den 

heer J. F. Klinkhamer, gehouden, werd mededeeling gedaan 
van de ingekomen stukken en hield de heer H P. Berlage aan 
de hand van een aantal fraaie photographieen, eene causerie 
over de gebouwen der Parijsche tentoonstelling. Spreker stelde 
vooral in 't licht hoe op deze laatste wereldtentoonstelling ge
bleken was, dat het ijzer als grondstof bij de constructie aan
gewend kon worden, zonder dat dit afbreuk deed aan de ar
chitectonische schoonheid, en de rijkdom en het schitterend 
effect van vele gebouwen ook voor geen gering deel te danken 
was aan de plastiek. In hare beteekenis voor dc architectuur 
had dc Parijsche tentoonstelling alle vorige ondernemingen 
van dien aard in de schaduw gesteld en daardoor had zij ook 
een succes behaald, dat moeilijk door eene volgende tentoon
stelling kon overtroffen worden. 

De Voorzitter zei den heer Berlage namens de Vergadering 
dank voor deze onderhoudende en te celijk leerzame voordracht. 

Nog werd op voorstel van het Bestuur besloten, de volgende 
prijsvragen uit te schrijven: 

1". F.cn ontwerp voor het ameublement voor een Raadzaal, 
stijl aan den ontwerper overgelaten. Men verlangt geteekend 
een hoofdzetel, stoelen, een tafel, kleine tafel en kast op de 
schaal van 1 tot 10 en verschillende details op ware grootte. 

2°. Een ontwerp voor een ijzeren brug in een park over 8 
meter spanning. Men verlangt geteekend een zijaanzicht en een 
doorsnede op de schaal van 1 tot 20 en een detail op ware grootte. 

Voor het eerste ontwerp, dat der bekroning waardig wordt 
gekeurd, wordt uitgeloofd het getuigschrift der Afdeeling e n / 6 0 , 
voor het tweede het getuigschrift en / 3 0 . 

A F D E E L I N G U T R E C H T . 

Vergadering van 12 November 1889. 
Na dc opening der vergadering vestigde de Voorzitter de 

aandacht op het verlies, dat de Aldeeling te betreuren had door 
het afsterven van twee geachte leden, de heeren Vermeijs en 
Tollenaar. 

Daarna werden de door het Hoofdbestuur der Maatschappij 
gestelde vragen besproken en commissicn benoemd tot beant
woording van enkele daarvan. 

Vervolgens werd behandeld de aanleg van het Hoogeland tot 
wandelpark cn de daarmede in-verband staande, later in exploi
tatie te brengen bouwterreinen, waarna door den heer Van 
Luntercn toelichtingen werden verschaft over het reeds vroeger 
door hem gemaakt ontwerpvoor een Handelsbeurs, behoorende 
bij de concessie-aanvraag Laseur, waarmede de avond zoo ver was 
verstreken, dat de kunstbeschouwing moest achterwege blijven. 

16 November 1889. D E O P M E R K E R . 389 

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

JSuitengewone vergadering op Dinsdag 12 November 1889. 
Nadat de leden zich eenigen tijd hadden verlustigd in de be

zichtiging van een aantal photographieen van de Republiek 
Columbia en dc werken aan het Panamakanaal, opende de 
Voorzitter de vergadering; spreker verheugde zich over het tal
rijk bezoek en gaf daarna het woord aan den heer W. Brandsma 
Johz., ingenieur te Kralingen, die voor dezen avond als spreker 
optrad over zijn verblijf in de Republiek Columbia en zijn be
zoek aan het Panamakanaal. 

Na een inleidend woord, begon spreker eerst te vertellen waar 
het land ligt, dat hedenavond het onderwerp van zijne be
spreking zal uitmaken; het is begrensd: ten westen door de 
Stille Zuidzee, ten noorden door de Caraïbische zee, ten oosten j 
door Venezuela en ten zuiden door Ecuador; hij besprak daarna I 
meer in bijzonderheden dc reis, die in het jaar 1886 werd on
dernomen, ten einde gedurende ruim een jaar in de Zuid Ame-
rikaansche tropen werkzaam te zijn voor het ontwerpen en 
uitvoeren van eenige waterbouwkundige werken in de Repu
bliek Columbia. 

De voorbereiding, het afscheid nemen van familie en vrienden 
en het van wal steken werd door spreker op zeer onderhoudende 
wijze geschilderd, evenals het leven aan boord; voorts de 
kennismaking met zijne medereizigers, terwijl op de ordelijke 
cn geregelde leefwijze aan boord werd gewezen cn op dc moeite, 
die er gedaan werd den pasagiers het leven zoo prettig mogelijk 
te maken. 

Na eene zeereis van eenige weken over den Atlantischen 
oceaan arriveerde men eindelijk 18 Juni 1886 te Cartagena, eene 
kustplaats in Columbia, waar men huizen vindt zonder ven
sterglas, ruw afgewerkt en die alle aanzien van netheid missen. 
Cartagena is een vervallen stad; de wallen, straten en riolee-
ring getuigen nog van vroegere grootheid. 

Behoorde de luiheid niet tot de karaktertrekken van het 
volk, dan zou het land zeer zeker spoedig in bloei toenemen. 
Columbia, het zoo schoon en heerlijk land, is tweemaal grooter 
dan Frankrijk, rijk aan edele metalen en schoone houtsoorten 
cn heeft een weeldcrigen plantengroei. De kleeding in de 
steden is als in alle beschaafde landen; men gebruikt echter 
meest gekleurde stoffen; orde en netheid zijn daar onbekende 
zaken. Het werken op Europeesche wijze is den lieden ten 
eenenmale onbekend en het heeft heel wat moeite gekost de 
arbeiders te dwingen om de verwerking van rijshout, het gra
ven , grondvervoer en het maken van steenglooiingen op onze 
manier uit te voeren; toch waren de arbeiders gewillig de 
orders te gehoorzamen toen ze eerst het betere daarvan inzagen. 
Op levendige wijze schetste spreker de manier van werken 
daar te lande, die zoo primitief mogelijk geschiedde en de 
moeite en inspanning om in dien arbeid meer regel te brengen. 
Na aldaar een jaar aan zijn ontwerp te hebben gewerkt, moest 
spreker voor ambtsbezigheden naar zijn vaderland terugkeeren 
cn werd het werk aan een Nederlander, den heer Schrcudcrs, 
ter voltooiing opgedragen. 

Tijdens de pauze, die nu volgde, gaf spreker eene verklaring 
van de photographieen, waarna het bezoek aan het Panamaka
naal werd behandeld. 

Na eerst de geschiedenis, aan dat kanaal verbonden, op 
breedvoerige wijze tc hebben verteld en den tegenwoordigen 
toestand en ook zijn onderhoud met den heer De Lesscps, be
treffende 't aanbrengen van schutsluizen te hebben besproken, 
gaf spreker een breedvoerig verslag hoe de Nederlanders daar 
hebben gewerkt Spreker is de overtuiging toegedaan, dat de 
Nederlanders niet genoeg in den vreemde verkceren cn zich niet 
voldoende op de hoogte stellen hoe in andere landen met ver
schillende werktuigen verschillende aardsoorten worden ver
werkt. Waren zij met bergwerk vertrouwd geweest, dan hatlden 
zij het werk niet aan eene Zwitsersche maatschappij behoeven 
over te dragen. Hij raadt vooral ondernemende jongelui, die 
een weinig moed bezitten, aan, niet al te veel te studeeren, 
niet al te lang in 't vaderland te blijven, maar vroeg de wijde 
wereld in te gaan; zien hoe anderen werken; zich leeren schik
ken in elk land, bij elk volk. De practijk is de beste leer
meesteres. Men ondervindt op reis wat andere volken daarvoor 
doen en zonder dat zal Neerland nooit zijn ouden roem cn 
veerkracht weder machtig worden; spreker prees in het bijzonder 
het zoo schoone en rijke Columbia tot kennismaking aan, 
waar voor velen een ruim arbeidsveld openligt. 

Spreker gaf ten slotte met nadruk te kennen, dat izyinden 
vreemde ruim in hun onderhoud kunnen voorzien, die de 
handen uit den mouw durven te steken. Van het begin tot 
het einde werd de spreker met aandacht gehoord en de Voor
zitter werd met applaus begroet, toen hij als tolk der aanwezigen 
daarvoor dankzeidc. 

A F D E E L I N G A R N H E M . 

Vergadering van 13 November 1889. 
Na lezing cn goedkeuring van de notulen der vorige verga

dering werd aan de leden voorlezing gedaan van elf vragen, 
door het Bestuur der Maatschappij gesteld en aan de verschil
lende afdeelingen gezonden met verzoek om die ter bespreking 

voor te tlragen en de respectieve antwoorden vóór 1 Maart aan 
het Bestuur in te zenden. 

Daarna werd door het lid W. Camman ter bezichtiging ge
geven eene schoone collectie ontwerpen van villa's, smeed
werken, titelbladen voor boekwerken, en ingezonden antwoorden 
op prijsvragen voor diploma's en daarna eene verzameling 
phothographieen uit Italic, van de steden Florence, Bologne en 
Pisa, die door hem bezocht waren. Door den Voorzitter werd 
hem hiervoor uit naam van alle leden dankgezegd. 

Daarna werd verslag uitgebracht van het bezoek aan de 
nieuwe kerk van de Doopsgezinde gemeente, waartoe de leden 
door den ontwerper van het plan, het lid W. Honing, waren 
uitgenoodigd. 

De gevel van dit kerkje, gebouwd van baksteen met Pisten 
van natuurlijke steen en profielen in gekleurde steen, heeft 
een aangenaam uiterlijk. Boven den hoofdingang is een rad-
venster met vulling van gekleurde steen. Uit den sluitsteen 
hiervan ontwikkelt zich eene console van zandsteen, waarop 
een torentje in houtconstructie, waarvan de vormen niet ge
lukkig zijn, daar het geheel een te zwaar voorkomen heeft en 
niet op houtconstructie doelt. Inwendig is het kerkje lang
werpig, gedekt met een houten tongewelf in caissnnvorm, dat 
verkregen is door opgespijkerde lijstjes, op de doorgaande 
breedten, welke wijze van werken niet te verkiezen is, daar 
men hierdoor niet het gewenschte doel bereikt. Het eiken
houten ameublement maakt met de hooge lambriseering cn tie 
preekstoel een aangenaam geheel, dat verhoogd wordt door dc 
gedempte lichtstralen, die door het in lood gezette gebrand 
glas binnendringen. 

Daarna werd rapport uitgebracht van een bezoek aan het 
nieuwe brandscherm in den schouwburg, waartoe door het Be
stuur een schrijven was gericht aan den directeur der gemeente
werken, die daartoe welwillend zijne toestemming had verleend. 
Dit bezoek had ook plaats onder leiding van het lid W. Honing. 
Het ontwerp is van Tillemans te Remscheid en door het lid 
Honing gedetailleerd. Het bovendeel van de tooneelopening 
is voorzien van een vast scherm, waarvan aan beide zijden 2 
geleidbancn met consolen. Dit scherm bestaat verder uit een 
raamwerk van hoekijzer met kruisen, waarop geklonken is 
gegalvaniseerd plaatijzer no. 20 met de golven verticaal, om 
zoodoende, bij eventucelen brand, opstijging van heete lucht in 
dc golven te bevorderen. Aan de zijden loopen 2 stellen rol
len in geleiders van U" 'J Z L ' r - De bovenrand van het scherm 
valt in een M ijzer met zand gevuld en geklonken aan het on
dereindevan net vaste deel. zoodat daardoor de rook afgesloten is. 

Het scherm hangt over rollen aan tegenwichten, met zware 
kettingen, welke tegenwichten in kokers besloten zijn. Het 
weegt 1400 kilo cn de tegenwichten 1120 kilo. De hoogte, waar
op het scherm kan opgetrokken worden bedraagt 7 meter. 
In het brandscherm is een deurtje om, bij mogelijke paniek, 
met neergelaten scherm tot het publiek tc kunnen spreken. 
Onder het tooneel staat een lier, welke van af het tooneel 
kan behandeld worden en die dient om het scherm op of neer te 
laten. Door een aangebrachte vang kan men op elke hoogte 
het scherm laten staan. De lieras is verlengd tot buiten den 
zijgevel en eindigt daar in een kastje, zoodat bij mogelijk ge
vaar ook buiten het scherm nog neergelaten kan worden. 
Het scherm werd geleverd door de heeren Traanboer en 
Thomassen, en heeft / 2 3 0 0 gekost. 

De Voorzitter brengt daarna in behandeling de brochure, 
over het houden van wedstrijden voor handwerkslieden, en 
vraagt of een der leden hierover het woord verlangt. De Voor
zitter is van oordeel dat die wedstrijden geen resultaat zullen 
hebben, dat het doel is. om in de tegenwoordige slechte tijden 
den werkman daartloor aan werk te helpen en aan het publiek 
te doen zien wie zich in zijn vak heeft onderscheiden. De 
werkman moet voor die prijsvragen zijne avonduren beste
den, maar hoe? Geheel op eigen risico. En krijgt hij eene 
bekroning, wat dan nog? Zijn lot zal er niet door verbeteren, 
hij zal dezelfde blijven. Zoolang, volgens spreker, vele artikelen 
ingevoerd worden, zooals smeedijzer, behakte steen, klaarge
maakt timmerwerk, heeft het denkbeeld van wedstrijden geen doel. 

Het lid Freem is het met den heer Boerbooms niet eens. 
Zoo deze het doet voorkomen alsof met de wedstrijden eene 
philantropischc gedachte gepaard gaat, gene gelooft dat het 
doel gansch anders is. De wedstrijden worden uitgeschreven 
om de werklieden te prikkelen tot ontwikkeling en veredeling 
van hun vakkennis, en hij gelooft dat wel degelijk eene be
haalde onderscheiding in het voordeel van den werkman zal 
zijn, daar hij, bij het zoeken naar een werkkring, door patroons 
of werkgevers uitverkoren zal zijn boven anderen. Spreker ge-
looft ook niet dat het tweede argument hiermede in verband staat 
doch is niet voorbereid genoeg om zich op het gladde terrein 
te begeven van protectie, maar hierin schuilt z. i . niet het 
verschijnsel van den invoer van vele buitenlandsche bewerkte 
materialen. Hij is van oordeel, dat door ontwikkeling en voor
uitgang de werklieden langzamerhand het hoofd zullen kunnen 
bieden aan den invoer van het buitenland, door zóó te werken 
dat dc concurrentie mogelijk wordt. Hoewel de Nederlandsche 
werkman over het algemeen zeer goed voor zijn vak geschikt 
is, loopen er nog een groote massa, vooral in de bouwvakken, 
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met '/, of '/« vakkennis, indertijd ontstaan uit de specu
latie-woede, toen men tegen elkaar op ging bieden om een 
werkman te huren. 

Het lid Evekink is het in vele opzichten met den vorigen 
spreker eens en wil ook hier die wedstrijden uitschrijven, uit
gaande liefst van de Afdeeling Arnhem. Hij deelt mede dat 
op 27 November e. k. aan een meubelmakersleerling, op eene 
Nutsvergadering alhier, een te Haarlem behaalde prijs zal 
worden uitgereikt en dat o. a. het Bestuur van de Kamer van 
Koophandel uitgenoodigd en eerst later besloten is ook het 
Bestuur van de Afdeeling te noodigen, een bewijs dat het 
bestaan der Afdeeling niet algemeen bekend is. Wanneer de 
Afdeeling in overleg trad met dc Werkmansvereeniging was 
zeer zeker iets tot stand te brengen. 

Op verzoek van den Voorzitter wordt hiervoor eene voor-
loopige commissie benoemd, bestaande uit de heeren Evekink, 
Traanboer, Freem, W. G. Lensink en de Voorzitter. 

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten. 
A . J . F R E E M . 

V E R E E N I G I N G A R C H I T E C T U R A T E ' S - G R A V E N H A G E . 
Gewone vergadering van 13 November 1889. 

Na opening der vergadering werden de notulen van de vorige 
gelezen en goedgekeurd en gaf de Voorzitter het woord aan 
den heer M . T. Leijh, tot het houden zijner voordracht over 
Rembrandt van Rijn. 

Spreker zcide voor de keuze van zijn onderwerp buiten »het 
vak'' te zijn gegaan omdat de geschiedenis van Holland's meest 
beroemden schilder bij geen rechtgeaard Nederlander onbekend 
mag zijn en men dezen eisch in de eerste plaats mag stellen 
aan allen, die zich op kunstgebied bewegen. 

Op boeiende wijze gaf spreker een overzicht van het leven, 
de lotgevallen en de werken van den schilder en deed in het 
bijzonder uitkomen hocRembrandt's kunst zich geheel zelfstandig 
ontwikkelde, in tegenstelling met de toen in de schilderkunst 
heerschende gewoonte van navolging der Italiaansche meesters. 
Ook het huiselijk leven van den meester, zijn karakter en we
derwaardigheden werden vermeld en aangetoond en met eenige 
hierop betrekking hebbende anecdoten gekruid. Aan het slot 
zijner voordracht herinnerde spreker eraan hoe ook Rembrandt, 
in zijn laatste levensjaren, door zijn tijdgenooten werd vergeten. 

De Voorzitter bracht den heer Leijh dank voor zijn keurige 
bijdrage, die een luid applaus van de vergadering mocht ver
werven. Vervolgens werden een paar monsters van dakbedekking 
(Willesden-preparaat) en van geperforeerde gipssteenen voor 
binnenmuren, die ter bezichtiging waren gesteld, met belang
stelling besproken en daarna overgegaan tot de kunstbeschou
wing bestaande in 1'Emulation, Architectonische Bilderbogen, 
Decorative Vorbilder cn Architectonische Rundschau, aange
boden door den heer H . J. Mondt. 

Vóór het eindigen der vergadering werd het organiseeren 
van schetsavonden ter sprake gebracht, welk punt waarschijnlijk 
in de eerstvolgende bijeenkomst zal worden behandeld. 

Onder dankbetuiging van den heer Mondt, voor de ter kunstbe
schouwing afgestane plaatwerken, werd de vergadering gesloten. 

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

T O T B E V O R D E R I N G D E R B O U W K N U S T . 
Evenals ten vorige jare heeft het Bestuur der Maatschappij 

eenige vragen aan de Besturen der Afdeelingen toegezonden. 
Deze elf vragen luiden als volgt: 
Vraag 1. Zijn er voor het onderzoek van trassoorten betere 

proeven bekend dan de naaldproef? 
Vraag 2. Welke proeven zijn genomen betreffende den invloed 

van vorst op cement-mortels, en welke zijn de uitkomsten 
daarvan. 

Vraag 3. Is in het algemeen het gebruik van schelpkalkof 
dat van stcenkalk aan te bevelen, of is in verschillende ge
vallen het een boven het ander te verkiezen? 

Welke verhoudingen van de metselspecie zijn voor het eene 
en het andere het verkieslijkst? 

Hoe staan de kosten tegenover elkander? 
Wat is beter, de steenkalk versch geleverd te gebruiken of 

deze langeren tijd te laten liggen? 
Welke is het oordeel over droog geleschte stcenkalk en de 

meelkalk? 
Vraag 4. Volgens beproevingen hebben goede holle steenen 

een zeer groot draagvermogen, zoodat zij bij het streven naar 
weinig ruimteverlies voor stadshuizen, waar eenstcens draag-
muren nagenoeg regel zijn, zeker in aanmerking zouden komen', 
omdat zij geluidwerend en minder zwaar zijn, en veel spoediger 
drogen. Ook de prijs kan geen bezwaar zijn, want bij gelijk 
muurvolume is deze dezelfde als voor de anders daarvoor ge
bruikte Waalsteenen. Welke zijn dan de bezwaren, waardoor 
de toepassing nog zoo gering is? 

Vraag 5. In hoeverre is het gebruik van Noordsch of Duitsch 
graniet, bij burgerlijke bouwwerken, te verkiezen boven dat 
van andere steensoorten? 

Vraag 6. Verdient de toepassing van machinaal timmerwerk 
aanbeveling? 

Verhindert dit op den duur de vorming van goede tim
merlieden ? 

Zijn de somwijlen geopperde bezwaren van schilders tegen 
dit timmerwerk gegrond? 

Vraag 7. Wat leert dc ondervinding omtrent asphalt-dak-
papier, asphaltvilt, Willesden-linnen, houtccment en dergelijke 
dakbedekkingen ? 

Vraag 8. Wat verdient bij het vaststellen van uitbreidings
plannen door gemeentebesturen de voorkeur, alleen het tra-
cceren van hoofdverkeerswegen of eene geheel gedetailleerde 
indeeling met alle zij- en tusschenstraten? 

Vraag 9. Het is meermalen gebleken, dat bouwverordeningen 
door sommige Gemeentebesturen opgemaakt, in de practijk 
blijken niet voldoende te kunnen worden gehandhaafd. 

Zoude het niet wenschelijk zijn dat door de Maatschappij bij 
de Regcering de noodige stappen werden gedaan om allen twijfel 
daaromtrent te doen vervallen? 

Vraag 10. In hoeverre is het wenschelijk om de verzekering 
van werklieden tegen ongelukken gedurende het werk, op te 
nemen in de bestekken voor uitvoering van particuliere werken? 

Op welke wijze zou eventueel zulke verzekering moeten ge
sloten worden? 

Vraag n . Gelijk bekend is, wordt den bekroonden schilders 
of beeldhouwers met den »prix de Rome" de keus gelaten waar 
in het buitenland zij hunne studiën wenschen voort te zetten. 

De vraag wordt gesteld, of voor den eventueel bekroonden 
architect dit jaargeld inderdaad en bij voorkeur een prix de 
Rome zal wezen, m. a. w. of hem bovenal een verblijf in Italië 
nuttig zal kunnen zijn? 

Zoo ja , waarom? 
Zoo neen, waarom niet? 
En welk reisplan zou men hem in dit laatstbedoelde geval 

op goede gronden mogen aanbevelen ? 

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 . In de Donderdag 14 dezer gehouden algemeene 

vergadering van aandeelhouders in de Nederlandsche Zuid-
afrikaansche Spoorwegmaatschappij werd den heer J. L . Cluy-
senaer op diens verzoek, op de meest eervolle wijze en onder 
dankbetuiging voor de vele cn gewichtige diensten, ontslag ver
leend als Directeur der Maatschappij, en in zijne plaats met 
algemeene (58) stemmen benoemd de heer G. A . A . Middel-
berg, hoofd-inspecteur bij de spoorwegmaatschappij, terwijl 
de heer Cluysenaer tot lid van oen Raad van commissarissen 
gekozen werd. 

U T R E C H T . Naar het Utrechtsch Dagblad verneemt, zijn de 
stukken betreffende Je verbouwing der Universiteit omstreeks 
de heltt der maand October 1.1. bij den Minister van Binnen
landsche Zaken van het College van Curatoren ingekomen. 

L E I D E N . Een viertal plannen tot verbouwing van de Stads
gehoorzaal zijn aan den Gemeenteraad overgelegd. Bij plan I 
wordt alleen dc oude gehoorzaal gebruikt met het in de Bree-
straat daarnevens liggend perceel en het telegraafkantoor aan 
de Aalmarkt. Bij plan II is de kosterswoning der Walekerk 
getrokken, bij III ook nog het ijkkantoor; bij dit laatste plan 
is een afzonderlijke uitgang voor bezoekers met rijtuigen. Bij 
plan IV zijn bovendien nog twee huizen aan de Aalmarkt ge
trokken. Met deze plannen hangt natuurlijk samen de grootte 
der verschillende onderdeden. De kosten voor dc verschillende 
plannen zijn geraamd: voor I op / 9 5 , 0 c » , voor II o p / 1 1 8 , 0 0 0 , 
voor III op ƒ 121,000 en voor IV op / 130,000. Behalve deze 
nieuwe plannen zijn nog anderen overgelegd, plannen, die reeds 
vóór den brand waren gemaakt, waarbij natuurlijk de oude 
ruimte zooveel mogelijk gebruikt werd. 

De Commissie van fabrikage geeft de voorkeur aan plan III 
en stelt voor den gemeente-architect op te dragen, eenige nader 
aan te wijzen plaatsen in Nederland en in het buitenland te 
bezoeken, ter opneming en bestudeering van soortgelijke ge
bouwen, en daarna, met een rapport over zijne dienstreis, de 
naar aanleiding daarvan gewijzigde plannen voor eene nieuwe 
Gehoorzaal in te dienen. 

— Het Uitvoerend Comité voor de wedstrijden voor hand
werkslieden en leerlingen, uitgeschreven door de Afdeeling 
»Leiden cn omstreken" van de Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst heeft aan verschillende patroons een aankondigings
biljet toegezonden om dit in de werkplaatsen op te hangen. 
In de begeleidende circulaire wordt o. a. het volgende gezegd: 

»De groote medewerking van Leiden's burgerij en die van 
de omliggende gemeenten, geven goeden moed tot het welslagen 
der wedstrijden. 

«Zij hoopt en vertrouwt dat u de deelneming van uwe werk
lieden en leerlingen aan deze wedstrijden zult bevorderen en 
hun daarvoor tijd en gelegenheid, alsook zoo mogelijk materiaal, 
zult willen verschaffen, en u te dien einde in verbinding wilt 
stellen met de Uitvoerende Commissie. 

i'De Commissie is bereid tot het geven van alle mogelijke in
lichtingen , terwijl in het programma, dat na 1 December a. s. 
verschijnt, de te maken voorwerpe n zullen worden vermeld." 

W A A L W I J K . Met de werken voor den 
aanleg van de waterleiding te Tilburg zal, 
naar men ons meldt, eerlang een aanvang 
worden gemaakt. Door den concessionaris S 
S. R. Stokvis Jr. te Rotterdam is reeds 
van den Minister van waterstaat vergun
ning gevraagd tot het maken den prise 
d'eau en tot het ontleenen van water, voor-
loopig aan het Oude Maasje nabij de haven 
alhier en later aan het nieuwe riviervak, 
hetwelk gevormd wordt door de verlegging 
van den Maasmond. 

ROZE ND AAL. Naar wij vernemen, is door 
Gedeputeerde Staten dezer provincie aan 
den heer J. F. C van Schaik te Woensel 
een uitstel verleend tot 1 Januari e. k. 
tot het inzenden der plannen voor den 
aanleg van een gedeelte locaalspoor cn 
stoomtramweg van Zicriksee met overbrug
ging van het Zijpe over het Slaak, via 
den Dam, de Heen en Steenbergen naar 
deze gemeente. 

B A A R N . Voor de vacante betrekking van 
gemeente-opzichter, salaris ƒ 9 0 0 , hebben 
zich niet minder dan 191 sollicitanten 
aangemeld. 

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

A A N B E S T E D I N G 
op Maandag 16 December e. k. ten 2 ure aan 
het kantoor der Ooster Stoomtram-Maat-
schappjj, Spoorstraat, Utrecht. 

Het leveren van SCHILDERS
MATERIALEN en MACHINE
KAMERBEHOEFTEN in 12 per
ceelen. 

Het bestek en de monsters liggen van af 
1 December e. k. ter visie ten kantore der 
Maatschappij, terwjjl de bestekken op franco 
aanvraag aldaar, tegen betaling van ƒ0 .25 
per ex. tc bekomen zjjn. 

DE DIRECTIE. 

PERSONALIA. 
— Bij den waterstaat en 's lands burgerl. 1 

openbare werken in Ned.-Indie zijn: 
benoemd tot adspirant-ingenieur C. F. | 

Stoel en P. J. Bertel. 
overgeplaatst: van Kasri naar Probo-

linggo de opzichter 3e k l . D. D. Thedens: 
van de Westerafdeeling van Borneo naar 
Semarang, de opz. ie k l . A. J. Dijkstra; 
van Batavia naar de Westerafdeeling van 
Borneo, de opz. ie k l . J. B. Henstedt; van I 
Moendrie naar Bantam, de opz. 3e k l . A . i 
J. Muller; van Bantam naar Preanger Re I 
gentschappen, de opz. 2e k l . B. W. van de 
Hamer; van lapara naar Bantam de opz. 
ie k l . K. A. Berkhemer; van de Preanger-
Regentschappen naar Sumatra's Westkust, 
d( opz. 3e fel. J. Walter J van Madioen naar i 
de Preanger Regentschappen, de opz 2e k l . 1 
K. A. Trouerbach. 

toegevoegd: aan den chef der 5e water-
staatsafdeeling en in verband daarmede 
overgeplaatst van Probolinggo naar Kasri, 
dc opz. ie kl. A N . Pieters; aan den chef 
der 4e waterstaatsafdeeling, de benoemde 
adsp.-ing. H . van Geldcren. 

geplaatst: in Batavia, de benoemde opz. j 
3e kl. F. H. Cordcsius; in Soerabaia, de' 
benoemde adsp -ing. E. Gerst. Bij de op
nemingen in het belang der verbetering 
van de bevloeiing der Solo vallei, de ing. 
3e k l . J. P. Kruimel; bij de directie, del 
benoemde adsp.-ing. C. F. Stoel en P. J. I 
Bertel. 

ingetrokken: de plaatsing bij de opne
mingen der Brantas- en Parrong-rivier van 
den opz. 3e k l . E. Ch. Versteegh, dedeta-
cheering bij den dienst der staatsspoorw. 
ter Sumatra's Westkust: van den ing. 2e 
k l . P. Th . L. Grinwis Plaat en den ing. 
2e k l . L . J. C. van Es. 

— Bij de Staatsspoorwegen op Java zijn 
'toegevoegd: Aan den chef van de ex

ploitatieder Westerlijncn op Java, de adsp.-
ïngenieur bij den waterstaat A . Sijthoff. 
Toezicht op de spoorwegdiensten cn het 
stoomwezen: overgeplaatst: van Soera
baia naar Medan, de insp. 2e k l . A. F . 
G. Mallinckrodt. Tijdelijk belast: met den 
dienst van inspecteur ie kl . te Semarang 
J. D. Donker Duijvis. 

— De heer L. E . Asser, ingenieur bij 
de Hollandsche IJzeren-Spoorwegmaat
schappij, heeft tegen 1 December ontslag 
genomen uit die betrekking. 

— Aan den heer D. Balfoort te Utrecht 
's , op verzoek, eervol ontslag verleend als 
landmeter vierde klasse bij het kadaster. 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van 
AMSTERDAM zullen op Maandag 25 Novem
ber 1889, des middags te 12 uur, op het 
Raadhuis, in het openbaar aanbesteden: 

a. Het maken van den onderbouw 
van eene dubbele basculebrug 
over de Singelgracht voor de 
Kinkerstraat. 

b. Het maken en stellen van den 
metalen bovenbouw van eene 
dubbele basculebrug over de 
Singelgracht voor de Kinker
straat. 

I)e voorwaarden dezer aanbesteding zjjn 
uitsluitend te verkrjjgen, van af 11 Novem
ber 1889, ter Stadsdrukkcrjj, tegen beta
ling van ƒ 1 voor de sub a (met één tee
kening) en van /1 voor de sub b (met één 
teekening) genoemde. 

Inlichtingen worden gegeven ten kantore 
van den Stads Architect, op liet Raad huil , 
Kamers N M . 101 en'.Mi, van des voorniiddags 
11 uur, tot des namiddags 1 uur, gedurende 
de week, welke der besteding voorafgaat. 

Burgemeester en II rikOWJOTM tOurMOOmd: 
VAN TIKNHUVEN. 

De Serretoris. 
LK JOLI.E. 

Amsterdam, fi November ISsy. 

Bouwterrein te VENLOO. 
Aan den Koermondsehen weg zijn eenitfe 

goed gelegen BOUWTERREINEN te 
koop, leer tfeaehikt voor den bouw van hee
renhuizen. 

Te bevragen bij den Mr. Timmerman II. 
V A N GASSKT/T, te Venloo. 

KLÜOS & VAN Lllllli Will 
R O T T E R D A M 

A G E N T E N 
der Société Anonyme des 

Carrières de Porphyre de Quenast" 
KN 

der „Société des Carrières de Lessines." 
L E V E R A N C I E R S v a n F A U C O I W A L K E I E N . 

Geldersche straat N". 12. 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van 
AMS1EUDAM zullen op Maandag 25 November 
1889, des middags te l i uur, in het openbaar 
aanbesteden: 

Het bouwen van een Groot Audi
torium in het Universiteitsge
bouw. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zjjn 
uitsluitend te verkrjjgen ter Stadsdrukkerij, 
tegen betaling van ƒ 1.60 (met twee teeke
ningen). 

Inlichtingen worden gegeven ten kantore 
van den Stads-Architect op het Raadhuis, 
Kamer N°. 101, des voormiddag» van 10—12 
uur, gedurende de week , welke der besteding 
voorafgaat. 

Burgemeester en It'ethouders voornoemd: 
DRIESSEN, Wrik. 

/Je Secretaris, 

l.l ' . JOLLE. 
Amsterdam, 11 November ISS'J. 

Aanbesteding. 
Op Vrijdag 22 Nov., des middags te 1 ure, 

zal door het Bestuur van het KINDERZIEKEN
HUIS te V G RA EE-V BAGS, in het Café 
ZUM ENGLISCHEN H O F , Buitenhof N°. 2, wor
den aanbesteed: 

Het bouwen van een VTLLA, be
stemd voor KINDERZIEKEN
HUIS, met bijbehoorende wer
ken, op een terrein, gelegen aan 
den hoek van de Laan van 
Meerdervoort en Tasman
straat te 's-Gravenhage, 
met de leverantie van aUe ma
terialen en arbeidsloonen. 

Het Bestek met Teekeningen is ad ƒ 2 
per stel te verkrjjgen bij de Boekhandelaren 

(W. P. V A N STOCKUM & ZOON. Buiten
hof N°. 36, te 's-Gravenhage. 

j Inlichtingen geeft de Ingenieur-Architect 
JA. L. V A N GF.NDT, Stadhouderskade 122, 
•te A M S T • liHAM. 

i van Staal ot Hout met Staalband doortrok-
j ken of met verstelbare lichtopeningen, zelf-
rollende, met drjjfwerk enz. enz. 

E.en P. ROTTSIEPER. /»>/ .̂̂ A/*/>/(Kijnpruisen >. 

PII0T0L1TI10GRAPH1 E. PilOTOZI \C0GRAPHIB 
en Sléréotjpe-lnricliling 

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

op zjjne inrichting voor riiMviniiug: «iili le, 
bnzonder geschikt voor de reproductie vaa 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l ' lmto»lm»-
crapliir voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgever s en op 
zjjnt' Mei iol> |>e-lni (< l l l l l l i ; TOOT 1111. Druk-
Kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op/fWMO aanvrage grutistoegezouden. 

O - J . T H I E M E . 

ASPHALTE VAN VAL DE THAVERS 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, 

in groote verscheidenheden, voor: Rijwegen, Trottoirs, Lawn-Tennis-
Courts, Kelders, Winkel- en Magazijn vloeren, Gangen, Muur-, 
Brug- en Dakbedekkingen, Betonfandeeringeii enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan THE NEUCHATEL AS
PHALTE COMPANY Ld. , Beltweg 3, Amsterdam en voor Arnhem bjj den Heer 
H. O. KNOOPS C.Ozn., Beekstraat F' 02 te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 
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CARBOLINEUM EXCELSIOR is het BESTE Houtbederfwerend middel. 
FRED. STIELTJES & O". Amsterdam. 

Voor levering van 

MAGNESIT en CHROMERTS 
bevelen zich aan 

JOH. OTTEN & ZOON, Botterdam en Amsterdam. 

BECKER & BlWlNGH. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK ^ 

W A T E R P A S-
HOEKMEET-

en andere 

H.&J. SUYVER, 
F A B K I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS n WERKTUIGEN, 
op tic Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1S8Ü 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 S T E R P A M . 

JAN HAMER & Cu. 
A M S T E R D A M . 

Kantoor: Gebouw Maats, tot Bevor
dering der Houwkunst. 

Marnixstraat 402 b h. Leidscheplein. 
Werktuigen voor Stoomwasscherijen en Stoom-

desinfectie-inrichtingen. 
Werktuigen voor Stroohulzenlabrieken. 
Witte's Liften voor Personen, Goederen, Spij

zen enz. 
Boyle's I.uclitpoinpventilators en Schoor

steenkappen. 
Carre's Luchtdruk-waterreservoirs. 
Milde's .Micro Telephnnen. 
Poppe's Desinfeetie-inrichtingen voor Pri

vaatstelsels, enz. enz. 
Nederlandsche referentiën worden op 

aanvrage verstrekt. (4) 

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

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S , e n z . 

GeëmaiHeerd-ijzeren PEILSCHALEN 
WEEGWERKTUIGEN. 

B. HOLSBOER. - Arnhem. 
Leverancier van Z. M . den Koning. 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik, 
Bekroond voor Waterpas-, Hoekmeet- en andere instrumenten 

met Z i l v e r 1868, 1 8 8 1 , 1 8 8 3 (Internat. Tentoonst.) 
H o o g s t e o n d e r s c h e i d i n g 1 8 7 9 . 

E Q U E R R E S , M E E T K E T T I X K E X . B R I E F - e n F A K K E T I 5 A L A X S K X . e n z . e n z . 
B A K E N S . R O T A T I E - en I N D U C T I E - T O E S T E L L E N . T E L E G R A A F - A P P A R A T E N . e n z . e n z . 

JAN VAN DER POT, Katendrecht bi] Rotterdam, 
KyaniseerinricMing. 

De eenigste, waar ook des winters kan worden gekyaniseerd. 
Het kyaniseeren is het eenigste afdoende middel tegen verrotting cn zwam. De 

bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. Desverlungd bjjlevering van hout. 

Prima Engelsche Portland-cement merk „Walkend" 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prjjzen. 

Belgische kluit- cn hydraulische kalk. 
Billijk.' prijzen en vrachten. 
Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Gelieve op voornaam en adres te letten. 

Bekroond: 
Dusseldorp 1880. 

Weenen 1880. 

Gouden Medaille 
Amsterdam 1883. 

Bekroond: 
Frankfort a/M. 1881. 

Amsterdam 1882. 

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

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

Succinics. Amsterdam, Weenen, Londen, Boston. 
Optroi-U-ht let:to. 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 
F E R D . E N Q E R S , Amsterdam, 

llecri'iiKrai'lii. bij de Oude Spiegelstraat 11. 89). 

ZWEEDSCH GRANIET 
uit de groeven, Stoomslijporij en Polijst 
inrichting van de Firma 

K E S S E L &. R Ö H L , 
te Berlijn. 

Eenig Agent J. H. P. JANSE, 
Prinsengracht 468, 

Amsterdam. 

Te koop aangeboden. 
2 Stoomheimachines 
2 Houtsteekbanken 
1 Cirkel en lintzaagmachine 
1 Railzaag 

60 Kipwagons inhoud 2 M . , Heide 
24 „ „ 2M». zjjden 
36 „ „ l'/j M 3 . ' kippend 
Alles !I0 c..\l. spoorwjjdte. 
Aanvragen aan I,. KALIS Kz... Sliedrecht 

in VV. DË JONG, 's-Orucenhage, 

Gebr. VAN DER VLIET," 
u !Kin\nn.ui ts te AMSTERDAM. 

staal-, ' aal-, li;.ml-, Hoek-en T- i . i / , i r enz 
S t e e d s v o o r h a n d e n : 

BALK-1JZER i n verschil . ' e n ie profielen en l e n g t e n . 
Tillen en gCKalen Nlaal uit de fabriek 

van Gebr. Bfim n & Co. te Weenen, alsmede 
i;i .nm: llaeriiaarla met afgewerkte pun

ten en onder garantie tegen spljjten. 

DE LINT & C. 
Ooataeedtjk 2tH, Botterdam 

MOZAÏEK-, VLOER- en WANDTEGELS, 

TROTTOIR-, B H ! ' IX 1JZKRSTKE\TKdELS 

Grooto voorraden 
16 B e k r o o n i n g e n . 

Handel i n C A R R A R A M A R M E R 

ZWEEDSCH GRANIET. 

Gedrukt bij C-. W. van der Wie) & C"., te Arnhem. 
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I RCHITECTVRAETIEIIMICITIA 

Redacteur-uitgever F. \V. V A N GENDT JGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentién: 

Bureau van De Opmerker, Driekoningenstraat 2S, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia JAN SPRINGER, 

II. G. JANSEN en A. REIJDING. 
Stukken, deze Redactie betreflende, te adresseeren aan tien heer 

A. REIJDING, Stadhouderskade 4, te Amsterdam , 
en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den 

I,le-Secretaris, American Hotel, te Amsterdam. 

A.W.W. 

A B O N N E M E N T / 2.25 per 3 maanden of wel zes gulden per jaar, bij 
Vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 

/ 7.50 en Nederlandsen-Indie" f 9 . - , beiden bij vooruitbetaling. 
A1 >V E K T E N T I E N ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 

cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen. 
AFZONDERLIJKE NOMMERS, bij contante betaling ad 15 cent per stuk 

en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van De Opmerker te 
Arnhem en bij den Iloofd-correspondent JOH. G . SiEMLKR 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 . 

Tot leden der Ju ry ter beoordeeling der antwoorden, 
ingekomen op de prijsvragen in 1889 ui tgeschreven, 
zijn benoemd de heeren W . Spr inger , A . W . van D a m 
en H . P . Berlage. 

Namens liet Bestuur: 
D e 1 ste-Secretaris, 

G . A . Z E E M A N . 

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

Vergadering van 20 November 1889. 
D e Voorzi t ter opende de vergader ing, waarna de no

tulen werden gelezen en onveranderd goedgekeurd. 
N a mededeeling van eenige ingekomen stukken, werd 

het nieuwe l i d , de heer H . H . Baanders , als zoodanig 
ge ïns ta l l ee rd 

D e heer C . W . Nijhoff hield daarna zijne aangekon
digde bijdrage over Romeinsche Renaissance, naar aan
leiding van het werk Edifices de Rome moderne, van 
Paul M . le T a r o u i l l y , voorafgegaan door eene levens
beschrijving van dezen meester. 

Deze rede, met groote belangstell ing aangehoord, 
werd door spreker welwil lend ter opname in het O r 
gaan afgestaan. 

D e kunstbeschouwing bestond uit eenige afleverin
gen der Denkmaler dcutscher Rcuaissanz van K . E. O . 
Fr i t s ch . 

A l s onderwerp voor de eer/prijsvraag werd gekozen 
e e n e S y n a g o g e . 

V o o r de algemeene prijsvragen werden als onder
werpen gekozen : e e n t e n t o o n s t e l l i n g s g e b o u w 
v o o r s c h o o n e k u n s t e n , e e n c r e m a t o r i u m , 
en e e n v e s t i n g p o o r t , en voor de gewone prijs
v ragen : e e n l u s t r e v o o r e l e c t r i s c h e v e r l i c h 
t i n g en e e n u i t h a n g t e e k e n . 

D e programma's dier prijsvragen zullen eerlang in 
het Orgaan worden opgenomen. 

Twee vragen, in de vraagbus gevonden, werden ter 
oplossing gcrenvoyeerd naar de V a k - en vragen-com-
missie. 

D e Voorz i t te r sprak daarna eenige hartelijke woor
den van vaarwel tot den heer M . H . Ligthar t en wenschte 

e succes toe in zijn hem, onder toejuiching der leden 
nieuwe loopbaan in Transvaal . 

D e vergadering werd hierna gesloten. 

( A . et A . ) B I J D E P L A A T . 

O p Maandag 2 5 November zal de aanbesteding plaats 
hebben voor den bouw van een „ G r o o t A u d i t o r i u m " 
voor de Amsterdamsche Universitei t . 

Zooals bekend is werd de eerste en voornaamste bij
drage voor deze stichting gelegateerd door wijlen Prof. 
L e h m a n n , die bij uitersten w i l de aanzienlijke som van 
/ 40,000 voor dit doel afstond. 

D e bouw wordt door ct'e gemeente aanbesteed naar 
de plannen van de stads-architecten. D e zaal wordt 
gebouwd in het vroegere M u s e u m - V a n der H o o p , waar 
ook de overige lokaliteiten voor de academie gevestigd 
zijn ; ze is aan alle zijden door gebouwen ingesloten , 
zoodat de architectonische versiering zich geheel zal 
bepalen tot het inwendige. 

O p onze plaat zijn de voornaamste plattegronden, 
benevens een langs- en een dwarsdoorsnede voorge
steld; men ziet daaruit dat de bouwmeesters klassieke 
vormen hebben gekozen om deze aan de hoogere we
tenschap gewijde ruimte een passend karakter te ver-
leenen. 

( A . e t A . ) D E P R I V A A T - K L I N I E K 
M E T W O O N H U I S V A N D K . M E N D E S D E L E O N 

T E A M S T E R D A M . 
W e hebben heden een bouwwerk te bespreken , welks 

s t icht ing, niet minder om zijn schoone bestemming 
als om de rijke en artistieke vormbehandeling , in hooge 
mate onze belangstelling verdient. W e bedoelen de 
door onzen collega E d . Cuypers gebouwde klinische 
inrichting aan de Sarphatistraat bij de Hooges lu i s , 
waarvan de vol tooi ing en ingebruikneming deze week 
plaatsvond. 

Toen het voor eenige jaren bekend was, dat de uit
gestrekte tuin achter het hoekhuis aan den A m s t e l bij 
de Hoogesluis voor bouwterrein zou verkocht worden , 
heeft zeker menigeen, niet zonder spijt, het hooge hout 
zien verdwijnen, om plaats te maken voor wie weet 
welke producten van modernen huizenbouw. D e Sar-

Ü e Redactie van trehltettitra et Amicitia strlt z ich alleen verantwoordelijk VHOT den i n h o u d v a n .stukken, gewaarmerkt IHH de miiinlco A . e t A . 
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phatistraat, aan de overzijde van den A m s t e l , lag 
daar als een afschrikkend voorbeeld van de wijze, waarop 
de hedendaagsche bouwlust tot stadverfraaiing pleegt 
mee te werken. Bedoelde straat wordt den vreemde
l ing aangewezen als te zijn gebouwd van de enorme 
winsten, in de goede jaren van het diamantvak met 
den handel in deze edele steenen behaald; van goeden 
smaak, laat staan van luxe, is in die straat echter zoo 
weinig te bespeuren, dat de treurige ironie van dit 
verhaal ieder in het oog springt en men steeds zoo 
spoedig doenlijk het vervelend en karakterloos aspect 
van deze nietszeggende huizenrijen ontloopt. 

G e l u k k i g is de vrees voor een even vervelend ver
lengstuk der straat] aan den westelijken Amste loever 
niet bewaarheid, 

He t moge lang niet alles goud zijn wat er b l ink t , 
en de laatste bouwwerken in den vroegeren tuin nog 
in staat van wording verkoeren , men kan zich alreeds 
verzekerd houden, dat het onuitstaanbare einer/ei van 
den speculatiebouw hier niet aan het woord komt c n , 
met het pas voltooide bouwwerk , waarvan wij hier 
een en ander zullen zeggen, heeft het nieuwe straat-
gedeelte ten minste reeds één point de vne verkregen 
waarop het oog met welgevallen rust. 

W e noemden daar den diamanthandel als de bron 
van welvaart, waaruit liet kapitaal voor den bouw van 
een geheel nieuwe straat v o o r t k w a m , en onwil lekeur ig 
kwam ons daarbij den mijlen langen boulevard voor den 
geest, die in de laatste jaren om het oude Keu len is 
ontstaan. Een onafgebroken aaneenschakeling van de 
rijkstbehandclde facaden maakt een wandeling langs 
deze vorstelijke allee's even genotvol voor het oog als 
beschamend voor het gevoel van ons Nederlanders, 
wanneer we daarmede onze eigen nieuwe wijken ver
gelijken. H i e r zou tie l u x e , aan facades tentoonge
spreid en soms naar overlading zweemende, aan de 
woonpaleizen van diamantkoningen doen denken , en 
toch is dit zoo niet; dc bewoners dezer huizen — zc 
worden veelal in gedeelten verhuurd — zijn zeker niet 
meer gefortuneerd dan zij, die ten onzent z ich met de 
meest alledaagschc of smakeloos versierde woonhuizen 
tevreden stellen. 

G e l u k k i g zijn er echter symptomen van verbetering 
waar te nemen. L a n g z a a m , uiterst langzaam begint 
het publiek eenig oog en gevoel te krijgen voor de 
esthetische zijde van ons vak. Hetgeen men schier 
overal in buitenlandsche steden kan waarnemen: de 
zucht tot verfraaiing, waarnaar men zoowel bij den aan
leg als bij de bebouwing van nieuwe wijken aldaar 
streeft, en vooral ook de weinige goede bouwwerken 
die ten onzent verrijzen , beginnen hun invloed te doen 
gelden op den smaak van het publ ick en zullcnl het 
mettertijd afkeerig doen worden van de kunstproductie 
van timmerbazen cn botiwspeculanten. 

In afwachting van die gulden eeuw zullen wij trach
ten , door bespreking van hetgeen ons daartoe belang
rijk genoeg toeschijnt, de belangstelling voor de bouw
kunst te doen toenemen en koeren we dus tot de 
Hooges lu is terug. 

D e opdracht van den bouwpatroon bevatte de stich
t ing van een gebouw voor de verpleging van vrouwelijke 
zieken in drie klassen, benevens een woonhuis voor 
den geneesheer-eigenaar. l i e t terrein is hiertoe door 
den bouwmeester in twee ongeveer gelijke helften ver
deeld , waarvan het rechtsche, aan de Amste lz i jde , 
tot woonhuis is bestemd. W i j zullen de inrichting van 
deze behuizing hier niet in onderdeden nagaan; het 
zij genoeg te vermelden dat aan de eischen van com
fort en goeden smaak in alle opzichten is voldaan. 

D e andere helft van het terrein wordt ingenomen 
door de kl inische inr icht ing. A a n de achterzijde is de 

toegang voor de pa t iënten , die in eene ruime wacht
kamer aan de tuinzijde ontvangen worden. Doord ien 

: het terrein aan de straatzijde aanmerkelijk hooger ge
legen is , vormt deze verdieping een sous-terrain, waarin, 
behalve genoemde wachtkamer, nog een linnenkamer, 
keuken , toiletkamer, polykl iniek-Iokaal , benevens eenige 
dienstruimten zijn ingedeeld Ken trappenhuis , van on
geveer 4 . 5 0 M in het v ie rkant , bevat de hoofdtrap, 
bestaande uit rechte bordestrappen; deze trap loopt 
door alle verdiepingen en wordt door een groote lan
taarn verlicht. 

O p de be l -é t age vindt men aan de straatzijde den 
hoofdingang met l inks een wachtkamer , kleiner doch 
rijker behandeld dan de in het sous-terrain gelegene, 
en rechts een groote studeerkamer met daarachter een 
p a t i ë n t e n k a m e r , verder toi letkamer, spreekkamer en 
verdere gemakken , terwijl in den uitgebouwden vleugel 
van den tuin twee kamers voor den inwonenden direc
teur zijn ingericht. 

O p de eerste verdieping is aan de tuinzijde een 
operatie-kamer gemaakt , we lke , zoowel door staande-
als bovenramen, uit het Noorden overvloedig licht 
ontvangt. Wanden , vloer en zoldering van dit vertrek, 
alsmede de deuren, zijn uit harde materialen samen
gesteld en alle inspringende hoeken rond afgewerkt, 
waardoor eene gemakkelijke en afdoende reiniging mo
gelijk is gemaakt. Verder bevat deze é t a g e aan de 
gevelzijden 3 ruime ziekenkamers voor pa t i ën ten van 
de eerste klasse, badkamer en verdere accessoires, 
Kene hydraulische personenlift, waarin de pa t i ën t en 
voor wie het trappenklimmen bezwaar oplevert , in 
hunne ledikanten liggende, van af den corridor kunnen 
vervoerd worden, bezorgt eene gemakkeli jke c o m m u 
nicatie van deze met de hooger gelegen é t a g e s . 

D e tweede cn derde verdiepingen bevatten ongeveer 
hetzelfde aantal zickenlokalen met de noodige dienst
vertrekken ; zij zijn bestemd voor pa t i ën ten van de 
tweede en derde klasse. He t verschil in deze klassen 
bestaat echter uitsluitend in een kostbaarder stoffeering 
der lokalen voor de mecrbetalenden; de zorg voor hy
g iëne , reinheid en comfort is in alle deelen van het 
gebouw met even groote nauwgezetheid behartigd. 

He t is hier de plaats niet om alle technische onder-
deelen en bijzonderheden, die bij de inr icht ing zijn in 
het oog gehouden, uitvoerig te vermelden; alleen zij 
gezegd dat tapijten , en alles wat niet met water kan 
gereinigd worden, zooveel mogelijk zijn vermeden. D e 
meeste wanden der lokalen zijn met het bekende papier 
sanitaire direct op de muren beplakt. 

D e indruk, dien het gebouw inwendig maakt, is on
verdeeld gunst ig ; de ziekenzalen — het zijn alle be
trekkeli jk kleine vertrekken voor twee of drie bedden — 
zijn in heldere vroolijke tinten geschilderd en met sier
lijke , naar teekeningen van den bouwmeester ontworpen, 
meubelen gestoffeerd. D e studeerkamer is rijker be
handeld dan dc overige lokal i tei ten; hooge lambri
seeringen , een rijk ingedeeld plafond, waarvan de velden 
binnen de houten lijstwerken met fraai decoratief schi l 
derwerk zijn versierd, en verder de stijlvol ontworpen 
betimmeringen van vensters, deuren en van den erker 
geven aan dit vertrek een zeer artistiek cachet. Overa l 
binnen het gebouw trof ons de fraaie toon benevens 
de met zorg behandelde detailleering. 

Minde r gemakkeli jk is het om in een paar woorden 
een oordeel uit te spreken over het uitwendige. In 
den aanhef merkten we reeds o p , dat wij dezen bouw 
hooger stellen dan hetgeen ons in den regel als archi
tectuur wordt te zien gegeven; bij het kennisnemen 
van onze opinie gelieve men dus rekening te houden 
met dit standpunt. 

Evenals bij de bouwwerken van den naamgenoot 
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des bouwmeesters, D r . I'. J . 11. C u y p e r s , treft ook 
hier de groote zorg en liefde voor het de ta i l , terwijl 
het den schijn heeft alsof het aspect der hoofdmassa's 
meer aan het toeval is overgelaten. 

In de weelderige vormenspraak der Vlaamsche Re
naissance , waarin de geheele bouw is behandeld, is 
deze opvatting zeker beter dan in eenig ander genre 
tc verdedigen, doch ook in dezen stijl bestaat een grens 
voor het bijeenbrengen van een aantal architectonische 
decoratie-motieven binnen een gegeven ruimte, cn het 
komt ons voo r , dat men deze grens hier zeer nabij 
is gekomen. Voegen wij hier aanstonds aan toe , dat 
al deze mot ieven, erkers , ba lkons , toren , topgevels, 
enz. met veel smaak en gevoel voor proportie zijn 
ontworpen en gedetailleerd met een virtuositeit en vor-
menkennis , die bewondering afdwingen. 

D e opmerk ing is gemaakt, dat het gebouw niet ge
noeg het cachet van soberheid en ernst vertoont , dat 
men voor een ziekenhuis passend acht Zeker zal 
n iemand , die het niet weet , achter deze rijke facades 
een ziekenhuis zoeken, doch men houde in het oog 
dat hier eene particuliere inr icht ing verlangd werd en 
het de bijzondere wensch van den eigenaar was om 
alles te vermijden wat de stichting een hospitaalachtig 
aanzien had kunnen geven. H e t is overigens in de 
bouwkunst al even moeilijk om bepaalde typen voor 
karakter -ui tdrukking vast te stellen als in dc muziek ; 
bij de monumenten uit de beste tijdperken der ver
schillende bouwstijlen treft men vaak bouwwerken aan, 
die met elke classificatie in die r icht ing den spot drij
ven. M e n denke bijv. aan het meesterstuk onzer H o l 
landsche Renaissance : de Haarlemsche v lecschha l , een 
gebouw voor nog proza ï scher doeleinde gesticht dan 
het hier besprokene. Ofschoon we ons dus op dit 
punt niet aan een absolute uitspraak zullen wagen, 
gelooven wij toch dat de totaal-indruk zou gewonnen 
hebben, indien men zich bij de rijke gevelconceptie 
tot dat gedeelte bepaald had , dat tot woonplaats be
stemd i s ; eene meer rustige behandeling van de l inker
helft der facade ware o. i . het geheel ten goede ge
komen. 

Kene opmerking van practischen aard betreft het 
overvloedige gebruik van portlandcemcnt. V o o r v lakke 
partijen moge dit materiaal voldoende waarborgen voor 
soliditeit aanbieden, bij lijstwerken en andere detail-
vormen is de structuur van uit portland samengestelde 
deelen minder te vertrouwen , en vooral staat het te 
vreezen, dat na verloop van eenigen t i jd . wanneer het 
fonkelnieuwe zal plaats maken voor eene meer be
scheiden kleurschakeeri t ig, dit cementwerk zich min
der fraai zal voordoen dan het geval met natuur
lijke steen zou zijn geweest. ( hc r igens verdient de 
uitvoering van dit pleisterwerk, zoowel als de accurate 
en zorgvolle behandeling van alle onderdeden , een 
woord van lof. D c hoofdaannemer, de heer J . 1' Re i -
nierse, heeft blijkbaar zijn opdracht met veel toewijding 
opgevat en zeker tot volkomen voldoening van patroon 
en bouwmeester voltooid. Bijzondere vermelding ver
dient nog het decoratieve schilderwerk van den heer 
M i c h e l H e n d r i c k x . Wezen wij reeds op de fraaie 
harmonische tonen, waarin alle lokalen zijn behandeld, 
bij de plafonddecoraties in de studeerkamer en in de 
salons van het woonhuis heeft deze artist gelegenheid 
gehad proeven van zijn decoratief talent te geven , die 
zeker de goedkeuring van ieder beschouwer zullen weg
dragen ; de decoratie van het trappenhuis is tot later 
uitgesteld. 

V o o r wie deze bijzonderheden interesseert zij nog 
ve rme ld , dat de lift afkomstig is van de Amer ican 
Eleva tor -company, agent de heer F r ed , Stieltjes a l 
hier. D e verwarmingsinrichtingen zijn geleverd door 

de firma Gebr. K o r t i n g te Hannove r , het meubilair 
door H . F . Jansen cn Zonen , closets, waschtafels enz. 
naar het stelsel van T h . van Heemstede Obcl t alhier. 
D e verl icht ing is aangelegd door de firma Hecht en 
Dyse r inck eveneens alhier. 

T e n slotte wenschen wij den heer E d . Cuypers ge
luk met zijn welgeslaagden arbeid en brengen wij 
gaarne hulde aan den kunstlievenden eigenaar, zoowel 
voor dc nobele bedoelingen , die hem deze fraaie ge
bouwen deden stichten, als voor de onbekrompen wijze, 
waarop hij zijne ideeën deed verwezenlijken door eene 
schoone philantropische inr icht ing tevens tot sieraad 
van dit stadsgedeelte te doen strekken. 

( A . e t A.) D K H K O C i i r k K , , 1 ' I . A S S C I I A K R T " . 
Heeft de schrijver in zijne twee vorige brochures 

trachten aan te toonen hoe weinig het „ v a k o n d e r w i j s 
aan ambachtslieden" begrepen wordt en tengevolge 
daarvan in verkeerde handen gesteld , thans hebben we 
een derde brochure voor ons , waarin de heer Plasschaert 
speciaal met de Ri jksnormaalschool voor Teekenon
derwijzers te Ams te rdam zich bezighoudt. 

D e toon wordt hierin heftiger, we naderen een conc lu
sie ; na van deze inrichting den oorsprong en de redenen 
van bestaan opgespoord te hebben , na haar ontdaan tc 
hebben van dc d ikke laag „ r e p u t a t i e " die het skelet 
aan de oogen van het publiek ont t rok , heeft schrijver 
er niet doktersvaardigheid de kwalen cn gebreken in 
opgespoord en tracht ze als „ g e v o n d e n " in deze brochure 
onder ieders aandacht te brengen. 

D e arbeid van den heer Plasschaert is een vol ledige 
en zoolang geen geargumenteerde tegenspraak het l icht 
z iet , cn deze brochures op geen betere manier quasi 
weerlegd worden dan tot heden geschied is (van een 
eigenlijk gezegde weerlegging is nog niets gebleken), 
zijn wij geneigd de conclusie van den schrijver over 
te nemen: 

1". dat het « f i a sco" der Rijksnormaalschool volkomen is. 
2". dat in verband met dc resultaten, aan de leerlingen 

der Rijksnormaalschool dc akte M 2 Irechtlijnig teekenen en 
de perspectief) op toegevende wijze werd uitgereikt. 

3". dat de Rijksnormaalschooi, die het tcckenouderwijs zou 
« v e r b e t e r e n " , cn daarvoor jaarlijks 20,000 gulden verslindt, 
voor de v c r b e t e r i ng s k u ur menschen uitzendt, die niet 
alleen in veel opzichten «mijlen ver" staan beneden do 
overige gediplomeerden, vooral wat practische kennis betreft, 
maar die zelfs geen van allen goed ccn gewone teekening 
n a a r p l a a t k o p i é c r e n kunnen. 

Hierb i j maakt de schrijver de opmerk ingen , dat: 
4". de Rijksnormaalschool voor teekenomlerwijzers, gedu

rende den tijd var. haar bestaan 77 leeraren heeft afgeleverd, 
die aan den Staat het bagatel van ± ico.ooo gulden hebben 
gekost, dat is ongeveer 2,000 gulden per leeraar. 

5". dc candidaten, die n ie t aan de Rijksnormaalschooi waren 
opgeleid, zijn beter geschikt voor het onderwijs cn kosten den 
Staat n i e t s . 

E n verder: 
Immers dc Rijksnormaalschooi is opgericht om het tecken-

ondcrwijste v e r b e t e r e n " , terwijl haar leerlingen n i e t s van 
het ambacht, n ie ts van het ambachtsonderwijs, n i e t s van 
de practijk der bouwvakken hebben geleerd; ' t is in hoofdzaak 
bijna alles vanbuitengclccrdo kennis; 't is curieus om aan te 
hooien op welke wijze die jonge menschen voor het nieuw uit
gevonden examenvak « T e r m i n o l o g i e der b o u w k u n d e " 
zijn afgericht (zie mijn 1* brochure bladz. 18). 

Dat de S t a a t een kunstnijverheidsschool opricht en in stand 
houdt, is te verdedigen; de 2 3 , 0 0 0 g u 1de n 's jaars, die daaraan 
worden besteed, kunnen hooge rente afwerpen. 

Dat de S t a a t een Rijksacademie voor Beeldende Kunsten 
sticht en onderhoudt is niet af te keuren; dc 3 7 , 0 0 0 gu l d c n 
's jaars. daaraan uitgegeven, kunnen bevorderlijk zijn aan onze 
kunst. 

Dat de S t a a t een Polytechnische school sticht cn onder
houdt, is in mijn oog welbegrepen eigenbelang. 

Maar dat dc S t a a t een Rijksnormaalschooi voor tecken-
onderwijzers. zooals dc bestaande, heeft opgericht en onder
houdt, waaraan geen behoefte bestaat, en die misschien nog 
uitgebreid zal worden, acht ik tegenover de belastingschuldi
gen n ie t te verdedigen. 
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Een algehcelc bespreking dezer brochure (acht-en-
vijftig pagina's) zou ons te ver voeren; ieder, die belang 
stelt in vakonderwijs, zal zich de lectuur ervan verzekeren. 

N a lezing van het boekje en waardeerend de flinke 
ronde wijze, waarop de heer P . zijne opinion uiteenzet, 
wordt men onaangenaam getroffen bij het lezen van een 
schrijven des heeren Molkenboer , dat aan het eind als 
bijlage is afgedrukt. W i j laten bedoelden brief met het 
antwoord des heeren l'lasschaert hier vo lgen , aan den 
lezer de appreciatie van dergelijke wijze van polemiseeren 
overlatende. 

A M S T E R D A M , 28 juli 1889. 

Den Welcdelgeb. Heer B. F . P L A S S C H A E R T Ie Delft. 
»Voor het oogenblik ben ik nog mijlen ver verwijderd van 

het denkbeeld om in het openbaar eenig antwoord te geven 
op de twee eerste nummers van den cyclus brochuren. waar
mede uw vaardige pen onze letterkunde zal verrijken. 

In ccn pamflettenspelletjc met iemand, omtrent wiens toe
rekenbaarheid twijfel gewettigd is, doe ik n ie t mee. Gij kunt 
mijn naam laten drukken zoo dikwijls gij maar wilt. Gi j kunt 
er zelfs alle mogelijke adjectieven voor of achter laten plaatsen, 
als dat uw overloopcnde gal tot verlichting kan strekken, och 
ga uw gang — maar mij laat uw hooggeacht gebazel volko
men koud. 

Nu ik uw twee geschriftjes nog eens gelezen heb, moeten 
mij echter twee woorden van het hart, die ik u privatum doe 
toekomen. 

Gij hebt op bladz. 24 beloofd dat gij uw lezers het geheele 
adres, 5 Januari door u aan den minister gezonden, zult te ge
nieten geven. 

Ik moet u dit zeer ontraden; ' t is geheel in uw belang dat 
ik u ontraad dat te doen, want door de openbaarmaking van 
deze in straattaal geschreven verzameling onwaarheden en 
scheeve voorstellingen zult gij ook allen, die u nu nog zoo tallooze 
blijken van instemming zenden, voor goed van u vervreemden." 

W. B. G. M o i . K E N H O E R . 

D E L F T , den 28 September 1889. 

Den li eltdtlgeb. Heer W. B. G. M O L K E N B O E R Ie Amsterdam. 
In uw kwaliteit als directeur eener Rijksinrichting hebt gij 

gemeend mij een briefte mogen schrijven, van een Rijksstem-
pel voorzien, en dien aan mijn adres te mogen verzenden, in 
welken brief gij als 't ware verklaart tlat ik verdien buiten de 
wet te worden gesteld. 

Immers is iemand « o m t r e n t w iens t o e r e k e n b a a r h e i d 
tw i j f e l g e w e t t i g d i s " in 't gewone leven rijp voor het gek
ke n h u i s. 

Ook hebt gij den treurigen moed mij in dien brief te be
schuldigen een vin s t r a a t t a a l g e s c h r e v e n v e r z a m e l i n g 
o n w a a r h e d e n en scheeve voorstellingen19 in een 
adres dd. 5 Januari 1S89 aan Zijne Excellentie den Minister 
van Binnenlandsche Zaken te hebben gezonden. 

Gij ontraadt mij, tot t w e e m a a l toe, in mijn b e l a n g , de 
openbaarmaking van het in s t r a a t t a a l geschreven adres: 
verdenkt gij mij waarlijk van zoo groote duiven-onnoozelheid, 
dat ik niet zou begrijpen dat de schrik u om het hart is ge
slagen bij dc gedachte, dat geheel Nederland den ge h c e l e n 
inhoud van dit adres kennen zou. Als ik »in straattaal" een 
«verzameling van onwaarheden cn scheeve voorstellingen" aan 
den Minister gezonden had, dan zal toch iedereen begrijpen dat 
het in uw belang is dat het geheele adres bekend gemaakt wordt. 

De in uw brief van 28 Juli 1S89 vervatte beschuldigingen 
zult gij natuurlijk terugnemen, maar daarmede is de zaak n i e t 
uit; ik neem dc vrijheid het volgende onder uwe aandacht te 
brengen: 

Hebt gij u door het schrijven van dezen brief niet van een 
zijde doen kennen, die ook met het oog op beschaving, twij
f e l w e t t i g t of gij wel de rechte man zijt op de rechte plaats? 

Gij, die u in geschrifte zoover vergeet dat gij een fatsoenlijk 
man n i e t t o e r e k e n b a a r durft verklaren, omdat hij het 
waagt, i n 't b e l a n g v a n zijn l a n d cn v a n zijn v o l k , 
met u over eene wetenschappelijke quaestie van gevoelen te 
verschillen, terwijl er tientallen on par t ij d i ge deskundigen 1 

in ons land zijn, die cr even zoo over denken als hij. 
Ik kan mij begrijpen dat het voor u onaangenaam is, dat 

i k den moed cn de kracht in mij gevoel, om gehee l a l l e e n , 
in openbaar geschrift, tegen tien stroom van uw v e r m e e n d e 
g r o o t h e i d op te roeien, door belangstellenden en belangheb
benden erop te wijzen, dat het teekenonderwijs door dc Rijks-
normaalschool niet is verbeterd cn ook niet verbeterd k a n 
worden. 

Hoe zal iemand, die zoo weinig zelfbcheersching bezit, dat 
hij , in een taal die ik nog nimmer in briefstijl gebruikt zag, 
(en die den lezer onwillekeurig dwingt eraan te denken van 
welke soort opvoeding deze brief wel dc giftige vrucht mag 
zijn) zijn eerlijken tegenstander t r a c h t te bcleedigen, aanzijn 
leerlingen de strenge eischen van kalmcn ernst en tot het uiterste 

gaande welwillendheid, tegenover hun toekomstige leerlingen op 
het harte kunnen binden, als hoogen paedagogischen eisch? 

Is zoo iemand de man, die bij v r i j e keuze zou worden aan
gewezen om aan het hoofd te staan eener inrichting van onder
wijs, waar jonge mannen en vrouwen tot de betrekking van 
leeraar bij het middelbaar onderwijs worden opgeleid? 

Als gij op plaatsen waar gij verkeert, van bekenden, of op 
de Rijksnormaalschool van uw eigen leerlingen, de woorden 
zult opvangen: daar komt de man van den brief, of dat heeft 
de man van den brief ') gezegd, zal het schaamrood u op het 
voorhoofd branden, en toch zult gij moeten erkennen dat de 
straf billijk is; want dat gij, als directeur eener onderwijs
inrichting u niet had moeten laten verleiden om een daad te 
verrichten, die sommigen alleen aan onmondigen niet toerekenen. 

Zou de vrees niet g e w e t t i g d z i j n , dat outlets, die op iets 
meer letten dan op uiterlijken schijn, na kennisneming van 
uwen brief, huiverig zullen zijn om hun kinderen naar de 
Rijksnormaalschool te zenden, omdat bij jongelieden het voor
beeld van slechte manieren zoo schadelijk werkt? 

Dat gij mij voor het hoofd stoottet, toen ik u zonder eenig 
voorbehoud, de studie en ervaring van een werkzaam leven 
op d r i e e r l e i gebied van het teekenonderwijs, ten dienste 
bood, r e k e n i k u n i e t toe , omdat ik dit aan onvoldoende 
kennis van het zooveel omvattend teekenonderwijs toeschrijf. 
Van uwe zijde was deze handeling echter een groote misgreep, 
omdat, naar den gewonen loop der dingen, van onze samen
werking de vruchten u in tien schoot zouden gevallen zijn. 

Als gij waarlijk i e t s had begrepen van het vakonderwijs 
dat aan ambachtslieden moet gegeven worden, om ontwikke
lend te zijn, had gij mij bij moeten vallen; dat zou u eene 
openlijke bestrijding der Rijksnormaalschool, ten aanhoore van 
het geheele land, hebben bespaard, en uw aftocht had dan 
in alle stilte kunnen geschieden. 

Niemand, die mijn brochures over V a k o n d e r w i j s a a n 
A m b a c h t s l i e d e n gelezen heeft, houdt mij voor zoo onzede
l i jk, dat ik ter wille van eenige zilverlingen, om zitting in 
volgende examen-commissicn te verkrijgen, mijn overtuiging 
zou hebben opgeofferd, waar het belang van 50,000 ambachts
lieden mij tot oppositie dreef tegen de ook door u in toepas
sing gebrachte e x a m e n r i c h t i n g , en de schadelijke ge
volgen daarvan voor het teekenonderwijs. 

Wat verder betreft de insinuatie, dat omtrent mijne toereken
baarheid twilfel gewcttigtl is, daarbij heb ik een troost, n. 1. 
deze, dat, als het er al toe komen moet, dat ik om den strijd 
dien ik mij, in het belang onzer industrie en in' t belang onzer 
ambachtslieden, naar de overtuiging van mijn geweten, ver 
plicht zag aan te binden tegen de Rijksnormaalschool, buiten 
de wet zal worden gesteld (of dat die strijd «mij z a l w o r d e n 
i n g e p e p e r d " zooals iemand de vriendelijkheid had mij te 
waarschuwen •), ik niet alleen zal staan, maar in goedgezel
schap zal verkeeren. 

Ik vrees dat dan de geheele Commissie van de Maatschappij 
tot bevordering der Bouwkunst misschien niet vrij zal loopen, 
omdat zij tic stoutheid heeft gehad om op een « k l e i n d e e l " 
na, waaraan een zeer bescheiden plaatsje zou worden gegund, 
glad weg al de akten voor het middelbaar onderwijs , en het 
geheele examenprogramma voor die akten af te keuren voor 
het ambachtsonderwijs. 

Zeer zeker krijg ik den heer Kraanen , leeraar te Tilburg tot 
gezelschap, die zich niet heeft ontzien in een ingezonden stuk 
in 't Maandblad vaar Teekenonderwijs dd. I Augustus 1889 
mij openlijk, wat de hoofdzaak betreft, in 't gelijk te stellen. 

Zou ook, zoo dacht ik, de Redactie van »De O p m e r k e r , 
O r g a a n van het G e n o o t s c h a p A r c h i t e c t u r a et A m i 
c i t i a , W e e k b l a d voor B e e l d en tl e K u n s t en T e c h 
n i s c h e W e t e n s c h a p " , misschien niet in de klem geraken? 
Immers in het nummer van Zaterdag 17 Augustus 1889 schrijft 
de Redactie onder den titel »De B r o c h u r e l ' l a s s c h a e r t " 
een uitgebreid opstel, waaruit blijkt dat de geachte Redactie 
het in deze quaestie met mij in hoofdzaak eens is; zelfs ga ik 
de Redactie niet ver genoeg met n u alleen maar de examens 
te willen verbeteren 

Voelt gij niet Welcdelgeb. heer, dat uw hoogst o n v r i e n 
d e l i j k e a a n v a l op mij a l l e e n , terwijl al de andere vrij-
loopen, nog al van o n m a c h t getuigt, of zijt gij van meening 
dat ook al de andere mannen, die tegen den bestaanden toestand 
van het vakonderwijs voor ambachtslieden getuigen, in een 
toestand zouden verkeeren dat t w i j f e l o m t r e n t h u n toe
r e k e n b a a r h e i d g e w e t t i g d zou zijn? 

Deze opmerkingen zijn het, Weledelgeboren heer, die ik 
gemeend heb, onder uwe aandacht te mogen brengen, en u 
ter overweging ten zeerste te mogen aanbevelen. 

Ik heb de eer mij te noemen, 
B. F . P L A S S C H A E R T . 

') „La jeunesse est saus petie" — heeft Busken Huet eens gezegd, 
en daar heeft hij gelijk in. 

2) Er werden zelfs namen genoemd. Als ik om dezen strijd nog 
minder aangenaam moet behandeld worden dan tot hiertoe, zal ik dat 
verdragen; maar over dit onderwerp te zwijgen ligt nog „mijlen ver" 
van mijn bedoeling verwijderd. 
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Wij denken binnenkort op deze quaestie, en wel 
voornamelijk wat betreft het onderwijs ze lve , terug te 
komen. 

( A . e t A . ) P R I J S V R A G E N . 

B E T I M M E R I N G V A N E E N E E T Z A A L . 

Het Bestuur der Vereeniging voor „ V a k en K u n s t " 
te Dordrecht heeft bij dezen het genoegen, in ver-
eerende opdracht van mevrouw D o u a i r i è r e F . J . van 
den Santheuvel u uit te noodigen tot deelname aan 
een pri jsvraag, bestaande in de b e t i m m e r i n g v a n 
e e n e e t z a a l in oud-Hol landschen s t i j l , tijdperk mid
den der zeventiende eeuw, volgens onderstaande plat-
tegrond-teekening. 

7". De ingekomen ontwerpen zullen verzegeld in 
handen gesteld worden van een Commiss ie van beoor
deeling (Jury). 

11. D e J u r y zal wortlcn gevormd door de heeren: 
C . M u i j s k e n , architect te A m s t e r d a m , A . Ie C o m t e , 
leeraar aan de Polytechnische School tc Delft, en M r . 
L . van Gi jn te Dordrecht . 

b. He t bestuur vertrouwt dat alle inzenders ter goeder 
trouw en met oud-Hol landsche eerlijkheid zullen han
delen cn uitsluitend eigen werk zullen leveren. 

8 ° . D e bekroonde ontwerpen worden eigendom der 
Vereeniging. 

9". D e Vereenig ing behoudt zich het recht voor 
de ontwerpen tentoon te stellen. 

10". D e niet-bekroondc ontwerpen zijn op nader 
aan te geven plaats en tijd terug te bekomen. 

Het Bestuur, 
W I L L E M S T E I N E R , Voorsittei. 
A . C . Z O E T H O U T A Z N . , Ontier-voorzittcr. 
II. IC. v. 11. K A A , Secretaris-penningmeester. 
C. B . B E K K E R S , 2<lc-Secrctaris. 
A D R . S C H O T E L , Bibliothecaris. 

O M S C H R I J V I N G . 

D e verdieping heeft eene hoogte van 4.08 M . 
D e lichtkozijnen hoog in den dag 2.80 M . 
D e borstwering 0.78 M . en het deurkozijn hoog in 

den dag 2.3; M . 
A L G E M E E N E B E P A L I N G E N . 

1". D e mededinging wordt opengesteld voor alle 
Nederlanders. 

2". D e teekeningen moeten een duidelijke voor
stelling geven , der betimmering van de vier wanden 
en zoldering , op een tiende der ware grootte. 

3". A a n deze teekening toe te voegen een memorie 
van toelichting , bevattende: 

a. begrooting van kosten. 
b. omschri jving van het ontwerp en welke passende 

wandbekleeding. 
4". A l s eerste prijs zal worden toegekend de som 

van 75 gulden. 
A l s tweede prijs de som van 50 gulden. 
A l s derde prijs de som van 25 gu lden , terwijl aan 

elk der bekroonden het d ip loma der Vereenig ing zal 
worden uitgereikt. 

5". D e inzendingen moeten uiterlijk 16 December, 
des voormiddags te 12 u r e n , bezorgd zijn ten huize 
van den Secretaris der Vereenig ing . 

6°. E l k e inzending, verzegeld en voorzien van een 
motto, moet begeleid gaan van eenen verzegelden brief 
met hetzelfde mot to , waarin naam en woonplaats van 
den ontwerper vermeld zijn. 

D i t programma komt ons eenigszins vaag voor. E r 
wordt n l . niet in gezegd of er kans van uitvoering van 
het eventueel tc bekronen project bestaat. W e l wordt 
eene begrooting gevraagd , doch zonder eenige limiet, 
/ a l deze begrooting een factor bij de beoordeeling 
ui tmaken? Bestaat er kans dat ontwerpen wegens te 
groote kostbaarheid of wegens te groote zuinigheid 
buiten aanmerking zullen blijven? M e n kan een eiken
houten lambriseering van bijna 2 M . h o o g , met inleg
werk of zaagwerk versierd , en andere onderdeelen naar 
evenredigheid behandeld , als het verlangde beschouwen, 
terwijl de kans bestaat, dat aan een minder grootsch 
uitgewerkt idee. met g e ï m i t e e r d e houtsoorten en goed-
koope versieringen , om de min-kostbaarheid , de voor
keur zal gegeven worden. W a t verlangt men op de 
plaats, die voor den schoorsteen is gereserveerd ? 

E n eindelijk, waarom ook hier weer geen cate
gorische verklar ing dat de ingekomen ontwerpen zullen 
tentoongesteld worden en de inzenders t i jdig daarvan 
zullen verwit t igd worden? D i t is een recht, dat wij in 
de eerste plaats aan de deelnemers verzekerd wi l len 
zien, alvorens wij onzen lezers de medewerking aan deze 
prijsvraag kunnen aanraden. I let verwondert ons sterk, 
dat een der Juryleden van de Utrechtsche prijsvraag 
ook hier weer zijn naam leent bij het in de wereld 
zentien van een p rogramma, dat aan de mededingers 
zoo weinig zekerheid geeft voor de onpartijdige be
hart iging van hunne belangen. 

W i j zullen onzerzijds de oud-Hollandsche eerlijkheid 
en goede trouzn, die de uitschrijvers van alle inzenders 
verwachten, ook wat het Bestuur van „ V a k en K u n s t " 
betreft, niet in twijfel t r ekken , doet alvorens van de 
gelegenheid te profiteeren o m deze vaderlandsche deug
den tentoon te spreiden, wenschten wij de voorwaar
den van dezen prijskamp met wat grooter duidelijkheid 
en volledigheid omschreven te zien. 

De Redactie. 

O O R K O N D E E N D I P L O M A . 

Het Bestuur der Maatschappij A r t i et Amic i t i ae , dat 
eene prijsvraag uitschreef voor eene oorkonde en een 
diploma (zie De Opmerker van 26 October j l . bladz. 
358), maakt heeren medewerkers bekend , dat de tekst 
in de O o r k o n d e vervalt en daarvoor blank papier 
moet blijven. D e termijn van inzending wordt met vier 
weken ve r l engd , zoodat de antwoorden worden inge 
wacht vóó r of op 16 Januari 1890. 
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INGEZONDEN. 
(A. et A) . Aan Redactie van «De Opmerker." 

Het ingezonden stuk, opgenomen in hut lloitwkundii; Week-
blad van 16 Nov. j l , heeft de strekking, betreffende de geheim
zinnige tentoonstelling der antwoorden op de prijsvraag voor 
een gebouw ten dienste der Sociëteit »Sic Semper" te Utrecht, 
aan belangstellenden mede te deelen, dat het plichtverzuim in 
deze van de zijde der prijsvraag-uitschrijvers tegenover dc in
zenders, zonder voorkennis der drie deskundige lurvlcdcn heeft 
plaats gehad. 

Het deed mij genoegen dit tc lezen, cn ik twijfel crook vol
strekt niet aan, dat, met voorkennis der drie deskundige Jury
leden (dc geachte Voorzitter en twee leden van het Hoofdbestuur 
der Maatschappij tot bevordering der Houwkunst, uit hoofde 
van dit eereambt voorvechters voor dc belangen d c bouwkunst] 
de belangen der inzenders beter behartigd zouden zijn. 

In blijde afwachting zie ik dan ook de voorgenomen ten
toonstelling der ontwerpen in Amsterdam tegemoet, vertrou
wende, dat dc drie deskundige Juryleden alle eerlijke middelen 
zullen aanwenden om het Hestuur van »Sic Semper" te bewegen, 
de bekroonde ontwerpen voor deze gelegenheid af tc staan, en 
zoodoende een leerzaam vergelijk met de antwoorden der andere 
inzenders mogelijk te maken, cn dezen voldoening tc verschaffen. 

Zeer aangenaam zoude het mij verder zijn. wanneer de heeren 
deskundige Juryleden dc goedheid wilden hebben dc belang
stelling in de tentoonstelling te verhoogen, door dc geopperde 
grieven tegen dc toegewezen bekroning te weerleggen; de vragen 
1', 2 ' , 3 ' , en 5 ' , in mijn ingezonden stuk in het Honwkmtdicf 
Weekblad van 9 Nov. gesteld, zijn niet van algemeenen aard, 
en kunnen dus in verband met de genomen beslissing, waaraan 
toch zeker het deskundige gedeelte der Jury in dc eerste plaats 
debet is. door haar beantwoord worden. 

Overigens, de grieven en vragen, vervat in het ingezonden 
stuk in De Opmerker van 16 November j l . van de hand des 
heeren J. C. YV. van Vessem zijn van technischer, aard en per
soonlijk aan de Jury gericht. 

Waar deze geestige schrijver de bekroonde program-oplossing 
onder motto «Haast" bij haar kleed houdt, en deze door dc 
Jury uitverkoren juffer den sluier afrukt om tc zien wat daar 
wel achter zit, daar dient de Jury haar beschermelinge te ver
dedigen, of zelf tc onderzoeken of zij geen ondergeschoven kind is. 

In afwachting, dat licht, meer licht over deze zaak verspreid 
worde, heb ik de eer tc zijn, onder dankzegging voor de ver 
leende plaatsruimte. 

hoogachtend, 
uw dicnst:\ dienaar, 

J. 1'. L. F R O W E I N . 
Den Haag, 20 November 18S9. 

D E G L I J D S P O O R W E G T E P A R I J S . 
E e n van de zaken , die op de nu pas gesloten ten

toonstell ing het meest de aandacht van het publ iek 
t rokken , was cle Clieiniii de Per glissaut op de Espla
nade des Invalides. D e beginselen, waarop het systeem 
van dit nieuwe vervoermiddel rust, zijn de volgende. 
H e t voertuig beweegt z ich op brcede spoorstaven , en 
heeft geen wielen , doch kleine sleden waaronder water 
geperst wordt , waarop de vracht rust. D e beweging 
van het voertuig geschiedt door horizontale waterstra
len , die uit hydranten , welke van afstand tot afstand 
tusschen de spoorstaven aanwezig zijn, gespoten worden. 

D e gli jdspoorweg is een u i tv ind ing , door Gi ra rd in 
1861 gedaan; G i ra rd stierf in 1871 en in 1885 kocht 
Barre de teekeningen ; hij verbeterde het systeem en 
het was naar zijne plannen, dat de spoorweg op de 
Esplanade des Invalides werd aangelegd 

De lijn te Parijs was een enkele l i jn ; de wagen be
woog zich beurtelings van het eene einde naar het 
andere, cn middelen om hem op een ander paar rails 
te brengen waren niet aanwezig. D e wagen was van 
gegoten ijzer; het water onder de sleedjcs, die z ich 
boven de rails bevonden en waarop het geheel zich 
voor tbewoog, kwam uit een reservoir, dat zich op den 
wagen bevond. D o o r middel van luchtdruk werd het 
onder de sleedjes gespoten; ieder sleedje had fijne 
kana len , waardooi het water ontsnappen k o n , doch 
niet zoo gauw , of het geheele voertuig werd door de 
vochtmassa, welke nog niet ontsnapt was, opgelicht. 
D e wagen dreef dus eigenlijk op eenige zeer kleine 
watervlakken. De spoorstaven waren van gegoten ijzer; 
de hydranten daartusschen werden t e lken-door den wa

gen zelf geopend en de s t raal , die daar uitspoot had 
voldoende kracht om het voertuig tot den volgenden 
hydrant in beweging te houden. 

Barre meent, dat zijn systeem uitgebreide toepassing 
zal kunnen vinden. O m eenzelfde gewicht toch per 
gewonen spoorweg te vervoeren, heeft men bijna tien
maal zooveel brandstof noodig als de glijdspoorweg 
daarvoor gebruikt . Daarenboven geeft de glijdspoorweg 
geen rook , men ondervindt geen schokken en hij maakt 
volstrekt geen geraas , terwijl men zelfs groote hell in
gen zonder bezwaar kan toelaten ; het spoorwegmatericcl 
is daarbij zeer l icht. 

H e t blijft altijd nog de vraag , of dit spoorwegsysteem 
ook voor groote afstanden uitvoerbaar zal b l i jken ; in 
ieder geval zal men zijn bewondering aan den uitvinder 
niet onthouden. Ware Gi ra rd niet overleden , zijn glijd
spoorweg zou zeker met den Osirisprijs bekroond zijn , 
daar deze ongetwijfeld de nieuwste ontdekking is, welke 
op de tentoonstelling tc zien was. A a n passagiers heeft 
het de onderneming niet ontbroken. 

E E N T O R E N V A N 4S0 M . 
E e n ondernemend man in A m e r i k a , zekere W . L . 

Judson , heeft het plan opgevat , een toren van 480 M . 
te bouwen , hoofdzakelijk met het doel om reclame te 
maken voor een door hem uitgevonden systeem tot 
beweging van rijtuigen door luchtdruk. Een afbeelding 
van dezen toren is in de laatst verschenen aflevering 
van Engineering te vinden. Stevigheid is de eerste 
e i sch , die door den ontwerper gesteld is ; op goede 
verhoudingen , sierlijken vorm of lichte constructie is 
geen gewicht gelegd. He t bouwwerk zal dan ook recht 
op en neer zijn en geenszins het bevallige silhouet van 
den Eiffeltoren bezitten. Da t het mogelijk zal zijn een 
dergelijken toren te bouwen, daaraan behoeft niet ge
twijfeld te worden; de vraag is echter of een toren 
als deze niet afschrikwekkend leelijk zal zijn. D e 
A m e r i k a n e n , die in 1892 de toekomstige wereldten
toonstelling bezoeken, zullen zich echter aan de esthe
tische tekortkomingen van het reuzenbouwwerk niet al 
te zeer ergeren. O p echt Amer ikaansche , practische 
wijze is ervoor gezorgd , dat zooveel mogelijk perso
nen het bouwwerk tegelijkertijd zullen kunnen be
zoeken. Twee hellende v l a k k e n , geheel van elkander 
onafhankeli jk, winden zich als spiralen langs de zijden 
van den toren omhoog. Ieder vlak maakt zeventien 
windingen en heeft een lengte van 3'/, E n g . m i j l ; 
dc hel l ing bedraagt 8 op 100. Een der v lakken is 
bestemd voor gewone rijtuigen , terwijl het tweede door 
tramwagens bereden wordt, die , gedreven door Judson's 
luchtdruksysteem, iedere halve minuut naar den top 
ver t rekken, en vandaar nederdalen. T ien platformen 
zullen van afstand tot afstand gemaakt worden; zij zullen 
ingenomen worden door volkshotels. De toegangsprijs 
zal / '2.50 zijn en 94,000 bezoekers zullen dagelijks 
den toren kunnen bekl immen. D e financieele resultaten 
beloven dus nog schitterender te zijn dan die van den 
Eiffeltoren , die thans reeds geheel geamortiseerd is 

M A A T S C H A P P I J TOT BEVOP.DERING V A N HOUWKUNST. 
A F D E E I . I N I ; L E E U W A R D E N . 

Vergadering van 21 November 1889. 
De Voorzitter opende dc vergadering cn heette het nieuwe 

lid, den heer S. B. Gelders, hartelijk welkom, waarna de notu 
len van de vorige vergadering werden gelezen en goedgekeurd. 

De Voorzitter las daarna een ingekomen schrijven van het 
voorloopig Comité tot het uitschrijven van wedstrijden voor 
ambachtslieden, met uitnoodiging daarin tc willen medewer
ken, indien de Afdeeling met Eet doel dier wedstrijden mocht 
instemmen. Als afgevaardigden naar de daarvoor tc houden 
vergaderingen werden dc heeren Rooseboom cn Kramer be
noemd. 

Verder werd mededeeling gedaan van het bedanken van ccn 
l id , terwijl dc heeren D. Damstra en C. van Duijsen na bal-
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lotage niet algemeene stemmen als lid der 
Afdeeling werden aangenomen. 

Aangaande een elftal door het Hestuur 
,|er Maatschappij gestelde vragen, stelde 
de Voorzitter voor die commissoriaal te 
behandelen; dc heer Finkc gaf in over
weging, voor elk der tc beantwoorden 
vragen minstens 3 leden aan te wijzen; 
vervolgens werden dc verschillende com-j 
mission door den Voorzitter benoemd, met 
verzoek hunne rapporten schriftelijk in dc 
maand Februari 1800 aan het Bestuurder 
Afdeeling in te zenden 

Hierna werden de plaatwerken, eigendom 
van dc Afdeeling, bezichtigd cn, na rege
ling en vaststelling van de tc vervullen 
spreekbeurten, de vergadering gesloten on
der dankzegging voor dc vrij talrijke op
komst der leden. 1 

HINNENLANDSCHE B E R I C H T E N . 
' S - I I A O E . In don hoogen ouderdom van 

80 jaren overleed dezer dagen alhier de 
heer J. F . Augier. gepensionncerd hoofd
ingenieur I*" klasse bij den Rijks-water-1 
staat. 

'Ie heer Augier. die zijn loopbaan als 
opzichter begon, was in onderscheidene 
hoogere rangen werkzaam, voornamelijk 
in dc provincie Overijsel, 0. a. van 1849 
tot 1855 als ingenieur, ter standplaats Kam
pen, cn ook als waarnemend hoofdinge
nieur, bij den kanaal-aanleg. 

Sedert 1 Mei 1866 tot zijn pensionnee-
ring in Apri l 1874 was dc overledene 
hoofdingenieur in het I C * district van | 
Zuii 

1-Holland, standplaats tc's-Gravenhage. 
'1c heer Augier was drager van dc zil

veren medaille, ingesteld bij Koninklijk 
besluit van 24 Maart 1861. 

AMSTERDAM. Het Hestuur der Maat
schappij tot bevordering der Houwkunst, 
voornemens zijnde eene tentoonstelling te 
houden van de ontwerpen, ingezonden op 
dc prijsvraag, uitgeschreven door de So
ciëteit „Sic Semper" te Utrecht. noodigt 
heeren medewerkers aan die prijsvraag 
uit om hunne ontwerpen, met bijvoeging 
van hun correspondentieadres, vóór den 
l2t'f December a. s. vrachtvrij tc willen 
toezenden aan het bureau der Maatschap
pij, Marnixstraat 402. te Amsterdam. 

De ontwerpen zullen rechtstreeks uit 
Utrecht aan het bureau der Maatschappij 
worden toegezonden, indien heeren mede 
werkers daartoe vóór 6 December a. s. 
een verzoek richten tot het Hestuur der 
Sociëteit ,.Sic Semper". De tentoongestel
de plannen worden na afloop der tentoon
stelling vrachtvrij aan de bijbehoorende 
adressen teruggezonden. 

Alleen op uitdrukkelijk verlangen zal dc 
naam van den ontwerper aan dc teeke
ning worden gehecht. 

De dagen, waarop de tentoonstelling zal 
plaats hebben, zullen tijdig worden be
kendgemaakt. 

— Dc terreinen van de voormalige Hol
landsche gasfabriek, welke 6 November 
j . l . bij afzonderlijk opbod en afslag /922.000 
mochten gelden,zijn dezer dagen, bijafslag, 
opgehouden voor ƒ 1,100.000. 

Na afloop van dc veiling is er echter 
/1.000,000 voor geboden, zoodat er kans 
bestaat, dat de terreinen in andere han-
zullen overgaan. 

— Onderstaand schrijven, aan het Bouw-
kundig II 'eekblad ontleend en door de archi
tecten T. J. Nicuwenhuis. C Muijskencn 
Th. Sanders onderteekend, werpt een 
eigenaardig licht op dc gehouden tentoon
stelling van dc ingekomen antwoorden op 
de prijsvraag der Sociëteit S i c Semper 
te Utrecht: 

ondergeteekenden, deskundige leden 
van de Jury voor de prijsvraag voor een 
nieuw gebouw ten dienste van de Sociëteit 
Sic Semper te Utrecht achten zich verplicht 
'leeren medewerkers aan die prijsvraag 
mede te deelen, dat geheel buiten hun 
voorkennis de tentoonstelling der inge

zonden ontwerpen slechts drie dagen heeft 
plaatsgehad, en daarbij tevens is verzuimd 
hiervan bij advertentie in dc vakbladen 
kennis tc geven, evenals aan heeren in 
zenders con uitnoodigingskaart tot die ten
toonstelling te doen toekomen, niettegen
staande dit door ondergeteekenden was 
verzocht en was overeengekomen. 

Zij sluiten zich dus aan bij het verzoek 
van het Hestuur van de Maatschappij tot 
bevordering der Houwkunst, gericht tot 
heeren medewerkers aan de prijsvraag, 
om hunne projecten alsnog in te zenden 
aan het Bureau dier Maatschappij, ten
einde dc tentoonstelling dier plannen zoo 
volledig mogelijk te maken, terwijl zij bij 
het bestuur der Sociëteit zullen aandringen, 
dat ook de bekroonde plannen daarvoor 
worden afgestaan. 

— De centrale commissie ter bevorde
ring van wedstrijden voor handwerkslieden 
in Nederland heeft prijsvragen uitgeschre
ven, waartoe dc mededinging wordt open
gesteld voor Nederlandsche teekenaars, pa
troons, werklieden cn andere deskundigen. 

Blijkens dc lijst der ambachten endaar 
voor uitgeschreven prijsvragen, worden 
gevraagd ontwerpen in het: 

Timmervak een aankondigingsbord op 
standaard; een verplaatsbare houten zit
bank voor eene vestibule; 

Meubelvak een dameswerktafeltje van 
hout, met gelegenheid tot berging; een 
vrijstaand rond draaiend tafeltje om boeken 
cn couranten op te plaatsen; 

Schildervak eene teekening. in kleuren 
bewerkt, voor de versiering van een muur
vlak in een vestibule; 

Smidsvak een gesmeed-ijzeren uithang
bord voor ccn eenvoudig winkelhuis; het 
deurbeslag voor een kamerdeur met een 

[schets van dc deur, waaraan, cn de wijze, 
waarop het moet worden aangebracht; 

Koperslagersvak een koperen kamer
kroontje (driclicht); 

Goud- en zilversmidsvak een gedreven 
zilveren prijsbeker met schild, voor een 

i tc nlaatscn opschrift; 
Steenhouwers-vak twee marmeren schoor

steenmantels. 
Verschillende prijzen en premiën worden 

uitgeloofd. 
De voorwerpen moeten geschikt zijn om 

I door den werkman in zijn vrijen tijd te 
worden vervaardigd. 

De ingezonden ontwerpen zullen gedu
rende acht dagen, te Amsterdam, in het 
gebouw der Maatschappij van Houwkunst, 
Marnixstraat 402, worden tentoongesteld. 

De centrale commissie heeft het voor-: 
nemen om met dc tentoonstelling van de 
op de prijsvragen ingezonden ontwerpen 
te laten samenvallen eene algemeene ten
toonstelling vun teekeningen en schetsen, 
geschikt voor eventueel tc houden wed
strijden voor handwerkslieden. 

Dc centrale commissie is thans geconsti
tueerd uit dc heeren: F. H. van Malsen, 
president, 's-Gravenhage; J. M . Elias, pen- | 
ningmecsler, Amsterdam; J. R. dc Kruijff, 
Amsterdam; Dr. J. Zaaiier Azn., 's-Gravenha
ge; \V. B. van Liefland, idem ;P du Rieu Fzn.. 
idem; Th. C. I.asthuijzcn , Amsterdam, 
en H. H . Heldt, Secretaris, te 's-Graven
hage (Van-Spcijkstraat 121). 

— Aflevering l l van De Natuur (uit
gave van J. G. Broese te Utrecht) bevat: 

De photografie bij kunstlicht (met fig.). — 
Reusachtige wormen (met fig.). — De 
lichtende nachtwolken — Korte mede
deelingen. — Het gebruik der optische 
telegrafie te velde (met lig.). — Een auto
matisch photographic toestel (met fig.) — 
Over luchtbcderf, luchtonderzoek cn lucht-
verversching in onze woningen — Sterren
kundige opgaven. — Correspondentie. — 
Vragcnbus. 

o u l t l a r f c u : op verzoek, eervol uit zijne 
betrekking, dc ingenieur 2c k l . bij den 
aanleg van Staatsspoorwegen op Java \V. 
de Jongh Dz. 

verplaats/: van de opmctingscctic Ban
doeng naar die te Sockaboemi Tjandjoer 
de adj.-landm. 2e k l . L. C. F. Bolderman. 

benoemd: tot opz. 2e k l . , dc ambtenaar 
op non-activiteit G. J. H . Graichen, en 
dc opz. 3c k l . R. Duijvettcr; tot opz. 3e k l . , 
dc tijdel opz. L. I'. A. Beraud. 

— De heer J. S. Wind is benoemd tot 
opzichter bij de Ncderl Zuid-Afrikaansche 
spoorweg-maatschappij. 

— Hij dc Zuidcrzec-vcreeniging tech
nisch bureau tc 's-Gravenhage) is II Nov. 
in dienst getreden dc civiel-ingenieur B. 
loosting; tot opzichter is aangesteld de 
heer B. Vegter, voordien werkzaam bij de 
gemeentewerken tc Arnhem. 

— Door den Minister van Koloniën zijn 
de heeren H. |. Broeken», J. S. Wind . F. 
I. A. Kcuchenius. J. Bceters, S J. Weg 
Dzn. en R. van Laar gesteld ter beschik
king van den Gouverneur-Generaal van 
Ncdcrlandsch-lndic, om te worden be
noemd tot opzichter 3c k l . bij den water
staat en de burgerlijke openbare werken 
daar te lande. 

A D V E R T E N T I É N . 

D.- tlNTVAN'IIKli DEK REGISTitVTI '1 
E N DOMEINEN te IIHUGHS OP XDOM 
zal op Donderdag 19 December 1889, dea mid
dags ten 12 ure, in het Nederlandach Kof
fiehuis aldaar in het openbaar bij enkele 
inschrijving aanbesteden: 

Hot S L E C H T E N van de V E S 
T I N G W E R K E N i n hot Zu ide r 
front te Borgen op Zoom. 

Bestek, met teekeningen, ligt van af 4 
December ter inzage aan de registratiekan
toren te Dordrecht, Werkendam . Sliedrecht, 
Gori/irhem. Middelburg Ger. Akten, Hreda, 
'.< Hoseh en Hergen o/j '/.oom, en is te bevragen 
aan alle registratiekantoren, tegen vooruit-

taling %.• 11 . - ii gulden r 1 • 1,1, .1 r. 
Aanwijzing in loco op l l i , 17 en 18 De

cember ten 12 ure. 
Ingenieur F. W. V A N GENDT J(iz. te 

Arnhem en opzichter R. H. C. VAN SOME-
ItEN te Bergen op /.oom verstrekken inlich
tingen. 

Zie verder de verspreide biljetten. 

Holland: clie IJzeren 
Spoor we^Maatsthappij. 

AANBESTEDING. 
Op Maandag den Zin December 1889 in kamer 

N". 411 van het Centraal Administratiegebouw 
aan het Droogbak te AMSTERDAM van 
Bestek N°. 447 4: 

He t maken van de aarde- on spoor
baan tot aanslui t ing van den 
spoorweg Schiedam Hoek van 
H o l l a n d aan den Hol landschen 
spoorweg nabij het station 
Schiedam. 

R a m i n g / 22400.—. 
Bestekken zjjn tegen betaling van /" 1.51) 

per exemplaar verkrjjgbaar aan bovenge
noemd gebouw bij den portier of op franco 
aanvraag met toezending van postwissel aan 
het Bureau van Wegen \\ erken, kamer 154. 

Aanwyzing wordt gedaan als in het bestek 
is vermeld. 

De Administrateur. 

PERSONALIA. 
— Bij den Waterstaat en 's lands burgerl. 

openbare werken in Ncd.-Indie zijn: 

Bouwterrein te VENLOO. 
Aan den Koermonduclicn weg zjjn eenige 

goed gelegen B O U W T E R R E I N E N te 
koop, zeer geschikt voor den boaw van hee
renhuizen. 

Te bevragen bjj den Mr. Timmerman H . 
V A N GA88KLT, te Venloo. 
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Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
( V O O R R E K E N I N G V A N D E N S T A A T ) . 

Op Dinsdag den 3'1" December 1889, de» 
middags ton 2 ure, aan hot Centraalbureau 
dor Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bij de -Moreelse Laan te Utrecht, 
van: * 

Bestek N " . ,r>02. 
Het leveren en loggen van gegoten 

ijzeren waterleidingbuizen met 
toebehooren, ter verbinding 
van het waterreservoir met de 
Leeuwarder waterleiding en het 
maken van waschinrichtingen 
in do locomotiovenloods op het 
station Leeuwarden. 

!>.• besteding geschiedt volgens Jj WW van 
het bestek. 

Het bestek ligt van den ]S J '" November 
ISS'.I ter lozing aan het Centraalbureau bjj 
de Moreelse Laan en bij den Heer Sectie-
Ingenieur 1). .MOLENAAK te Groningen, en 
is op franco aanvraag aan genoemd Centraal
bureau (Afd. Weg en Werken) te bekomen, 
tegen betaling van /T>.50 per stuk. 

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

Aanwjjzing op het terrein zal geschieden 
den 2(>""> November 1 SS'J, ten 12 ure des 
middagi 

Utrecht, den lö*" November 188U. 

AANBESTEDING. 
Op Donderdag 28 November 1889, des mid

dags te 8 uur. zal door het BESTUUR V A N 
HET BUIKiEKZIHKENHUIS te AMSTER
DAM in het P a v i l j o e n v a n het Von
d e l p a r k , worden AANBESTEED: 

Het maken van de Fundeering-
werkon voor eenige Bijgebou
wen , benevens hot Optrekken 
van een Ontvanggebouwtje ach
ter hot Hoofdgebouw, op het 
terrein aan de Linnaeusstraat 
te Amstrdam, met de leverantie 
van alle Materialen en Arbeids-
loonen. 

Het bestek met 4 teekeningen is ad / 2 
per stel te verkrjjgen tor Stoomdrukkerij 
van KOELOFF/.EN' & I l i i B X E H , N . /.. Voor
burgwal 187, Amsterdam. 

Inlichtingen geeft de Ingenieur-Architect 
A. L . V A N GENDT, te Amsterdam. 

H.&J. SUYVER, 
F A B R I K A N T E N V A N 

van Staal of Hout met Staalbund doortrok
ken of met verstelbare lichtopeningen, zelf-
rollende, met drijfwerk enz. enz. 

E.en P. ROTTSIEPER. />w«vS«V(Rjjnpniisen) 

JAN HAMER & C ° . 
A M S T E R D A M . 

KANTOOR: Marnixstraat 402 bh Leidscheplein 
Installeerden hier te lande met veel succes 

geheele Waterleidingen 
in gebouwen, volgons het systeem CARRÉ. 

M I L D É 'S 
Telenlionen, l'.lectriselie Schellen en/,. 
Voor de telephonischo gemeenschap in Werk-
plaatsen, Hotels, Kantoren, Villa's enz. 

Deze toestellen zijn bjj lagen prjjs. zeer 
gevoelig, duurzaam en élégant. 
KeUey's geschilderd en gebrand Glas 

GEPLATINEERD OLAS, VENTI-
LATIEGLAS. (1) 

W l ! l ! l l l r . l ü , i > \\ M i . m u i i n n 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

188.'i bekroond met 
Ï E K E - T J I P L O M A i hoogste onderscheiding) 

H o l l a n d s c h e T u i n en Z e e p a a r d , 
B i c k e r s t r a a t 

A M S T E R D A M . 

DE LINT & C°. 
Oottzredljk M l , Hotterdam, 

M O Z A Ï E K - , V L O E R - en W A N D T E G E L S , 
TROTTOIR-, (1HEÏÏ- l\ IJZERSTEEMEGELS 

Groote voorraden 
1 6 B e k r o o n i n g e n . 

Handel in C A R R A R A M A R M E R 

ZWEEDSCH GRANIET. 

Te koop aangeboden. 
2 Stoomheimachines 
2 Houtsteekbanken 
1 Cirkel en lintzaagmachine 
1 Railzaag 

50 Kipwagons inhoud 2 M ;. • Beide 
24 „ „ 2M 3 .; zjjden 
36 „ „ M 3.1 kippend 
Alles 90 c.M. spoorwjjdte. 
Aanvragen aan L. KALIS Kz. , Sliedreeht 

en VV. DE JONG, 's-Grueenhage. 

ZWEEDSCH GRANIET 
uit de groeven, Stoom slijperij en Polijst 
i n r i c h t i n g van de Firma 

KESSEL & RÖHL, 
te B e r ü j n . 

Eenig Agent J . H . P . J A N S E , 
Prinsengracht 468, 

Amsterdam. 

BKCkKK & BIMHNGH. -
KONINKLIJKE FABRIEK 

WATERPAS-
HOEKMEET-

en andere 

INSTRUMENTEN, 
v o o r I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S , enz. 

GeëmailJeerd-ijzeren PEILSCHALEN 
WEEGWERKTUIGEN. 

CARBOLINEUM EXCELSIOR is het BESTE Houtbederfwerend middel. 
FRED. STIELTJES & C". Amsterdam. 

PIIDTOLITIinSliPBlË. PIIOTIlZIMIIIiRlPKIF 
en Sléréol\|ie-liiricliiiiig 

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

op zjjne iurieliting voor Pli«l»litti*Kri.|ililr. 
bjjzondci' geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen ens. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l'h«iuxiii<« 
rrnplile voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne si t-r (-i,i<IM-IIII ii iiiiiiB 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 

ASPHALTE VAN V A L DE T E A VERS 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, 

in groote verscheidenheden, voor: Rijwegen, Trottoirs, Lawn-Tennis-
Courts, Kelders. Winkel- en Magazijn vloeren. Gangen, Muur-, 
Brug- en Dakbedekkingen, Betonfundeeriiigen enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan THE NETJCHATEL AS
PHALTE COMPANY Ld., Beltweg Amsterdam en voor Arnhem bjj den Heer 
H. G. KNOOPS C.Ozn., Beekstraat !•' «2 te Arnhem. 

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

Voor levering van 

MAGNESIT en CHROMERTS 
hevelen zich aan 

JOH. OTTEN & ZOON, Rotterdam en Amsterdam. Gedrukt bij C.W. van der Wiel&Ĉ , ie Arnhem-
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R C H I T E C T V R A E T W M I C I T I A 

^^^^^^^^^^^ c Ï)S£. c cHfcbĉcfcpfcbflp 
Redacteur-uitgever F. \V. VAN GENDT lü*. 

Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en adveiïentiën: 
Bureau van De O/merker, Driekoningenstraat 28, Arnhem. 

Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia JAN Sl 'RIMJKR, 
H . O. JANSEN en A. REIJDING. 

Stukken, deze Redactie betreflende, te adresseeren aan den heer 
A. REIJIHNG , Stadhouderskade 4 , te Amsterdam, 

en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den 
I,,e-Secretaris, American Hotel, te Amsterdam. 

A.W.W., 
AHONNEMKNT /'2.25 i>er 3 maanden of wel zesgulden per jaar, bij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
/ 7.50 en Nederlandsch-Indië / 9. , beitien bij vooruitbetaling. 

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

AFZONDKRLIJKS N«'MMKKs, bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
jen 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van De Opmerker te 
j Arnhem en bij den 1 loofd-correspondunt J O H . (i. SI KMI.KR CZN . , Hoek-
I handelaar te Amsterdam. 

B E R I C H T . 

H e t nieuwe Genootschapsjaar vangt aan met i Januari 1 8 9 0 . Z i j , die vóó r dien datum als g e w o o n , 

buiten- of kunstlievend l i d tot het Genootschap toetreden, ontvangen dc tot I Januari verschijnende nommers 

van De Opmerker gratis. D e contributie voor gewone (d. i . te Amste rdam woonachtige) leden bedraagt f 12.—, 

die voor buitenleden ƒ 7 . 5 0 en voor kunstlievende leden /10.— per jaar. Zij ontvangen daarvoor wekelijks 

De Opmerker en verder alle gedrukte s tukken , en verkrijgen reductie op den prijs van het door het Genoot

schap uit te geven plaatwerk. H E T B E S T U U R . 

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

1". 924r Vergader ing , te houden op Woensdag 4 D e 
cember , des avonds te 8 u ren , in het Genootschaps
lokaa l . 

D e agenda voor deze vergadering lu id t : 
a. Mededeel ingen van het Bestuur ; 
b. Ballotage van den heer H . B . H u y s m a n s , voor

gesteld door de heeren W . C . Bauer en H . H . Baanders; 
c. Bijdrage van den heer W . K r o m h o u t ; 
d. Kuns tbeschouwing , te geven door den heer L . 

W . R . Wenckebach . 

2". Maandag, 2 December , vergadering der Schets
club, des avonds te 8 uren in het Genootschapslokaal . 

Prijsschetsen en wat verder ter tafel zal worden ge
bracht. 

Namens het Bestuur: 
D e is te-Secretaris , 

G . A . Z E E M A N . 

( A . et A . ) A M S T E R D A M S C H E 
B O U W E R I J . 

E e n fraaie bijdrage tot de kennis van onze heden-
daagsche bouwtoestanden levert de geschiedenis van 
een paar in aanbouw zijnde woonhuizen aan de V o n 
delstraat alhier. 

Zooals men weet is de eene zijde dezer straat met 
vi l la 's o f vrijstaande woonhuizen bebouwd, waardoor 
zij het vrooli jk en eigenaardig karakter verkreeg, dat 
haar tot de chique buurt van de nieuwe stad heeft ge
maakt. N u de straat echter deze renommee heeft, blijkt 
de verzoeking te groot te worden om ook niet de wei
nige groene plekjes door bebouwing meer productief 

te maken. In den tuin naast „ d e Hereen ig ing" is men 
reeds druk aan het bouwen en er is zelfs sprake van 
dat het schilderachtige „Café V o n d e l " , een der weinige 
gebouwen in de straat die op architectonisch schoon 
kunnen b o g e n , zal gesloopt worden , om ook hier het 
geheele terrein met woonhuizen vo l te bouwen. 

He t geva l , dat wij op het oog hebben , betreft het 
dubbele perceel, met welks bouw men op het oogenblik 
in genoemden tuin naast het terrein van de Socië te i t 
„ d e Hereen ig ing" bezig is. V o o r eenige maanden werd 
het bouwen van deze perceelen onderhands aanbesteed 
voor rekening van een professor aan de Gemeentelijke 
Universitei t a lh ie r , cn wel onder directie van een zich 
noemend architect, genaamd C . G . O . van der Sande. 
Deze bouwmeester is iemand, die vroeger het vak van 
„ e i g e n b o u w e r " uitoefende, doch naar het schijnt niet 
met het gewenschtc succes. In den laatsten tijd occu
peerde hij zich met den handel in sigaren en schijnt op 
die wijze met zijn bouwpatroon in aanraking te zijn 
gekomen. A l s aannemer trad op de heer J . F . Prenzler 
en met de gewone snelheid werden de gebouwen onder 
de kap gebracat. 

D e bouwheer , weinig kennis van bouwzaken heb
bende, vertrouwde natuurlijk op de bekwaamheid van 
den architect voor de behart iging van zijn belangen , 
totdat hij op zekeren dag gewaarschuwd werd dat de 
bouw niet naar het goedgekeurde bestek en de teeke
ningen werd uitgevoerd. 

D e eigenaar zond hierop een deskundige om een 
onderzoek in te stellen, doch aan dien persoon werd 
door den aannemer de toegang geweigerd. In overleg 
met M r . E . Gose l ing werd daarop door den eigenaar 
aan de Arrondissements-rechtbank, krachtens art. 1647 

De Redactie van Architectura et Amicitia stelt z i c h alleen verantwoordelijk voor den inhoud van stukken, g e w a a r m e r k t m e t d e initialen A . « t A . . 
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van het B . W . , s taking van liet werk aangevraagd; dit 
ar t ikel lu id t : De aanbestcdcr kan, des goedvindende, de 
aanneming opzeggen, ofschoon het werk reeds begonnen 
zij, mits hij den aannemer, wegens allen deszelfs ge
maakte kosten, arbeid cn winstderving, volkomen scha
deloos stelle. 

D e staking werd door de Rechtbank bevolen en drie 
deskundigen door haar benoemd om den staat en den 
stand van het werk op te maken. Deze deskundigen 
waren de heeren J . S taa l , F . Verbeek en Z . Deenik . 
Zij brachten rapport uit van hunne bev ind ing , d o c h , 
naar het oordeel van den eigenaar, die intusschen ook 
de voor l ich t ing van een ander architect had ingeroe
pen , waren de gebreken in de constructie in dit rap
port niet of niet voldoende aangetoond. D r i e deskundi
g e n , hiertoe door den eigenaar u i tgenoodigd : de heeren 
B . H a m e r , J . K o o y en J . W . H . van S t aa , stelden 
toen met genoemden architect eveneens een rapport op 
van hunne bev ind ing , waaruit b leek , dat het werk in 
alle opzichten met de grootste zorgeloosheid was uit
gevoerd en dat verschil lende bepalingen en voorge
schreven afmetingen van het bestek cn de teekeningen 
wi l l ekeur ig cn ten nadeele van den eigenaar waren 
veranderd. Onder anderen, o m het voornaamste te 
noemen , werd geconstateerd , dat de verschil lende ver
diepingen te zamen 0.80 M . minder hoogte hadden 
verkregen dan was voorgeschreven. D e drie ba lkdra-
gende bouwmuren verkeerden in een toestand, die 
geheele s looping onvermijdelijk maakte ; de westelijke 
bouwmuur was over drie verdiepingen hoogte een 
halve steen dunner opgetrokken dan bepaald was ; 
daarenboven bleek één rij der fundeeringpalen buiten 
de r i c h t i n g , op het terrein van den naburigen eigenaar, 
te zijn ges lagen , zoodat, toen de muur op de juiste 
plaats werd opgehaa ld , deze palenrij geen dienst deed 
en er spoedig afschuiving te bemerken was ; de muur 
stond uit het lood en k r o m en was ten overvloede 
met de grootste nonchalance gemetseld. D e andere 
bu i t enmuur , welke in het gezicht moest b l i jven , was 
niet veel beter: in de lengte zoowel als in de hoogte — 
men kan het op het oogenbl ik van af de straat zeer 
goed opmerken — vertoont hij de onmogelijkste boch
ten. Zelfs de scheidingsmuur tusschen de perceelcn 
bleek op de hoogte van é é n e verdieping (3.25 M . ) niet 
minder dan 8 c . M . uit het lood te staan en was ook 
een halve steen dunner gemetseld dan was voorge
schreven. 

D e achtergevel is met eenige drielichtkozijnen bezet, 
die op de meest onoordeelkundige wi jze , zonder ont-
las t ingsbogen, met metselwerk zijn belast , zoodat de 
dunne houten middenstijlen doorgebogen zijn. 

H e t laat z ich denken , dat de zorg voor een goed 
t rasraam, verankering enz. dezen voorbeeldigen bouw
meester eveneens wein ig ter harte g ing . E e n trasraam 
van m i n i m u m hoogte-afmeting en gemetseld van een 
veel te zachte steensoort, werd voldoende geacht; de 
koppe l ing der balken op den scheidingsmuur was door 
middel van opgespijkerde plankjes bewerkstel l igd. D e 
balken verkeerden voor ccn groot deel in een verren 
staat van verrot t ing. M e n kan z ich voorstellen, dat de 
eigenaar , na van dit alles te zijn inge l ich t , niet aar
zelde , om , krachtens de bepal ing in het bovenaange
haalde art. 1647 , zijn architect en aannemer de ver
dere ui tvoering der werken te ontnemen; den i8en 
September j l . werd de architect van het terrein ver
wijderd en den 2Öen September daaraanvolgende ge
schiedde zulks ook met den aannemer. 

Krachtens hetzelfde ar t ikel werd daarop door de drie 
deskundigen van de R e c h t b a n k , volgens den door hen 
opgemaakten staat, het bedrag bepaald, waarover de i 
aannemer , wegens het door hem geleverde , k o n be- I 

s c h i k k e n , welk bedrag door hem onder protest werd 
aanvaard. 

H e t werk zal nu worden veranderd zooveel dit noodig 
bli jkt en verder worden afgemaakt onder beheer van 
den nieuwbenoemden architect ; de onkosten wegens 
het verbeteren van onvoldoende c o n s t r u c t i ë n zullen op 
den eersten aannemer worden verhaald. Bovendien wordt 
door den eigenaar eene civiel-rcchterl i jke actie tegen 
de bouwers ingesteld , wegens gepleegd bedrog en mis
bru ik van vertrouwen. 

H e t vooruitzicht voor die heeren is dus alles behalve 
aangenaam; zij hebben trouwens voor hunne verregaande 
knoeierij niet beter verdiend. Hetgeen ons echter be
vreemdde , was , dat er niet tot algeheele s looping der 
gebouwen is overgegaan; naar men ons mededeelt is 
hiertoe door den architect u i tdrukkel i jk geadviseerd, 
doch waren de drie laatstbenoemde deskundigen van 
oordeel dat herstel wel mogeli jk was. Gaat men n a , 
dat achtereenvolgens alle bouwmuren zullen worden 
afgebroken en nieuw opgehaald ; dat ook de achter
gevel ingrijpende verbeteringen en herstellingen moet 
ondergaan; dat van de overige muren de trasramen 
onvoldoende zijn en vernieuwd zul len worden ; dat er 
balklagen moeten opgevijzeld en gedeeltelijk vernieuwd 
worden , enz. enz. , dan zal ieder deskundige zich af
vragen welke waarborgen dergelijke oplapperij , ook 
bij de meeste zorg tijdens de u i tvoer ing , voor de 
soliditeit en het onder l ing verband van het werk kan 
geven. 

W i j achten ons verplicht o m nogmaals te wijzen op 
de lijdelijke r o l , die de bouwpoli t ie ook weer bij deze 
historie heeft gespeeld. Ons d u n k t , dat het pub l i ek , 
kennis dragende van het bestaan eener zoodanige sur
veillance , liet recht heeft eenig vertrouwen te stellen 
in het toezicht van dit korps wat betreft het naleven 
van bestaande verordeningen op de vei l igheid van ge
bouwde perceelen en de soliditeit van den bouw. H e t 
moet op ieder een vreemden indruk maken , wanneer 
men hoor t , dat een bouwwerk met grove gebreken 
als de bovengenoemde, die zelfs voor een deel door 
iederen voorbi jganger , van af de straat kunnen opge
merkt worden , onder de kap wordt gebracht , zonder 
dat de bouwpoli t ie daar bli jkbaar iets van merkt. W e 
weten w e l , dat het niet mogeli jk is o m tegen iedere 
overtreding tc w a k e n , doch wanneer er verordeningen 
bestaan op het maken van fundeeringen, t rasramen, 
de dikte van muren enz., moeten deze worden gehand
haafd of men schafte ze af. O f zou het niet mogeli jk 
zijn iederen bouwer de verpl icht ing op tc leggen om 
tijdens den bouw eenige malen ten stadhuize kennis 
te geven van den stand van het w e r k , bijv. bij de 
vol too i ing der houten fundeering, van het trasraam enz. 
en hem te verbieden voort te gaan alvorens deze on
derdeden zijn g e ï n s p e c t e e r d en goedgekeurd? H o e is 
de wijze van u i tvoer ing , die nu zal gevolgd worden 
bij de gedeeltelijke vernieuwing der bedoelde perceelen, 
te rijmen met de bestaande verordeningen? W i j ge-
looven dat het hoog tijd wordt dezen tak van gemeente
dienst beter aan zijn doel te doen beantwoorden of 
anders het publ iek duideli jk te verstaan te geven , dat 
het z ich voortaan alleenlijk heeft te verlaten op de 
kennis en de eerl i jkheid der bouwondernemers , aan 
wie het zijn vertrouwen schenkt. 

Afgezien h i e rvan , blijft toch de wijze waarop veelal 
door het pub l i ck belangrijke bouwwerken worden op
gedragen aan personen, die niet de minste waarborgen 
van bekwaamheid en goede t rouw kunnen aanbieden , 
onverantwoordelijk te noemen , e n , vreemd genoeg, 
het is juist het ontwikkelde publ iek dat hierin voorgaat. 
M e n leent meestal een a l te gewi l l i g oor aan de ge
moedelijke praatjes van personen, wier zaakkennis in 
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omgekeerde verhouding staat tot hunne welbespraakt
heid. H e t is dien heeren beter gegeven dan hunne 
nauwgezette concurrenten, o m gevoelige snaren aan 
te roeren; zij redenceren over goedkoopte , soliditeit en, 
wanneer het pas geeft, ook een woordje over s t i j l , met 
een gemak en over tuigingsgave, welke hun slachtoffer 
den besten dunk van hunne capaciteiten verschaft, 
totdat h i j , wanneer het gewoonlijk te laat i s , dit ge
bazel op de juiste waarde leert schatten. W i j achtten 
het daarom niet ondienst ig , o m een geval als het hier-
bedoelde, eenigszins ui tvoerig te bespreken, opdat het 
tot leering en stichting strekke van een publiek , dat 
de bouwkunst in ieder opzicht veel te wein ig met zijn 
belangstell ing vereert. J . 

( A . et A . ) E R R A T A . 
O p blz. 397 van dit blad zijn eenige zinstorende 

drukfouten ingeslopen, a l s : 
reg. 31 v. b. staat: „ l a m b r i s e e r i n g van b i j n a 2 M . 

h o o g " , lees „ l a m b r i s e c r i n g van bijv. 2 M . h o o g " ; 
reg. 32 v. b. staat: z a a g w e r k , lees snijwerk; 
reg. 15 v. o. staat: d o e t , lees doch. 

( A . c t A . ) INGEZONDEN. 
P R I J S V R A A G »SIC S E M P E R " T E U T R E C H T . 

Geachte Redactie, 
Het houden van eene tentoonstelling van de plannen voor 

de Sociëteit »Sic Semper" te Utrecht heeft alleen betcekenis 
als de bekroonde ontwerpen aanwezig zijn. 

Dit schijnt nog niet beslist te zijn, althans de deskundige 
Juryleden berichten, dat zij er bij het Bestuur van «Sic Semper'' 
dringend om zullen verzoeken. 

Maar eilieve! Zou daar dan nog twijfel voor bestaan? Het 
komt mij voor dat het Bestuur tevreden kan zijn dat de eerste 
prijs is geschonken aan zijn stadgenoot en vriend; cn zou het 
nu nog dralen, trotsch als het mag zijn dat binnen dc grijze 
bisschopsstad de gelukkige vertoeft, de overwinnaar van elf 
provinciën; om zijn werk tot leering af te staan aan minder 
bevoorrechte kunstbroeders, om met zijn «Eureka ' , hen den 
weg te wijzen tot Excelsior? 

Het Bestuurzak... maar het is genoeg; Wat zal het? Laat ons 
daarop wachten, cn zoo daar in De Opmerker cn het Bouw
kundig Weekblad van 7 December geen beslist antwoord op ge
geven' wordt, dan verzoek ik dringend heeren mede inzenders 
ook hunne ontwerpen niet op te zenden en , voorzoovccl men 
reeds bericht zond om de teekeningen direct van Utrecht op 
te zenden naar Amsterdam, dit in tc trekken. 

Bericht men ons echter dat de bekroonde plannen aan de 
tentoonstelling zullen worden afgestaan, laat dan niemand zijn 
plan achterlaten. 

Doch dan geef ik in overweging om op den eersten dag der 
tentoonstelling eene vergadering tc houden tc Amsterdam, en 
aldaar eene Commissie tc benoemen, die een deskundig rapport 
opmaakt over al de ingezonden plannen, in verband met het 
program, waaruit men kan opmaken welke plannen beantwoor
den aan dc gestelde eischen, en voor eene bekroning in aanmer
king konden komen. 

Dankbaar voor de plaatsing, enz. 
Jac. van Vessem. 

Kralingen, 28 Nov. 1889. 
N.B. In het vorige ingezonden stuk stond per abuis gedrukt 

J. C. \ V . van Vessem. 

«Toen ik een bezoek bracht aan de tentoonstelling der in
gezonden plannen, trot mij terstond de zeer ontevreden gemoeds
stemming der bezoekers. Uitdrukkingen als »'t is ergerlijk", 
»'t is belachlijk", kon men op alle punten van de zaal vernemen 
cn 't is niet te verwonderen, dat ik mij haastte naar dc oorzaak 
daarvan te zoeken. 

»Na dat onderzoek zal ik geen dor bovengenoemde uitdruk
kingen bezigen, maar eenige bevreemding kan ik niet nalaten 
kenbaar te maken over het eind-oordcel der Jury." 

Aldus begint de critiek, door den Secretaris der Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst weergegeven in het Bouw-
kundig Weekblad van 23 Apri l 1887 n°. 17, cn handelende 
over den uitslag der destijds uitgeschreven prijsvraag voor de 
«Louisa-stichting" te 's Hage. 

Wat nu betreft den alloop der prijsvraag »Sic Semper" te 
Utrecht, hiervan kan men dc algemeene tevredenheiddu\Ae\\]V 
weervinden o. a. in de ingezonden stukken, als, van den heer 
F . , voorkomende in het Bouwkundig Weekblad van 9 No
vember j l . N " . 45, en van den heer v.' V . , voorkomende in De 
Opmerker van 16 November d. a. v. 

1 Het is naar aanleiding van het eerste ingezonden stuk in 
i het Bouwkundig Weekblad, dat: 

1° het Bestuur der Maatschappij tot Bevordering dor Bouw-
] kunst opnieuw eene tentoonstelling der ingezonden plannen 
I wenscht tc houden, cn 
I 2° de deskundige leden van de Jury, door middel van een 

ingezonden stuk in het Bouwkundig Weekblad van |6 No-
I vembcr j l . n°. 46, hun excuus maken, dat door hen verzuimd 
1 is intijds kennis te geven van dc tc houden tentoonstelling, 
I terwijl zij verder b e l o v e n bij het Bestuur der Sociëteit te 
I zullen aandringen, dat ook dc bekroonde plannen zullen worden 
I afgestaan voor de opnieuw te houden tentoonstelling. 

Zouden die Juryleden, waarvan twee lid zijn van het Hoofd
bestuur der Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst en 
één ex-lid van genoemd Bestuur, niet verplicht zijn te zorgen 
dat ook dc bekroonde plannen op die tentoonstelling aanwezig 
zijn, of vreezen zij soms te vecl openbaarmaking daarvan? 

Over dc bekroonde plannen zeil wensch ik niet tc sproken; 
wanneer in het begin van December ccne tentoonstelling daar
van te Amsterdam zal gehouden worden, kan een ieder zich 
daar vergasten; cn wat dc beoordceling betreft, M O E T E N wij 
toch aannemen dat deze Jury nu eens heeft geoordeeld zooals 
het behoort cn dat elk veroordeel, van wienook, geheel onge
grond is, want dc drie deskundige leden der Jury toch zijn of 
waren lid van het Hoofdbestuurder Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst, en het is slechts dit Bestuur dat prijsvragen 
K A N O P S T E L L E N cn rapporten daarover K A N U I T B R E N G E N . 

Immers de heeren Muijsken en Nicuwcnhuis, destijds leden 
dor Jury belast met het bcoordeelcn van de ingekomen ant
woorden op de uitgeschreven prijsvraag van een nieuw B U R G E R 

W E E S H U I S T E K A M P E N , schreven in hun rapport van 4 Apri l 
1889, o. a 

•Met een gevoel van voldoening aanvaardde dc Jury hare taak 
van beoordceling der onder 116 motto's ingekomen ontwerpen, 
omdat uit het groot aantal ingekomen plannen mocht blijken 
dat het programma zooals het was opgesteld voor weinigen 
een beletsel mag geweest zijn om deel te nemen." 

Bij de prijsvraag »Slc S E M I ' E R " zijn echter S L E C H T S 69 ont
werpen ingekomen, niettegenstaande diezelfde heeren ook 
daarvoor het programma hadden opgesteld. 

Toch overtreft het oordeel van het Bestuur voornoemd, dat 
van alle overige bouwkundigen. Het volgende kan daar onder 
anderen toe dienen: 

In het Bouwkundig Weekblad van 21 November 1SS5 n°. 46 
komt voor het programma eener prijsvraag voor een « C O N 
C E R T Z A A L M E T V E R G A D E R K A M E R E N Z . T E TiF.1.", onder welk 
programma het volgende door dc Redactie van het Bouwkundig 
Weekblad gesteld was: 

«Hetgeen gevraagd wordt, toetsende aan hetgeen daarvoor 
gegeven wordt, cn 'niet het minst de bepaling omtrent de uit
voering, maken het noodzakelijk e r n s t i g tc w a a r s c h u w e n 
t e g e n m e d e d i n g i n g . " 

Dc Jury voor deze prijsvraag bestond uit dc heeren: G Aer-
den, architect te 's-Bosch; S. Bitters, architect te Wagenin-
gen, cn C. van Weerden, architect te Tie l . 

In het Bouwkundig Weekblad van 2 Januari 1S86. n°. 1, 
komt een ingezonden stuk voor, betreffende ccne prijsvraag, 
uitgeschreven voor een S O C I C T E I T S G E B O U W T E K A M P E N , waar
voor Juryleden waren de heeren: J. Kalff, hoofdingenieur bij 
de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen tc Utrecht; 
F. W. van Gendt J.Gzn, architect tc Arnhem, enj. C. Ramacr, 
ingenieur van den Waterstaat tc Kampen. 

Onder dat ingezonden stuk was het volgende geplaatst: 
»Dc Redactie van het Weekblad is het in hoofdzaak eens 

met dc beschouwingen, in bovenstaand schrijven neergelegd, 
maar meent tevens te moeten herinneren aan haar oordeel 
over het programma van dc prijsvraag, uitgesproken in n". 32, 
van 15 Augustus j.1.". 

«Art. 9 . zegt zij, « w e k t geen v e r t r o u w e n " , en «is v o l 
doende om de m e d e w e r k i n g aan deze p r i j s v r a a g 
n i e t a an tc b e v e l e n . " 

Omtrent de prijsvraag voor den aanleg van het T E R R E I N 

« D E N O O R S P R O N O " mj U T R E C H T , met groepen villa's cn hee
renhuizen, waarvoor Juryleden waren, dc hoeren: Licvin Ros-
secls, park-architect te Leuven; G. J. dc Jongh, directeur der 
gemeentewerken tc Rotterdam, cn J. W. Brender a Brandis, 
gemeente-ingenieur te Maastricht, werd in het Bouwkundig 
Weekblad van 16 Januari 18S6, n°. 3 , door dc Redactie van 
dat blad het volgende gesteld: 

' In aanmerking genomen, enz wekt het programma 
geen vertrouwen cn kan het medewerken aan deze prijsvraag 
n i e t genoeg o n t r a d e n w o r d e n . " 

De verslaggever van de tentoonstelling der plannen, welke 
op die prijsvraag waren ingekomen, bericht in het Bouwkundig 
Weekblad van 20 Maart 1886, n". 12, o. a. het volgende: 

«Het overzicht der plannen gaf mij den indruk dat hier slechts 
dc m i d d e l m a t i g e k r a c h t e n ter mededinging waren op
gekomen." 

(get.) P . J. HOUTZAGERS. 
Wie het Oorsprong-park tc Utrecht kent, zooals het naar 

het bekroonde plan is uitgevoerd, oordeele zelf. 
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Het programma voor de prijsvraag, uitgeschreven tloor de 
V E R E E N I G I N G »I)K K E R K E L I J K E K A S ' ' T E R O T T E R D A M , wordt 
in het Bouwkundig Weekblad van 16 Februari 1S89, n". 7, 
aldus veroordeeld: 

»De vele gebreken van tlït programma zijn oorzaak, dat het 
inzenden van antwoorden op deze prijsvraag ten s t e r k s t e 
moet w o r d e n o n t r a d e n enz. 

«De opgenoemde bezwaren zijn voidoende om de overtuiging 
uit te spreken, dat een architect, die achting voor zijn stand 
en voor zichzclvcn heeft, noch aan de prijsvraag zal mogen 
deelnemen, noch een hem mogelijk aangeboden lidmaatschap 
der Jury mag aannemen. 

"Deze l a a t s t e z i n s n e d e zal in herinnering worden ge
bracht bij dc mededeeling van de namen der eventueel be
kroonden." 

Het Bouwkundig Weekblad heeft echter G E E N W O O R D M E E R 

H I E R O V E R G E R E P T , nadat bekend geworden was dat leden der 
Jury voor die prijsvraag waren, de heeren G. J. Morre en H . 
W. Veth. destijds lid van hel Bestuur der Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst. 

Blijkt nu niet duidelijk genoeg, dat alles verkeerd is, wat 
N I E T R E C H T S T R E E K S van het Bestuur der Maatschappij tot Be
vordering der Bouwkunst uitgaat? 

A l hunne grieven, al hun aantijgingen, zij komen slechts 
hierop neer, dat, óf de som voor den prijs gesteld, is, volgens 
hun oordeel te laag, t>f de bepalingen omtrent de uitvoering 
van het werk zijn, volgens hun zienswijze, niet duidelijk ge
noeg, terwijl zij in de tloor henzelf opgestelde programma's 
die bepalingen nie t v e r b e t e r e n , althans n i e t v e r d u i d e 
lij k e n. 

In het eerste geval toch wordt in het Bouwkundig Week
blad van 25 December 18S6 n". 52, omtrent het programma 
voor de prijsvraag der L O U I S A S T I C H T I N G T E 'S H A G E O. a. het 
volgende gezegd: 

«Toetst men dit programma aan de -.Artikelen bij het uit
schrijven, beantwoorden en beoordeelen van Prijsvragen", aan
bevolen en vastgesteld door de Algemeene Vergadering der 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, van 29 Met 1S84, 
dan valt het niet te ontkennen, dat het programma, boewei 
overigens met zorg opgesteld, n i e t ten v o l l e v o l d o e t aan 
dc eischen die men eraan mag stellen. 

«De som, voor den prijs gesteld ( ƒ 5 0 0 en f 300). is te ge
ring en had tusschen 1 en i 1 / , 0 / 0 der bouwsom (/ '65000) moe
ten bedragen." 

Dit is alles zeer fraai, maar in het programma voor een 
• B U R G E R W E E S H U I S " T E K A M P E N , wordt door diezelfde heeren, I 

leden van de Redactie van het Bouwkundig Weekblad, een I 
prijs uitgeloofd van /' 500, waar de bouwsom f 60000 bedraagt: 
terwijl in het programma voor de S01 iei 'EIT « S i c S E M P E R " T... ! 
U T R E C H T , ook door ditzelfde heeren opgesteld, slechts ƒ 500 

wordt uitgeloofd waar de bouwsom ƒ 55000 i s , B E H A L V E D E 
GAS- E N W A T E R L E I D I N G , V E R W A R M I N G S T O E S T E L L E N , SCHIL- \ 
D E R S - E N l iEIIANGERSWERK. 

Wat nu het tweede geval betreft, dc uitvoering van hel werk, \ 
alle uitgevoerde bekroonde ontwerpen voor dc prijsvragen, die 
tpo duchtig door hel Bouwkundig Weekblad gelaakt werden, 
zijn door de bekroonden zelve en naar hunne eigene plannen | 
uitgevoerd ; terwijl deze grief tegen de verschillende programma's 
door het meergenoemde Bestuur in de door ben opgestelde 
programma's aldus verbeterd wordt: 

«Het ligt in de b e d o e l i n g van de prijsuitschrijvers om j 
met den vervaardiger van het vol.bekroonde ontwerp over de ' 
uitvoering daarvan te o n d e r h a n d e l e n , enz 

«In alle gevallen verbinden zich dc prijsuitschrijvers het be
k r o o n d e o n t w e r p door geen ander dan door den ontwerper 
te doen uitvoeren, wanneer deze bereid is op de voorgenoemde 
voorwaarden de opdracht tc aanvaarden." 

» Z l J V E R B I N D E N ZICH E C H T E R N I E T O M G E E N A N D E R P L A N j 
D A N H E T B E K R O O N D E O N T W E R P T E D O E N U I T V O E R E N . " 

Kan het nog leuker; zou werkelijk geen der inzenders deze 
echte •Kamperstreek" snappen? 

Het is wellicht niet zeer aangenaam voor sommige deskun
dige Juryleden, die architect zijn voor eene gemeente, een ver
eeniging, ccn sociëteit of iets dergelijks, om, wanneer er eens 
een degelijk werk moet gemaakt worden, zij verplicht zouden 
zijn te zeggen: ik mag cr naar kijken, maar uitvoeren niet"; 1 
daarom is het dan ook maar beter een slinger om den arm te 
houden en het programma N I K T A l . T E D U I D E L I J K te maken, 
dan ten minste bestaat cr kans tlat een der le..en van de des-
kundige Jury het werk zelf kan opknappen of tloor een zijner ; 
opzichters of zoo, kan laten uitvoeren. Als geen der ontwer- I 
pen »V0I." bekroond is, dan is zulks ook geen gewetenszaak 
en in elk geval, het bekroonde ontwerp behoeft immers niet 
het meest voor uitvoering geschikt te zijn! 

Het Bestuur van de Maatschappij tot Bevordering der Bouw- ! 
kunst heeft dit artikel W E I . DUIDELIJK in de door enkele leden 
Opgemaakte programma's gesteld. 

Blijkt nu ui: ai het bovenstaande niet genoegzaam slechts de 
sucht tot heerschen; slechts het »wij al/een" weten het beter? 

Niet enkel over de Nederlandsche bouwkunde, maar zelfs over j 
alle Nederlandsche bouwkundigen wil het Bestuur der Maat- I 

schappij tot Bevordering der Bouwkunst heerschappij voeren. 
Alles moet zijr. naar hun gedachten cn naar den stijl, waar 

zij mede dwecpen. 
Zijn zij, die zooveel van anderen te zeggen hebben en nog 

zooveel meer over anderen zouden willen zeggen, in hun eigen 
werk zoo onfeilbaar? 

Moge spoedig het Bestuur der Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst een anderen weg inslaan , een minder eenzijdigen 
weg, een weg die meer bepaald T O T BEVORDERING der bouw-
kunst leidt. Het zou antlers zeker spoedig gebeuren , dat aan 
prijsvragen zelfs tie middelmatige krachten niet meer mede
werkten, terwijl de jongeren, die slechts tot «eigen oefening" 
mededoen, zeker alle lust tot verdere studie ontnomen wordt, 
en zij geen hoogen dunk krijgen van dc meesters in het door 
hen eenmaal gekozen vak. 

Ten slotte wil ik nog even wijzen op eene aanbesteding, 
enkele weken geleden gehouden te De Bilt (provincie Utrecht), 

I n.1 «het he rbouwen van de h u i z i n g e Bee r scho ten" . 
Zeer zeker ware het nuttig indien de tcekeningen van dat 

. grootschc gebouw ook op de aanstaande tentoonstelling der 
plannen voor de Sociëteit Sic Semper pronkten. 

De M I D D E L M A T I G E K R A C H T E N zouden alsdan in staat zijn 
de vrucht van een der deskundige Juryleden te bestutleercn, 
daar het werk toch voorzeker wel volgens de bestckteekeningen 
zal uitgevoerd worden, want het zal toch niet in de bedoeling 
liggen een aannemer cr tc laten inloopcn? 

Mogelijk kunnen tie minder ervaren bouwkundigen eenigen 
familietrek ontdekken met het kasteel Oud Wassenaar, ofwel 
zichzelf afvragen: tWie heeft hier dc plattegrond-dispositie 
zoowel a/s dc gevels en doorsneden ontworpen, de m e e s t e r 
of dc l e e r l i n g ? ' 

Utrecht, 25 November 1889 P. A . F R I J L I N K EMZ. 

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

Deze tentoonstelling heeft zooveel schoons in de zalen 
van den Leipz iger Kunstvere in vereenigd, dat het wel 
de moeite waard is er nader de aandacht op te vest igen, 
vooral omdat verreweg de meeste s tukken werken zijn 
onzer groote oud-Hol landsche meesters. V o o r a f eenige 
getallen. 

D e tentoonstelling omvat 285 nummers , welke door 
32 inzenders zijn bijeengebracht. H i e r v a n leverde de 
heer Th ieme alhier niet minder dan 69 s tuks , op hem 
volgt de heer Got tschald alhier en D r . Mar t in Schubart 
te Dresden, met 24 resp. 22 nummers ; dan komen vijf 
inzenders met 10—20 en 24 met minder dan 10 in 
zendingen. E v e n ongelijk zijn de inzendingen over de 
verschillende scholen verdeeld. M e n vindt h ie r : 

2 s tukken uit de Spaansche schoo l , 
6 „ „ „ Fransche „ 

'5 „ •> o Nederlandsche „ 

( X V cn X V I eeuw), 
'5 » 11 Vlaamsche school ( X V I I eeuw), 
15 , Italiaansche 
16 „ „ „ oud-Dui tsche 

( X V en X V I eeuw), 
'3 , Dui t sche school ( X V I I I eeuw) en 

eindelijk 
203 Hol landsche school ( X V I I eeuw). 

D i t laatste cijfer is voorwaar een sprekend getuigenis 
voor dc thans, zoowel hier als overal e lders , heer-
schende voorliefde voor onze schi lderschool . 

U i t de nie t -Hol landsche scholen wil len wij slechts 
enkele werken vermelden. H e t zijn een zelfportret van 
A l b r e c h t D i i r e r uit het jaar 1593, hetwelk voor de 
ontwikke l ing van dezen meester van 't grootste belang 
is en aan den heer F e l i x alhier toebehoort; een b i d 
d e n d e g e e s t e l i j k e , van Jan van E i j c k , en een 
j o n g m a n , van Hans M e m l i n c k , eveneens in bidden
de houding. O o k deze beide s tukken bezi t ten, be
halve een kunsthistorisch be lang , genoeg schoonheid 
o m tevens den leek een groot kunstgenot te doen sma
ken. Afzonderl i jke vermelding verdient eveneens het 
„ b a d van D i a n a " , door Rubens. H e t is een werk uit 
des meesters laatste per iode , dat hem op de hoogte 
van zijn kunstenaarsloopbaan vertoont. Vroeger heeft 
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het stuk tot het kabinet van den hertog van R iche 
lieu behoord , thans is doctor Schubart te Dresden er 
de ge lukkige eigenaar van. 

D e s tukken der Hol landsche school kan men ver-
deelen in dezulken, die u i t een archi tectonisch, u i t e e n 
esthetisch. uit een kunsthistorisch of uit een cr i t i sch 
oogpunt belang inboezemen. Beginnen wij met de ar
chitectuur. Zeer interessant is in dit opzicht het stuk, 
nummer 12 van den catalogus, dat, volgens de meening 
van schrijver dezes, stellig niet van Barth . van Bassen 
is, aan wien het bij wijze van vraag wordt toegeschre
ven. H e t vertoont ons een kerk in Renaissancc-stijl 
en wel zoo nauwkeur ig het type der Amsterdamsche 
Wes te rkerk , dat de schilder het naar dit gebouw 
gecomponeerd, of de bouwmeester naar dit stuk zijn 
godshuis ingericht moet hebben. T o c h is het geen ge
zicht in de Westerkerk, want ten eerste is er nog een 
polygonaal koor aan toegevoegd en ten tweede is het 
geheel uit gee lg r i j ze bergsteen opgetrokken. D e groep 
van personen op den voorgrond , die de stoffage uit
maken , zijn naar 't schijnt door een andere hand ge
schilderd. W i j hebben hier waarschijnlijk met een dier 
Vlaamsch-Amsterdamsche kunstenaars tc d o e n , die 
zich nog niet hebben kunnen losmaken van de invloe
den, die zij in hun j eugd in Vlaanderen hebben on
dervonden '). 

V a n E m a n u e l de W i t t e vindt men hier een doek , 
dat een gezicht in een der Amsterdamsche kerken 
(dwars door 't middenschip langs 't orgel) schijnt voor 
te stellen. H o e w e l een fraai s tuk , behoort het niet 
tot zijne meesterwerken. N o g minder is dit het geval 
met een schilderij uit de collectie van Graaf L u c k n e r , 
dat wel-is waar E . D . W . 1652 geteekend i s , doch 
van welke handteekening alleen het jaartal echt is. I 
W i e het stuk geschilderd heeft en welke kerk het 
voorstelt is mij onbekend J ) . 

Het laatste architectonische s tuk , dat wij ontmoeten, I 
is een zeer fraai gezicht van H e n d r i k van V l i e t in de 
Pieterskerk te L e i d e n . H e t is zoo genomen, dat men 
van uit het noordelijk dwarsschip naar de doopkapel 
eri het orgel z ie t , ja zelfs ontwaart men door de open
slaande deur onder het orgel nog de huizen van het 
Pieterskerkhof. D e afwijkende l i gg ing van het baptis
terium (in den Z . - W . in plaats van in den N . - W . hoek 
der kerk) benevens de gekruiste sleutels van het stads
wapen in een der geschilderde glazen maakt het ons ] 
gemakkelijk de identiteit van het gebouw vast te stel
len. D e herhaalde keeren , dat de Delftsche meester 
ons gezichten in dit godshuis afmaalde, maken het 
waarschijnlijk , dat hij gedurende korter of langer tijd 
in de Sleutelstad verbli jf h ie ld . D i t is echter tot dus
ver uit oorkonden nog niet gebleken. 

Beschouwen wij thans de schatten der Saksische ver
zamelaars van een esthetisch standpunt, zoo ontmoet 
ons oog, waarheen wij het ook wenden, zooveel schoons, 
dat w i j , om niet te ui tvoerig te worden , ons tot het 
vermelden van namen en titels moeten bepalen. R e m 
brandt is door een studiekop van een grijsaard van 
omstreeks 1632 of 1633, en door een ri jkgekleed da-
niesportiet met de jaarteekening 1635 schitterend ver
tegenwoordigd , zijn school slechts door een huishoud
stertje van Gera rd D o u , een parel van 't reinste water. 
Kerst vier weken na de opening is de tentoonstelling 
verrijkt door een lachenden man in levensgrootte, van 
1'rans H a l s , wegens zijn bruine gelaatskleur in de 

') De heer Brcditis houdt dit stuk voor een Am. de Lorme. 
2) Het stelt voor een laat-Gothieke kruiskerk, gezien van 't westen 

naar 'toosten ttoor 't middenscliij), niet houten koorhek, preekstoel aan 
'je zuidzijde, vier groote memorie-tafels aan elk der pijlers van de vie-
'ing en bruin houten gewelf. Het herinnerde mij aan geen der bekende 
hoofdkerken onzer Hollandsche steden, Onder de meesters, die bij wijze 
van vermoeden als schilder worden genoemd, heeft Hendrik van Vliet 
de meeste waarschijnlijkheid voor zich. 

kunstwereld bekend als „ d e mulat" , eveneens een mees
terwerk van den eersten rang. O p dezelfde hoogte 
staan een zeegevecht van W i l l e m van de V e l d e , een 
vroege A . C u y p (soortgelijk als het s tuk , dat onlangs 
voor het Dordtsch M u s e u m werd verworven en door 
het schrijven van een onbevoegd crit icus in de Nieuwe 
Rotterdammer Courant een langdurigen pennestrijd uit
lokte met den heer Bredius) , een pontveer van A d r . 
van de V e l d e (1656), een hoefsmederij op een heuvel 
van P h i l . W o u w e r m a n , een musiceerend paar van Gabr . 
M e t s u , een portret van Caspar Netscher en eindelijk 
een aantal landschappen van Jan van Goi j en , W i l . 
D u b o i s , de drie Rui j sdae l ' s , H o b b e m a en A e r t van 
der Neer . V o o r a l op dit laatste gebied geven de Sak
sische verzamelaars blijk van een fijnen smaak. S tuk
ken als het W i n t e r g e z i c h t , van Sa l . Ru i j sdac l , de 
W a t e r m o l e n , van H o b b e m a , het groote L a n d 
s c h a p b ij m a a n l i c h t , van V a n der Nee r , het G e-
z i c h t o p S c h e v e n i n g e n , van Jan van Goyen , en 
een vier- of vijftal landschappen van Jacob Ruijsdael — 
meest allen uit zijn vroegen tijd — zouden aan iedere 
openbare verzameling tot sieraad verstrekken. 

U i t een kunsthistorisch oogpunt kunnen twee soor
ten van werken over 't algemeen belang inboezemen. 
H e t zijn óf zoodanige, die ons een groot , alom bekend 
meester op eene bijzondere, op eene buitengewoon 
goede wijze onder 't oog brengen , óf dezulke, die ons 
een zeldzaam of onbekend meester voor 't eerst doen 
kennen. V o o r a l de laatsten zijn te L e i p z i g vrij talrijk-
vertegenwoordigd. V a n A r e n t Arentsz Cabc l (werkzaam 
1616 —1630) bezitten onze musea slechts drie w e r k e n ; 
hier zien wij een vierde uit de collectie L u c k n e r , het
welk een visscherspaar, in 't riet zittend, voorstelt. L a u 
rens C r a e n , de Mit idelburgsche stillevenschilder, is ten 
onzent eveneens een zeldzame gast. H i e r ontmoeten 
wij een fraai, volui t geteekend stuk van den meester. 
V a n W i l l e m Dubois , den grooten voorlooper van 
R u i j s d a c l , moet de toekomst nog het eerste stuk in 
onze openbare verzamelingen brengen. 

D e heer Th ieme alhier is in staat een fraai gezicht 
op de stad Reenen van hem tentoon te stellen. V a n 
den zcldzamen meester Jan le D u c q bezit het Maur i t s -
huis een landschap, dat tot dusver aan Kare i Dujard in 
werd toegeschreven, en eerst door de vergel i jking met 
het hier aanwezige stuk door den scherpzienden direc
teur dier verzameling aan zijn waren vervaardiger terug 
werd gegeven (n ' . 59 van den catalogus). 

W i l l e m Dui j s tc r , G i l l i s d 'Hondccoe te r , Jacob Hooft 
(+ 1650-60 in D e n H a a g werkzaam), S imon K i c k , 
F . K n i b b e r g e n , Woute r Knijff, R o e l . Roghman , Raph . 
Camphui jzen , Jac. Ruijsdael de jonge , en Jurr iaen 
van Streeck behooren allen tot de meesters, die zoo
wel ten onzent als in het buitenland tot de zeldzaam
heden behooren, voor een deel ook tot d ie , voor wier 
werken gaarne een goede prijs betaald wordt. Zij 
allen waren hier voor de studie toegankelijk gesteld. 

E e r wij als slot van ons bericht nog met een enkel 
woord melding maken van die s tukken , wier toeschrij
v ing aan den een of anderen meester den mannen 
van 't vak aanleiding heeft gegeven tot c r i t i ek , wi l len 
wij hier mededeelen, dat de uitvoerige en nauwkeu
r ig bewerkte catalogus volgens het voorbericht samen
gesteld is met medewerking van twee der beroemdste 
geleerden op het gebied der Nederlandsche kunstge
schiedenis. H e t is een publ ick geheim, cn wij begaan 
dus geene onbescheidenheid het hier mede te deelen, 
dat hiermede bedoeld zijn D r . W . B o d e , directeur aan 
't M u s e u m te B e r l i j n , en onze kundige landgenoot dr . 
A b r . Bredius, directeur van 't Mauri tshuis in D e n H a a g . 
W a a r zulke autoriteiten hunne hulp hebben verleend 
bij het geven van namen, moet ieder, die z ich bewust 
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is ver beneden deze mannen te staan , z ich dubbel wach
ten cri t iek uit te oefenen. Schri jver dezes zal zich 
daarom ook tot enkele weinige gevallen bepalen. 

N " . 11 van den catalogus draagt de handteekening 
van Bakhuijr .en, is echter niet van dezen meester en 
wordt in den catalogus bij wijze van vraag toegeschreven 
aan A r n o u t Smi t . Deze vraag vindt een bevestigend 
antwoord in de zeer goed zichtbare sporen van dc echte 
handteekening van dezen meester onder die van Bak -
huijzen. Waarschijnl i jk slechts bij vergissing is het 
duidel i jk en echt gemerkte vrouwenportret (n° . 47) 
v a n J . D e l f f (1639) aan den in 1638 overleden Willem 
Jaczn. De l f f toegeschreven , evenals het „ S . V . Does 
1708" gemerkte veestuk aan diens in 1673 overleden 
vader Jacob. 

V a n wien het met „ J . de H e e m fecit A ° . 1653" 
valsch gemerkte bloemstuk is (n° . 101), wagen wij niet 
te beslissen , zeker niet van den grooten Utrechtschen 
meester. O o k voor „den jongen jager in een land
schap", dien de catalogus bij wijze van vraag aan J . C z n . 
Ver sp ronck toewijst, moet nog een andere, of liever 
moeten twee andere meesters gevonden worden , want 
het landschap op dit fraaie stuk is hoogst waarschijn
li jk van eene andere hand dan het portret. 

G e l u k k i g behoeven wij niet meer te zoeken naar den 
meester van een „gez i ch t in een woonver t rek" dat door 
den catalogus op naam van Pieter de H o o g h is gesteld. 
H e t stuk toch is duidelijk met den naam des schilders 
voorzien , daar het boven de deur als zoodanig noemt 
„ J a n s s e n s . " Dat deze een leerl ing van Pieter de H o o g h 
w a s , leert ons K r a m m in zijn bekend w e r k ; dat hem 
naar analogie van dit stuk nog andere tot dusver als 
Pieter de H o o g h beroemde werken moeten worden 
toegeschreven (zoo o.a. te Frankfort en M u n c h e n ) , 
hoopt schrijver dezes op eene andere plaats aan te toonen. 

I 'LKISTERS VOOR D E N I E T - B E K R O O N D E N OP D E 
W E R E L D T E N T O O N S T E L L I N G T E PARIJS. 

Dezer dagen werd mij per post een rolletje bezorgd uit Parijs, 
waarop van buiten gedrukt Direction dn livre dfor. Het ope
nende, vond ik een matig gedrukt diploma, met het opschrift: 
Diplome comnit'nwratif de F exposition universclle de 1889, 
ingevuld met naam en inzending, klasse en groep, hel geheel 
versierd met beeldfiguren van twijfelachtig allooi en geteekend: 
Le directeur du livre (for: J. Chajfiol, met naast de hand
teekening een gedrukte zegel-imitatie. Een begeleidend druk
werk hield het volgende in : 

«L'administration du livre d'or de ['exposition universclle 
a 1'honncur de vous adresser le diploma commemoratif de 
I'exposition universclle de 1889. En vous dediant ce diplAme, 
symbole impcrissablc des labeurt que vous vous etes imposes, 
nous desirons perpétuer le souvenir des legitimes recompenses 
qu'ont obtenu vos produits dans eet immense concours inter
national, dont notre pays a 1'honneur d'etre le promoteur. 

Le directeur du livre d'or, 
J . C H A F F I O L . " 

Alzoo een pleister op de wonde van de niet-bekroonden, 
maar het schoonste komt achteraan Eene noot bevatte het 
bericht, dat binnen 8 dagen over een bedrag van 5 francs zou 
beschikt worden als kosten van dit diploma, en werd mij ge
waarschuwd voor de handelingen van een ontslagen ambte
naar van le livre d'or, die blijkbaar ook handel dreef in die 
diploma's. Dc plaat scheen mij met / '0.50 goed betaald. Hoe 
aanlokkelijk voor menig niet-bekroond inzender, die netjes 
geëncadreerd zoo'n diploma commt'moratief in kantoor of werk
plaats ophangt, en zichzelf cn het publiek diets maakt, dat 
nii eene onderscheiding heeft gekregen. 

Ik zond het rolletje direct aan de post-administratie terug 
en dacht i>Totus mundus, agit histrionem". 

A . R. F R E E M . 

P R I J S V R A A G : R A A D H U I S T E Z U T F E N 
De Redactie van De Opmerker bericht haren lezers, dat de 

Redactie van het Bouwkiiadie Weekblad de volgende vragen 
ontving betreffende de prijsvraag voor een Raadhuis te Zutfen, 
waarop zij, door de Jury ingelicht, de antwoorden laat volgen. 

Vr. Aan de Redactie van liet Bouwkundig Weekblad, 
Bij dezen was ons beleefd verzoek de volgende vraag ter 

beantwoording in het Bouwkundig Weekblad te willen op
nemen. 

In het programma voor de uitgeschreven prijsvraag voor con 
nieuw Raadhuis te Zutfen, komt o.a. 't volgende voor: 

0. Bergplaats voor brandstoffen groot 20 M*. 
Zoo noodig buiten het gebouw op een eventueel te ontwerpen 

binnenplaats aan te brengen of in de bestaande kelders, wanneer 
die kunnen blijven bestaan. 

Wij begrijpen niet hoe er van de laatste zinsnede sprake 
kon zijn, daar nóch op de situatie-tcekening, nóch in 'tpru-
gamma zelf aangegeven wordt, hoe of waar de kelders gelegen 

! zijn, iets, wat o. i . zeer noodig is, met het projecteeren van 
kelderingang of anderszins, en naar o. i . zeer juist kon aange
merkt worden als iets dat alleen voor ingewijden te beamen 
is. Hopende dit raadsel zoo spoedig mogelijk opgelost te mogen 
zien, teekenen wij hoogachtend, 

Uedcl. dienslw. dienaren, 
Leden der Maatschappij en 

medewerkers aan de prijsvraag, 
Antw. In antwoord op deze vraag kan worden medegedeeld, 

dat de keuze van de brandstoffenbergplaats geheel wordt vrij
gelaten, en het niet noodzakelijk is dat daarbij met den be-
staanden kelder rekening wordt gehouden. 

Een tweede vraag van «een mededinger" is deze: 
Vr. Is het geoorloofd stoepen te ontwerpen, die buiten dc 

voor het gebouw aangegeven rooilijnen vallen ? 
Antw. Er kan alleen sprake zijn van drie stoeptreden, en 

deze mogen in het trottoir buiten de rooilijn vallen. 
Vr. Een derde vraag, waaromtrent een antwoord wordt in

gewacht, is: Hoedanig is de gesteldheid van den ondergrond 
op de bouwplaats, en hoe diep zal gefundeerd moeten worden? 

Antw. De fundamenten moeten, volgens het programma, 
bladzijde 6, 2ie regel van boven, gelegd worden op eene diepte 
van 9.60 M. - f A P . 

Daarmede is bedoeld, dat de onderkant der gemetselde fun-
decring moet liggen op 9.60 M. - f A P . Een andere fundeering 
wordt niet gevraagd. 

Vr. Door neen lid der M . " wordt gevraagd of alle de: a 
secretarie-vertrekken, b gemeente-architectvertrekken, c ge
meente-ontvanger-vertrekken, direct uit een vestibule of gang 
bereikbaar moeten zijn? Tevens wordt gevraagd, of de trap 
voor de tribune- en bureaubezoekers een afzonderlijken ingang 
van de straat eischt, of wel dat de hoofdingang voldoendcis? 

Antw. De vertrekken sub a en c moeten elk van uit gang 
of vestibule bereikbaar zijn; bij die sub b is het wenschelijk, 
maar niet bepaald noodzakelijk. 

Een afzonderlijke ingang voor de tribune-of bureaubezoekers 
is niet bepaald noodzakelijk, en daarom ook niet in het pro
gramma geeischt. 

" I B Ï N N E N L ^ N D S C l ^ B E R I C H T E N . " 
V L I S S I N G E N . De Gemeenteraad besloot in beginsel over te 

gaan tot gedeeltelijke doortrekking van den Noordzee-boulevard 
met de daaraan grenzende zoogenaamde Rotonde, waarvan de 
kosten zijn geraamd op pl. 111. f17000. Voorts werd goedge
vonden een tijdelijk opzichter bij de gemeentewerken aan te 
stellen, en daartoe den heer P. A. Jongepier te Middelburg, 
op een jaarwedde van ƒ 0 0 'smaands, te benoemen. 

P E R S O N A L I A . 
— Door den Minister van Koloniën zijn de hoeren C. Swart-

hof en C. J. Evers gesteld ter beschikking van den Gouver 
neur-Gencraal van Nederlandsch-Indie, 0111 te worden benoemd 
tot opzichter tier 3e klasse bij den waterstaat en 's lands bur
gerlijke openbare werken daar te lande, en is de resolutie, 
waarbij voor genoemde betrekking de heer J. S. Wind ter be
schikking van den Gouverneur werd gesteld, op zijn verzoek, 
ingetrokken. 

— De heer J. Ochsendorf, te Dordrecht, is, met 15 Decem
ber a. s., definitief benoemd tot adjunct-directeur der gemeente
lijke gasfabriek en der hoogdrukwaterleiding aldaar. 

- - De heeren W. de Jong te Zutfen. P. van der Weiden te 
Breda cn J. Jaring te Utrecht, allen als opzichter in dienst bij 
de Maatschappij tot exploitatie der S.S., worden met ingang van 
1 Januari 1890 benoemd tot technisch-ambtenaar 2e klasse. 

— De sectie-ingenieur bij de Ned. Zuid-Afrikaansche spoor
wegmaatschappij, De Wildt, werkzaam bij den stoomtrambouu 
te Johannesburg, is, nu inet den aanleg van den spoorweg naar 
dc Delagoabaai een aanvang zal worden gemaakt, met 1 No
vember overgeplaatst naar Pretoria. In zijne plaats is benoemd 
de sectic-ingenieur A. G. A. van Eelde. 

— De heer J. P. Roessingh van Itterson, tot dusverre inge
nieur der tractie bij de Maatschappij tot exploitatie van Staats
spoorwegen, is in de plaats van den heer G. T. T. Middelburg 
benoemd tot hoofd-ingenieur, chef van tractie en rollend mate
rieel bij den Hollandschen spoorweg te Amsterdam. 

— Tot gemeente-opzichter te Baarn is uit 191 sollicitanten 
benoemd de heer H . E. Hoegsma te Hoogeveen, no. 2 der aan
bevelingslijst van B. en W. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— O p z i c h t e r op eene machinefabriek. Adres ff. Rolt. Ct. 

onder no. 32094. 
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Provinciale Waterstaat 
VAN 

F R I E S L A N D . 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Vrijdag, den 13'" December 1889, des na

middags ten een ure, zal in het gebouw 
van het Provinciaal Bestuur te Leeuwarden, 
overeenkomstig Ij I i&i en 435 der A. V . , 
bjj enke le i n s c h r i j v i n g worden aanbe
steed : 

a. het vernieuwen van het bestaan
de STOKERS VEBIiAAT of SLUIS 
N". VII in dc Compagnons- of 
Appelsohastervaart bij Ap
pelscha, raming / 22000. en 

//. het bouwen van WACHTERS-
WONINGEN bij de sluizen te 
Lippenhuizen , Hemrik en 
Wijnjctcrp inde Appelsoha
stervaart, raming '7100.—. 

De bestekken liggen ter lezing in voor
noemd gebouw, Gezegelde formulieren voor 
in.sehrjjvingsbiljetten zjjn tegen betaling van 
25 en bestekken tegen betaling van ƒ1.— en 
50 cent op het bureau van den Prov. Hoofd
ingenieur verkrjjgbaar. 

De noodige aanwjjzing wordt gedaan voor 
het werk sub a op Woensdag II December, 
's voormiddags 11 uur en voor dat sub b op 
Dinsdag K l December, 's voormiddags 10 uur, 
aanvangende te Lippenhuizen. 

Voorts zjjn nadere inlichtingen te beko
men bjj den Hoofdingenieur van den Pro
vincialen Waterstaat te 1/ecutcarden en voor 
liet werk sub b bjj den provincialen Opzich
ter D. SIJTSMA te Drachten. 

Ueuwarden, 28 November 1889. 
De Commissaris des Konings in de 

Provincie Friesland, 
V A N HARINXMA TIIOE SLOOTEN. 

Hollanilcclie IJzeren 
Spoonveg-Maatsi'happi j . 

AANBESTEDING. 
t lp Maandag den 2J ° December 1889 in kamer 

X". 4fi van het Centraal Administratiegebouw 
aan het Droogbak te AMSTERDAM van 
Bestek N°. 447,4: 

Het maken van de aarde- en spoor
baan tot aansluiting van den 
spoorweg Schiedam Hoek van 
Holland aan den HoUandsohen 
spoorweg nabij het station 
Schiedam. 

Raming ƒ22400.—. 
Bestekken zjjn tegen betaling van / 1.5(1 

per exemplaar verkrjjgbaar aan bovenge
noemd gebouw bij den portier ot' op franco 
aanvraag met toezending van postwissel aan 
hot Bureau van Weg en Werken kamer 154. 

Aanwjjzing wordt gedaan als in het bestek 
is vermeld. 

De Administrateur. 

De ONTVANGER D E K REGISTRATIE 
E N DOMEINEN te HERGEN OP XOOM 
zal op Donderdag 19 December 1889, des mid
dags ten 12 ure, in het Nederlandsen Kof
fiehuis aldaar in het openbaar bjj enkele 
inschrjjving aanbesteden: 

Het SLECHTEN van de VES
TINGWERKEN in het Zuider
front te Bergen op Zoom. 

Bestek, inet teekeningen, ligt van af 4 
December ter inzage aan de registratiekan
toren te Dordrecht, Werkendam, Sliedreeht, 
Gorinchem, Middelburg Ger. Akten, Itreda , 
's Bosch en liergen op /oom, en is te bevragen 
aan alle registratiekantoren, tegen vooruit-1 
betaling van een gulden per exemplaar. 

Aanwjjzing in loco op 10, 17 en 18 De
cember ten 12 ure. 

Ingenieur F. W. V A N GENDT JGz. te 
Arnhem en opzichter R. H . C. V A N SOME-

' K E N te Bergen op Zoom verstrekken inlich
tingen. 

Zie verder de verspreide biljetten. 
Maatschappi j tot E x p l o i t a t i e v a n 

Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding. 
Gp Zaterdag 14 December 1889, dos namid

dags ten 3 ure. zal door den Architect 1). 
E-.L. VAN DEN A R E N D , namens zijnen 
principaal, in het Gift1 tNeuf" van don Heer 
, ; - J. J . M O N T A O N E , Groote Houtstraat te 
Haarlem, worden aanbesteed: 

Het bouwen van eene VILLA, in 
het Flora Park te Haarlem. 

Het gedrukte bestek niet bijbehoorende 
teekeningen is verkrjjgbaar bjj de Boekhan
delaars DE E K V E N LOOS.IES, Ged. Oude 
1-nicht alhier, tegen betaling van ƒ 2 , - lier 
"tel. Aanwjjzing in loco op Dinsdag Kt De
cember a. s. des namiddags ton 3 ure. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen bjj 
'•cn Architect bovengemeld. 

Aanbesteding. 
(VERNIEUWINGSFONDS Staatsspoorwegen!. 

Op Dinsdag den I0d'° December 1889, des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatschappji tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bjj de Moreelse Laan te Utrecht, 
van: 

Bestek N°. 13S. 
Levering van stalen dwarsliggers 

met klemplaten. 
Bestek N». 141. 

Levering van ijzeron haakbouten. 
Bestek N». 142. 

Leveren van eiken wisselhouten 
eiken brugliggers ten behoeve 
van de Staatsspoorwegen. 

De besteding geschiedt volgens de artt 
22 resp. 17 en 12 van het bestek. 

De bestekken liggen van den 28"" Novem 
ber ISS'J ter lezing aan het Centraalbureau 
bjj de Moreelse Laan en aan de bureaux van 
de Heeren Sectio-Ingenieurs W. .1. K L E R K 
DE REUS tc Meppel en H . E . B E U N K E te 
Itreda en zjjn op franco aanvraag aan genoemd 
Centraalbureau ( \fd. Weg en Werken) te 
bekomen, tegen betaling Van / 0.50 per stuk. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken). 

Llrechl, den 27""1 November 188'J. 
Maatschappij tot E x p l o i t a t i e van 

Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding 
( V E R N I E U W I N G S F O N D S Staatsspoorwegen.) 
Op Dinsdag den 171 n December 1889, des 

namiddagsten 2 ure, aan hot Centraalbureau 
der Mautschappji tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bjj do Moreelse Laan te Ulcecht, 
van: 

Bestek KT'. 145. 
Leveren en inkepen van dwars

liggers, in 32 perceelen. 
De besteding geschiedt volgens art. 13 van 

het bestek. 
De bestekken liggen van den W " ™ Novem

ber 188!) ter lezing aan het Centraalbureau 
bjj de Moreelse Laan en bij de Heeren Sec
tie-Ingenieurs te Meppel en Hreda. en zijn 
op franco iianvnuig aan genoemd Centraal
bureau (Afd. Weg en Werken) te bekomen, 
tegen betaling van / 0.50 per stuk. 

Inlichtingen worden gegeven uan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken). 

Utrecht, den 2S"'» November 1SMI. 

INSCHRIJVING 
op Dinsdag 17 December 1889, 

in het Timmerhuis te Rotterdam, 
naar de levering van: 

Tegels, Dakpannen, Kan non bui
zen, Pleister, Tras, Portland Ce
ment, Touwwerk, Hennep, Snuit 
van Vlas, Teer, Bruin werk, Mos, 
Strookdwoilcn, Blokmakers-
werk, Borstelmakers werk, Spon
sen, Groen Laken, Tocht vries, 
Grijs Linnen, Behangsel-Linnen, 
Al ncomdookon, Molton- en Wol
len Dweilen, Amerikaansch Was
doek, Gordijnlinnen, Grondpa-
pier, Singel, Meubelkoord, Band, 
Jaloezieband-ladder, Glazen Bal
lons, Lampenglazen, Zeemvel
len, Leder, Patent-Olie, Groene 
Zeep, Kaarsen, Amerikaansche 
Reuzel, Vet (roet), Wagensmeer, 
Pootskatoen, Lampenkatoen, 
Turf, Houtskolen, Bezems, Boen
ders, Handen, Zink, Lood, Ver
tind Looden Buizen, Metalen 
Main- en Tapkranen, Spijkers, 
Ijzerwaren, Kolenbakken, Staal, 
Verfwaren en Vensterglas. 

De voorwaarden liggen, op de gewone da
gen en uren, in het Timmerhuis ter lezing 
en zijn, tegen betaling van 25 Cent. ver
krijgbaar bn Wed. P. V A N WAESBEKGE E N 
ZOON, Boekdrukke rs aan ilt'n Houttuin n°. 73, 
alwaar tevens de in te vullen gezegelde in-
schryvingsbiljetten, tegen betaling van 22'] 
cent per stuk, te bekomen zijn. 

INSCHRIJVING 
op Dinsdag 11 December 1889, 

in het Timmerhuis te Rotterdam. 
naar de L E A ' E K I J N C J T van 

Getrokken en Vlakke Waalklin
kers, Waalhardgrauw, Waalboe
rengrauw , Straatklinkers uit 
Utrecht of van de Maas, IJssel 
Straatplavei en Beste harde IJs
sel Ondersteen, Escaussijnsch 
steenen Trottoirbanden, Luik
se he Kluitkalk, DoornikscheWa-
terkalk, Porphyr-Keien, Steen
slag van natuurlijken steen, 
Grof Grind, Grindzand, Metsel-
zand, Duinzand, Gegoten IJze
ren Straatsyphons en Straat ber-
rieranden, Staaf-, Band- en Plaat
ijzer. 

De voorwaarden liggen, op ,1e gewone* da
gen en uren, in het Timmerhuis ter lezing, 
en zijn, tegen betaling van 25 cents, ver
krjjgbaar bjj Wed. P. VAN WAESBEBOE SM 
ZOON . Boekdrukkers aan don Houttuin n". 73. 
alwaar tevens de in te vullen gezegelde in-
schrjjvingsbiljetteii togen betaling van 22',t 

cents per stuk, to bekomen zjjn. 

DE LETT & C'. 
Ooataeedlfk 'ïtH. Botterdam. 

M O Z A Ï E K - , V L O E R - e n W A N D T E G E L S , 

TROTTOIR-, M E M - E \ UZERSTEEMEÜELS. 
Groote voorraden 

16 B e k r o o n i n g e n . 
Handel in C A R R A R A M A R M E R 

ZWEEDSCH GRANIET. 

MAGNÊSIT en CHROMERTS 
bevelen zich aan JOH. OTTEN & ZOON, Rotterdam en Amsterdam. 
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CARBOLINEUM EXCELSIOR is het BESTE Houtbederfwerend middel. 
FRED. STIELTJES & C . Amsterdam. 

R o l l u i k e n 
van Staal of Hout mét Stunlbund doortrok
ken of met verstelbare lichtopeningen, zelf-
rollende, met drijfwerk enz. enz. 

E.enP. ROTTSIEPER. Remsrheid (}iijn\miison). 

H.&J. SUYVER, 
FABRIKANTEN V A N 

EN 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
E E E E - 2 I P L 0 K A (hoogste onderscheiding) 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 

P1I0T0LI fllOGK A PU I E. PHOTOMIMHAPIIII 

en Slfréotjjie-liiriclilins 

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

op zijn.' inrichting voor l'liolalltliagrniilile, 
byzonder geschikt voor de reproductie van 
Plani, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l'hotazlnra-
graphle voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. UitgeverB en op 
tjjne xtrré*t;pe-lnrlrhlli>ic voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

G E . J _ T : 

1*. H O L S B O E R . - A r n h e m . 
Leverancier van Z. M. den Koning. 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten vcor wetenschappelijk gebruik. 
Bekroond voor Waterpas-, Hoekmeet- en andere instrumenten 

met Zilver 1868, 1883 (Internat Teiitoonst.) 
Hoogste onderscheiding 1879. 

KQl'KRRES. MEETKETT1NGEN, BRIEF- en PAKKEÏI1ALANSEN, enz. enz. 
BAKENS. ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN. TELEGRAAF-APPARATEN, enz, e n z . 

Gebr. VAN DER VLIET, 
IJ/.KItlMMiH.UKS te AMSTERDAM. 

Maal-, !• aal-. Kamt-. Hoek- cn T"l J*rr enz 
Steeds voorhanden: 

BALK-IJZERin verschillende profielen en lengten. 
Vijlen en sesoim Niaal uit dc fabriek 

van Gebr. BÖIII.KRJE CO . te Weenen, alsmede 
ril.om; lloernaarla met afgewerkte pun-

n onder garantie tegen spljjten. ten 

KIM & ï.l\ Lim'Klill 
R O T T E R D A M . 

A G E N T E N 
der Société Anonyme des 

Carrières de Porphyre de Quenast" 
KN 

der „Société des Carrières dc Lessines." 

LEVERANCIERS van FAUCONVALKEIEN. 

Geldersche straat N". 12. 

ASPEALTE VAN V A L DE TRAVERS 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, 

in groote verscheidenheden, voor: R i j w e g e n , T r o t t o i r s , L a w n Tennis 
C o u r t s , K e l d e r s , W i n k e l - en M a g a z i j n v l o e r e n , G a n g e n , Mitttr-
B r u g - en D a k b e d e k k i n g e n , Betonfnndeer ingen enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan THE NETJCHATEL AS-
PIIALTE COMPANY Ld., Beltweg 3, Amsterdam en voor Arnhem bü den Heer 
H. Or. KNOOPS C.Ozn., iieekstraat V 62 te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH 

JAN VAN DER POT, Katendrecht tij Rotterdam. 
Kyaniseerinrichting. 

De eenigste, waar ook des winters kan worden gekyaniseerd. 
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. 

Belgische kluit- en hydraulische kalk. 
Billjjke prjjzen en vrachten. 
Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Gelieve op voornaam en adres te letten. 

BECKER & BUDDIKGH. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK V A » 

WATERPAS-
l e i i i i i T -

ZWEEDSCH GRANIET 
uit de groeven, Stoomalijporij en Polijst 
inrichting van de Firma 

K E S S K L & lt(> H L . 
te Berlijn. 

Eenig Agent J. H. P. JANSE, 
Prinsengracht 468, 

Amsterdam. 

Te koop aangeboden, 
2 Stoomheimaohines 
2 Houtsteekbanken 
1 Cirkel en lintzaagmachine 
1 Railzaag 

60 Kipwagons inhoud 2 M . , Beide 
24 „ „ SM'.) zjjden 
36 „ „ II/, H 3 . | kippend 
Alles 00 c.M. spoorwjjdte. 
Aanvragen aan L. K A L I S Kz. , S/iedreeht 

en W. DK JONG, 's-Gracenhage. 

en andere 

INSTRUMENTEN, 
voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEEKENAARS, enz. 

Geëmailleerd-ijzeren PEILSCHALEN 
WEEGWERKTUIGEN. 

JAN HAMER & C°. 
AMSTERDAM. 

KANTOOR: Marnixstraat 402 bh Lcidscheplcin. 
Boyle's Luchtpomp-ventilators. 

Boyle's Mappen, 
voor slechttrekkende Schoorsteenen. 

B 0 Y L E 'S SCHOORSTEENKAPPEN, 
tegen valwinden enz. enz. 

Vereischeu geen tue/ieht, hebben geeu beweegbar.' 
deelen, voorkomen terugslag in den koker, werken 
met dc meeste gelijkmatigheid hl ieder jnargetgil'. 
hebben eeue veel grootere capaciteit dan leder 
andere ventilator. 

Deze toestellen zijn op verschillende RIJKS-, 
GEMEENTE- en PARTICULIERE gebouwen hier 
te lande geplaatst 
Wil It'S LIFTEN ieor l ' r r s a i » , Vir t lerr i , Spijiei fDi. 

CARRÉ'S Luchtdrukwaterreservoirs. (2) 
G e d r u k t hij C-. W . v a n d e r W i e l & 0»., te A r n h e m . 

V I E R - E N - T W I N T I G S T E J A A R G A N G N " . 49. Z A T E R D A G 7 D E C E M B E R 18&9. 

Kedacteur-uitgcvcr K. W. V A N G E N l l T JGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van hel Weekblad en advertentién: 

Bureau van De O/werker, Driekoningenstraat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura el Amicitia JAN SPRINGER, 

II. (1. JANSEN en A. REIJDING. 
Stukken, deze Redactie betreflende, le adresseeren aan den heer 

A. REIJDINO , Stadhouderskade 4, le Amsterdam, 
en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den 

I»te-Secrelaris, American Hotel, te Amsterdam. 

ABONNEMENT /'2.25 per 3 maanden of wel zes gulden per jaar, bij 
vooruitbetaling en franco toezending van dil bedrag. Voor het buitenland 

\f 7.50 en Nederlanclsch-Indie f <).- , beiden bij vooruitbetaling. 
ADVERTENTIÉN ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 

cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen. 
I AFZONPF.RU.1KE NOMMKRS , 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 Jon. G . STF.MI.ER C Z N . , Boek
handelaar te Amsterdam. 

B E R I C H T . 

H e t nieuwe Genootschapsjaar vangt aan met I Januari 1890. Z i j , die v ó ó r dien datum als g e w o o n , 

buiten- of kunstlievend l i d tot het Genootschap toetreden, ontvangen de tot I Januari verschijnende nommers 

van De Opmerker gratis. D e contributie voor gewone (d. i . te A m s t e r d a m woonachtige) leden b e d r a a g t / 1 2 . — , 

die voor buitenleden ƒ 7 . 5 0 en voor kunstlievende leden / 10.— per jaar. Zij ontvangen daarvoor wekeli jks 

De Opmerker en verder alle gedrukte s t u k k e n , en verkrijgen reductie op den prijs van het door het Genoot

schap uit te geven plaatwerk. I ' E 1 ' H E S T U U R . 

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

ie . A l s gewoon l i d is aangenomen tic heer H . B . 
Huysmans en als buitenlid de heer P . A . Fr i j l ink K M / . . , 
architect te Utrecht . 

2e. T o t leden der Commiss ie ter verificatie van de 
rekening en verantwoording des Penningmeesters zijn 
benoemd de heeren E . J . van D i j k , R . A H e y en 
G . Crevels . 

3e. In het Societeitslokaal zijn gedurende 8 dagen 
tentoongesteld schetsen en teekeningen van den kunst
schilder L . W . R . Wenckebach . Belangstellenden wor
den gaarne g e ï n t r o d u c e e r d . 

Namens liet Bestuur: 
D e iste-Secretaris , 

G . A . Z E E M A N . 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
Vergadering van 4 December 1889. 

D e Voorzi t ter opende de vergader ing , waarna de 
notulen werden gelezen en goedgekeurd. 

A l s gewoon l i d werd aangenomen de heer H . B . 
Huijsmans. 

T o t leden der Commiss ie tot verificatie van de re
kening en verantwoording der Penningmeesters werden, 
na herhaalde stemmingen, gekozen de heeren E . J . van 
D i j k , R . A . Hei j en G . Crevels . 

D e heer W . K r o m h o u t hield daarna zijn aangekon
digde bijdrage over den „ P r i x de R o m e " , waarbij hij 
aantoonde hoe wenschelijk het i s , wanneer aan bouw
kunstenaars gelegenheid gegeven wordt hunne s tud iën 
in het buitenland te vo l too ien , om die gelegenheid te 
zoeken over Parijs naar R o m e en elke andere route , 
bijv. over Hanover en Neurenburg , liefst ter zijde te 

laten. Deze rede, met aandacht g e v o l g d , w e r d , na 
eenige discussie , welwil lend door spreker ter opneming 
in het Orgaan afgestaan. 

D e kunstbeschouwing bestond uit eene fraaie co l 
lectie schetsen en reproducties van teekeningen van den 
heer L . W . R . Wenckebach , en etsen naar Krans H a l s , 
door W . U n g e r , door denzelfden heer afgestaan. 

D e teekeningen cn schetsen, welke zeer interressant 
z i j n , zullen gedurende eenige dagen ter bezicht iging 
der leden blijven hangen. 

D e Voorzi t ter deelde daarna mede , dat ontslag was 
aangevraagd door de heeren G . A . Zeeman , als l i d 
van het Hestuur, en H . G . Jansen, als l id der Redactie. 

N a eenige inlichtingen over de uitbreiding der Schets
c lub , werd de vergadering gesloten. 

( A . et A . ) P R I J S V R A A G V A N 
„ S I C S E M P K R " T E U T R K C H T . 

W i j vernemen van een der bekroonden bij deze prijs
vraag, dat hem door het Hestuur van „S ic Semper" op 
eene door hem gedane v raag , geantwoord i s , dat ook 
de bekroonde plans te Ams te rdam ter expositie zullen 
afgestaan worden. 

W i j herinneren de overige inzenders, dat de gelegen 
heid tot inzending van hunne ontwerpen aan het bureau 
van de Maatschappij tot Bevorder ing der Houwkuns t 
(Marnixt raa t 402 Ams te rdam 1, a lsnog tot v ó ó r 12 
December a. s. geopend is en noodigen nogmaals alle 
medewerkers dr ingend u i t , om door toezending van 
hunne ontwerpen het welslagen dezer tentoonstelling 
te helpen bevorderen. 

D e medewerkers kunnen naar verkiezing hun naam 
al o f niet bekend maken. 

Dr Redactie v a n A r c h i t e c t u r a et Amicitia ' s i e l t V . i c l i alleen v e r a n t w o n r d e i y k v o o r d e n Inhoud v a n s t u k k e n , u i - w a a r m e r k t i m - t i l e i n i t i a l e n A . e t A . 
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Petrarcaen Boccacio 

A . 

O(houdt11 in dc 

e t A . ) I E T S O V E R R O M E I N S C H E 
R E N A I S S A N C E . 

Voordracht, 
ergadering van 20 November 1889. 

door 
C . \ V . NlJHOFF. 

Daar zijn van die plekken op dit wereldrond, d i e , 
door den loop der eeuwen heen, voortdurend de bl ik
ken van het menschdom tot zich hebben ge t rokken; 
p l e k k e n , die , hoe verder de tijden waarin ze ontstonden 
en bloeiden van ons afl iggen, ook in gelijke mate 
steeds meer de aandacht en de belangstelling opwek
k e n , e n , als in een waas van geheimzinnigheid gehu ld , 
den mensch raadselen opgeven ter oplossing en gehei
men ter ontsluiering. Is het alleen dc groote tijdsruimte, 
die ons van den bloeitijd dier p lekken scheidt , dan 
reeds zijn de den mensch aangeboren weetlust en nieuws
gier igheid voor hem pr ikkels genoeg , om niet te rusten 
vóó r en aleer hij zich een zoo klaar mogeli jk beeld 
van die lang vervlogen tijden heeft kunnen vo rmen ; 
maar hoeveel te grooter wordt niet deze p r i k k e l , wan
neer deze plekken een schakel zijn in den keten der 
beschavingsgeschiedenis, wanneer de t i jd , waarin ze 
bestonden en bloeiden, een kunsttijdperk was, wanneer 
ze het middenpunt waren van de beschaafde were ld , 
de toongeefsters van wat groot en edel was op velerlei 
gebied. 

E n é é n e van die bevoorrechte plekken was Rome . 
Meer dan ooit voelt men zich tegenwoordig tehuis in 
den ouden klassieken tijd van Grieken en Romeinen . 
Kunstenaars van allerlei r i ch t ing , schrijvers, dichters , 
schi lders , beeldhouwers en bouwkunstenaars hebben 
sinds jaar en dag getracht ons eene zoo getrouw moge
lijke voorstel l ing van dien ouden tijd te geven. D e 
studie der nog bestaande bouwval len , der vele belang
wekkende opgravingen, der oude manuscripten en der 
klassieke letteren heeft hun den draad in handen ge
geven tot de vorming eener klassieke oudhe id , die door 
h e n , ieder op zijne wijze, met meer of minder geluk 
en waarschijnlijkheid zijn in beeld gebracht. Z o o heb
ben A l m a Tadema, K e i l e r , K a u l b a c h , Tesschendorf, 
T h u m a n n , Coomans en wie niet al meer de figuren 
uit deze kunsttijdperken met onnavolgbaar talent voor 
ons doen her leven, E b e r s , E c k s t e i n , D a h n , George 
T a y l o r , Rober t H a m e r l i n g , Rulwer cn vele anderen 
onze geestdrift opgewekt voor de personen, die ze 
ons ten tooneele voerden, terwijl tal van oudheidken
ners hunne meer zuiver wetenschappelijke s tud i ën aan 
het kunstminnende publ ick ten beste hebben gegeven. 
D e nog gespaarde bouwvallen der klassieken zijn tot 
in hunne kleinste bijzonderheden onderzocht , en men 
heeft getracht uit de uitkomsten van dit onderzoek de 
regels af te leiden waarnaar de ouden werkten. 

Pa l l ad io , S c a m o z z i , A l b e r t i , Serl io , V i g n o l a , Bar-
baro, Bul lant en D e L o r m e hebben hunne beste krachten 
aan de nauwkeurigste opmetingen gewijd en ons in 
hunne werken eene handleiding voor de Romeinsche 
bouwkunst nagelaten; H i t t o r f en Z a n t h , S t rack , B ö t -
ticher, Schnaase, Sch inke l cn de nog levende D r . Sch l ie -
m a n n , hebben met onvermoeiden ijver en groote scherp
zinnigheid de nog voorhanden zijnde verstrooide gegevens 
der Gr ieksche kunst verzameld en tot een geheel trachten 
te brengen, en zoo hebben allen te zamen dat beeld 
g e v o r m d , dat voor ons de klassieke oudheid vertegen
woordigt . 

Bij deze klassieken neemt R o m e de tweede plaats 
in . H e t eens zoo machtige Griekenland had zijn tijd 
gehad. D e kunst had haar hoogste standpunt bereikt 
en het noodzakelijk verval was gekomen. Maar ze [ 
hadden niet tevergeefs geleefd, de groote mannen uit 
dit gloriet i jdperk; zij mochten zijn heengegaan , zelfs ' 

, het geheele volk mocht zijn heengegaan , hunne werken 
zouden voor hen blijven getuigen als voor de groot
meesters der klassieke kunsten, en zelfs na tweeduizend 
jaren zou het tijdperk van Perikles nog niets van zijn 

i glans hebben verloren. 
j E e n ander volk echter zou den Gr ieken den last van 
; de schouderen nemen en de kunst op zijne wijze tot 
1 volmaaktheid brengen. H e t was het volk van Rome . 

D e eigenlijke bloei der Romeinsche kunsten begint met 
1 de onderwerping van M a c e d o n i ë en Griekenland door 
' de Romeinen in 146 v. C h r . Toen stroomden tal van 
j Grieksche kunstenaars en geleerden naar het Italiaansche 
'< schiereiland en brachten de overleveringen van hun land 
: in hun tweede vaderland mede. Zeer snel steeg nu de 
j kunst omhoog en onder Augus tus en de eerste keizers 

was het zenith reeds bereikt. Onder Adr ianus begon
nen zich reeds teekenen van verval te vertoonen , D i o c l e -
tianus bevorderde dat nog meer , door in overlading en 
weelderigheid plaatsvervangsters voor het ware schoone 
te zoeken , en met Konstanti jn was het verval in vol len 
gang. Daarbij verlegde deze keizer in het jaar 330 
zijn zetel naar Byzant ium , waardoor R o m e afstand deed 
van haren rang als wereldbeheerscheresse en hoofdstad 
werd van het VVestersch-Romeinsche rijk. 

D e kunsten en wetenschappen, wier bestaan zoo 
nauw samenhangt met de welvaart van een l a n d , had
den geen gelegenheid meer tot ontwikkel ing te komen. 
In een l and , waar de keizersmantel door de soldaten bij 
opbod geveild werd kon wel geen welvaart meer heer-
schen. E r brak nu voor R o m e een treurige tijd aan , 
vooral toen in den loop der tijden die reeks van ontzet
tende rampen volgde, die R o m e achtereenvolgens geteis
terd hebben en haar bijna als bewoonde plaats van de 
aarde hebben doen verdwijnen. In 410 door A l a r i k , 
kon ing der Vis igo then verwoest , in 455 door Genser ik , 
kon ing der Wandalen geplunderd, in 472 door R i c i m e r 
en in 546 door To t i l a verbrand, bood R o m e een treurig 
beeld van verwarring en verlatenheid. Konstanti jn II 
plunderde in 663 de kerken en ontdeed het Pantheon 
van zijne bronzen; de keizers van het Oost -Romeinsche 
rijk en van Dui t sch land , de koningen van Frankr i jk 
en Spanje brachten er het hunne toe bij om de arme 
stad o m de beurt te vernederen. 

In 1084 verwoestte Rober t Guiscard de monumenten 
op het F o r u m , tot heden als door een wonder gespaard, 
en zelfs in 1527 moest R o m e nogmaals de vuurproef 
doorstaan toen de C o n n é t a b l e van B o u r b o n , zonder 
eerbied voor het verleden er op de meest barbaar-
sche wijze huis hield. Intusschen waren de tijden echter 
reeds veranderd. N a de tiende eeuw vertoonden z ich 
in I ta l ië hier en daar zoo al niet sporen van herle
v ing , dan toch van belangstell ing in kunsten en weten
schappen. E r hadden z i c h , voornamelijk aan de beide 
z e e ë n , kleine republiekjes gevormd, d i e , verrijkt door 
de kruistochten en hunne verbindingen met het Oosten , 
een onderlingen wedijver begonnen, e n , gesteund door 
hunne welvaart , elkaar op kunstgebied de loef trachtten 
af te steken. V o o r a l de inwoners van Pisa gaven hierin 
een navolgenswaardig voorbeeld. Langzamerhand wer
den in de steden nieuwe monumenten gest icht , kerken 
en paleizen verrezen en met handel en nijverheid bloeide 
de kunst en kon opnieuw hare vleugelen uitslaan. 
V r e e m d genoeg nam R o m e zoo goed als geen deel aan 
deze beweging , het bleef er koud en duister en pas 
in de vijftiende eeuw zou voor deze stad een nieuw 
leven aanbreken. 

In 1305 verliet ook de Paus R o m e en liet de stad 
aan de elkander de opperheerschappij betwistende par
tijen over. Maar de dag eens nieuwen levens was nabij. 
Reeds hadden zich in de letteren sporen van een ver
j ongd leven voorgedaan, en was de smaak voor de 

Latijnsche letterkunde door Dante 
opnieuw opgewekt. 

In 1375 werd de pauselijke zetel weer naar R o m e 
verlegd en in eerc hersteld, en eerst aarzelend, maar 
langzamerhand al duidelijker en sterker , begon eene 
nieuwe r icht ing zich baan tc b reken , d i e , gebaseerd 
op de bijna vergeten k lass ieken , de wereld als in een 
nieuw licht zou doen aanschouwen. 

M e e r en meer werd het oog der kunstenaars op de 
schatten, die Rome 's bodem herbergde, gevest igd , en 
d ie , hoe verwoest en vernederd o o k , toch nog altijd 
eene onuitputtelijke bron ter studie aanboden. T a l 
van geleerden, mannen van kunst en wetenschap, kwa
men in R o m e hunne kennis verrijken en zich laven 
aan de ru ïnen dier ouden, met wier geest ze zich 
trachtten te vereenzelvigen en wier monumenten bij 
al hun ve rva l , toch nog getuigden van een verhe
ven zin voor het schoone. Onder degenen, die het 
eerst dezen weg betraden, zijn het vooral Brunel leschi , 
A l b e r t i , L e Cronaca en Bramante , d ie , toegerust met 
de verkregen kennis der oude monumenten en gewa
pend met de regelen door Vi t ruv ius nagelaten , de kunst 
in nieuwe banen trachtten te leiden. Gesteund door kunst
lievende pausen der vijftiende eeuw, als Mar t inus V , 
Niko laas V , Six tus I V , verrezen tal van bouwwerken, 
die der wereld de nieuwe, herleefde kunstr icht ing ver
kondigden. Kunstenaars van den eersten rang , a l s : 
Gui l l i ano da Majano, A l b e r t i en Baccio P i n t e l l i , die 
slechts tijdelijk te R o m e waren gekomen om hunne 
s tud iën te m a k e n , werden aan den H e i l i g e n Stoel voor 
goed verbonden en versierden de eeuwige stad met de 
werken van hun genie. Ze bereidden het tijdperk voor 
van een Jul ius II en een L e o X , waarin de kunst 
hare hoogste triomfen zou vieren. Z o o was de kunst 
herleefd, de Renaissance was aangebroken. V o o r de 
derde maal sedert de stichting van R o m e waren het 
vreemdelingen , die de stad met hunne nieuwe kunst
gewrochten verrijkten. In de vroegste tijden had
den de Et ruskcrs dit gedaan, in den keizerstijd waren 
het de G r i e k e n , nu waren het de Toscaners. W a n t 
naast en v ó ó r R o m e was het vooral Florence, waar dc 
nieuwe r icht ing ingang v o n d , en ook V e n e t i ë nam 
ijverig deel aan de algemeene beweging , maar nergens 
heeft z ich de oude kunst zoo streng en zoo zuiver zien 
herboren worden als juist te R o m e . 

N o g eene omstandigheid k w a m der kunst in den loop 
der vijftiende eeuw ten goede. In 1453 v ie l Kons tan-
tinopel in handen der Mohammedanen cn een leger 
van Byzantijnsche geleerden en kunstenaars weck uit 
en k w a m Ital ië als zijn nieuw vaderland begroeten. 
O o k deze uitgewekenen brachten de herinneringen aan 
lang vervlogen kunsttijdperken mede en staalden den 
smaak van hunne Romeinsche broeders. Z o o werd het 
systeem voortdurend volmaakter ; de macht der pausen, 
beschermers van kunsten en wetenschappen , werd steeds 
grooter , de boekdrukkunst verspreidde de nieuwe denk
beelden over de geheele beschaafde w e r e l d , weten
schappen , letteren en kunsten biociden meer dan ooit 
en door gansch E u r o p a weerklonken de juichtonen 
over de overwinning op de middeneeuwen behaald. 
Rome werd weer het middenpunt van de were ld , het 
brandpunt van de beschaving; al wie zijne s tud iën 
wilde vo l too ien , toog naar de eeuwige stad om hare 
wonderen te aanschouwen en zong den lof van de 
nieuwe r icht ing, die zoovele knellende banden had losge
maakt en de .were ld als in een ander daglicht stelde. 

D e kunst n u , zooals zij zich na hare herleving be
paald te R o m e openbaarde, noemen we Romeinsche 
Renaissance, ter onderscheiding van de Florentijnsche 
en de Venet iaansche, welke drie te zamen dan de 
italiaansche Renaissance vormen. H e t is aan de ge

schiedenis dezer Romeinsche Renaissance, speciaal uit 
een architectonisch oogpunt beschouwd, dat ik eenige 
regelen wTcnschte te wijden en wel door de bespreking 
van het standaardwerk op dit gebied, namelijk „Edif ices 
de R o m e moderne' ' door Pau l M . le T a r o u i l l y . V o o r -

I af echter eenige inlichtingen over den auteur zelf. 
(Wordt vervolgd.) 

L . H . E B E R S O N . 

O p den 30"'"' November 1889 overleed te A r n h e m 
plotseling op 67-jarigcn leeftijd L . I I . E b e r s o n , in 
leven architect-en-chef van Z . M . den K o n i n g der 
Neder landen, R idde r der orde van de E i k e n k r o o n , 

[ van den Gouden Leeuw van Nassau cn van de Orde 
van Verdienste van Waldeck -Py rmon t . 

In 1822 te A r n h e m geboren , k w a m hij als w e e s i n 
huis bij zijn oom Wesse l K n o o p s , apotheker te A r n 
hem , en ontving de eerste ople id ing in het vak op 
de toenmaals bestaande teekenschool van den heer 
J . H . Breijer. O o k het practische deel van het vak 
werd te A r n h e m door hem aangeleerd. N a eenige 
jaren als leerl ing te zijn werkzaam geweest, vertrok 

1 Eberson naar Parijs om zijne architectonische s tud iën 
te maken cn werkte daar vele j a r en , zoodat hij geheel 
bezield werd door de Fransche school . H i j nam een 
werkzaam aandeel in de uitgave van J . Gailhabaud's 
iArchitecture du V au XVII siècle. In 1851 terugge
kee rd , vestigde hij zich te A r n h e m . 

To t zijne eerste ontwerpen behooren de projecten 
voor een schouwburg . d i e , hoewel niet u i tgevoerd, 
met den eersten prijs werd bekroond; verder een abat
toir en eene protestantsche kerk met to ren , die in 
1850—52 door de Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkuns t werden bekroond. 

Tot zijn meest verdienstelijke werken behooren de 
uitstekend uitgevoerde herstellingen cn verbouwingen 

! van vele adellijke kasteden en heerenhuizen, a l s : het 
kasteel B i l j oen , dat van den graaf van Rech te r en , 
R u u r l o o , Renswoude , E e r d e , de Be rg te Dalfsen en 
huize He i l i ge r sbe rg , te Amers foor t , waar zijn talent 
en fijngevoelde smaak gelegenheid vonden zich te uiten. 

H i j restaureerde de kerk te Vianen en het grafmo
nument der Bredcrode's . 

To t zijn nieuw-gestichte buitenverblijven behooren 
het tegenwoordige Oranje-Nassauoord , destijds de K o r -
t enburg , hetwelk hij in opdracht van den heer C r o m -
m d i n gebouwd heeft. 

V e r d e r dient nog vermeld van zijn hand de huize 
A a r d e n b u r g , te D o o r n . 

V a n latcrcn datum zijn de twee te A r n h e m gebouwde 
vi l la 's van de heeren Jacobson en L u d e n He t beste-
delingenhuis en het Na tuu rkund ig Genootschap waren 
reeds voor deze door hem ontworpen en uitgevoerd. 

Zeer eervol was in 1874 Eberson's benoeming tot 
architect en in 1S83 tot architect-en-chef van de pa
leizen des K o n i n g s . Onder de hiervoor uitgevoerde 
werken behooren in de eerste plaats te worden genoemd 
de bekende kunst zaal op het L o o , de stallen te Soest-
dijk en de verbouwing van Oranje-Nassauoord. 

In 1863 werd bij het uitschrijven van een prijsvraag 
i voor een nieuw schilderijen museum W i l l e m I , Ebe r -

sons's project onder het motto „ C o n c o r d i a res parvae 
crescunt" loffelijk ve rme ld , hetwelk ten gevolge had 
dat hij bij de besloten prijsvraag , die in 1877 voor het
zelfde museum werd uitgeschreven,met V o g e l , Outshoorn 
en Cuypers , ui tgenoodigd werd plannen in te dienen. 

In het programma van dezen wedstrijd was o.a. de 
volgende bepaling opgenomen : De vormen van het ge
bouw behooren zijne bestemming' uit te drukken, name-
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lijk het bewaren van Nederlandsche schilderijen, hoofd
zakelijk uit dc i 6 l l c en I 7 d e eeuw. D e bouwsom was 
gesteld op ƒ 1,000,000. 

Eberson's ontwerp kwam in de derde plaats in aan
merk ing , en hiervan melding makende, herinneren velen 
z ich het onverkwikkel i jk geschrijf als uitvloeisel van 
dezen wedstrijd. 

V e e l heeft Eberson bijgedragen tot verheffing van 
den smaak en opwekk ing van belangstell ing voor 
de bouwkunst. In de jaren van zijn vest iging had h i j , 
als zoovelen zijner t i jdgenooten, te kampen met volko
men onbekendheid van architectuur cn goede vormen. 

A l zijne werken ademen de Fransche school en 
groote correctheid. D e motieven van de weelderige 
stijlen van de regeeringen van Lodewi jk X I V en X V 
werden veel door hem toegepast. 

Eberson's naam als oudheidkenner en als munten-
verzamelaar had een goeden k lank. V a n vele vereeni
gingen o]) kunstgebied was hij l id en eerelid. 

A l s mensch genoot Eberson aller ach t ing ; hij had 
een open , edel karakter , was in dc eerste plaats gen
tleman en steeds bereid om anderen van dienst tc zijn. 

Zijn naam zal ontegenzeglijk bij leek en kunstenaar 
blijven voortleven. 

Zi jn assche ruste in vrede. 

A R T I E T A M I C I T I A E . 
E E N J U B I L E U M . 

(Ingezonden.) 
A r t i ' s gouden stichtingsdag is deze week onopgemerkt 

voorbijgegaan. E e n begrafenis had niet stemmiger 
kunnen zijn. Geen dagblad heeft het heuglijk feit 
ve rmeld , terwijl toch steeds dergelijke dagen een zeer 
dankbare stof voor waardccrend gekout vormen. V a n 
waar die weinige belangstell ing bij het publ iek en de 
nog geringere bij dc feestvierenden zelf? 

Ik geloof dat de ongezonde toestand, waarin zich de 
Maatschappij thans op 50-jarigcn leeftijd bevindt , dc 
oorzaak is dat het feestvuur niet wi lde o p v l a m m e n , 
want , schoon nog niet begraven, verkeert „ A r t i " toch 
in een soort van winterslaap en in dat stadium verroert 
men zich niet. 

N u ik mij tot schrijven w i l zetten, om tenminste 
aan Dc Opmerker het verwijt te besparen dezen ge-
denkwaardigen dag onopgemerkt te hebben laten voor
bi jgaan, bespeur i k , dat er eigenlijk niet veel te ver
tellen is wat werkelijk dc moeite waard kan worden 
geacht. E e n beschrijving van festiviteiten is onnoodig ; 
er zijn geene geweest en ze zullen waarschijnli jk, af
gaande op de heerlijke harmonie , die in dezen kunst
k r i n g valt waar te nemen, ook wel niet komen. 

M e n moge te M u n c h e n , Pari js , D e n H a a g of overal 
elders dergelijke gelegenheden met gret igheid aangrij
pen om eens een pompeus feest aan te r ichten , de 
Ar t i -mannen (onze artistes-peintre Cuneaus , Ph l ippcau , 
D e G r o o t , A l t m a n n , H e i j l , T a a n m a n , Huibers) heb
ben hier ernstiger zaken aan het hoofd. Geen artis
tieke uitingen — wat drommel is dat! leve het W e 
duwen- en Weezcnfonds! O p hunne vergaderingen mag 
over kunst nooit ofte n immer worden gesproken — men 
zou elkanders r icht ing eens kunnen kwetsen ! ! ! 

W a t deze Maatschappij dan wel uitvoert? zal men 
vragen. 

In den toestand van verdooving, waarin A r t i voort
sukkel t , moet ze zich blijven voeden, en alles wat er 
maar overschiet , wordt naar het bovengemelde fonds 
gedragen; ze doet tevens, wat ze niet laten k a n , haar 
jaarli jksche behoeften, ééns in de lente, ééns in den 
herfst, en houdt dan Leden-tentoonstell ingen Nie t - ledcn 
worden geweerd , architectonische ontwerpen in de 
gang gehangen. Bovendien heeft dit Kunst- inst i tuut 

een vereeniging voor Beeldende K u n s t , die verlotingen 
organiseert en met een commiss ie , uit liefhebbers be
staande, een allertreurigst zoodje als prijzen beschikbaar 
stelt. Verder bezit A r t i een fraaie historische galer i j , 
af en toe voor 25 cents te bezicht igen, een keurige 
collectie premieplaten en een Sociëte i t , waarvan de be
woners in de buurt l i d zijn. Heel veel Kalverstraters. 

D e hoog-ernstige en tevens zoo nuttige bemoeiingen, 
waarmede de Ar t i -mannen zich voortdurend hebben of 
hadden af te geven , huisjes koopen , huisjes verbouwen, 
huisjes verhuren , genieten steeds een onverzwakte be
langstelling in dien k r ing . Deze besognes en dan het 
alles verslindende W e d u w e n - en Weezenfonds vereischen 
immers groote zorg en penningmeesterschap. 

Onder zulke omstandigheden vijftig jaar oud geworden, 
is van het Kunst-inst i tuut niet veel meer overgebleven 
dan een inrichting van liefdadigheid. V r e e m d k l ink t 
het dan ook niet, dat het uitgelezen kringetje der kunst
broederen maar niet voor een ieder toegankelijk wordt 
gesteld. Meerdere leerrijke gevallen van deballotage 
hebben in den laatsten tijd dc treffende zorg van de 
leden in die r icht ing aan het licht gebracht. D e A m 
sterdamsche Burgemeester is cr zelfs bij te pas gekomen. 

D e geschiedenis van de nu ontbonden Commiss ie 
voor de beraamde groote feestviering, waarin waarachtig 
nog de beste krachten uit dit zoo treurige l ichaam 
hadden wil len zi t t ing nemen , levert een aantal heerlijke 
voorbeelden op voor de el lendig bekrompen huisjes-
melkende wijze van handelen dezer Kunstenaars-ver-
eeniging. In een onbewaakt oogenblik hadden ze — 
Cuneaus en consorten — ƒ 10,000 beschikbaar gesteld — 
tienduizend gulden voor een feest — en het Weduwen-
fonds dan ? Ze danken G o d , dat de finantie-mannen, wier 
steun werd ingeroepen , z ich niet wilden inlaten met de 
door gemelde Commiss ie ontworpen werkelijk grootsche 
feestviering, en namen het crediet ijlings terug. Z i e z o o , 
nu is tenminste de k o u van de lucht — al dat groote 
naar buiten werkend vertoon zal niet plaats hebben en 
in een onder-onsje met de socicteits-bezoekers, de 
trouwe potspelers, de leden van het „ P i j p e n r e k " , de 
„ T e s t " of het „ K o m f o o r " kunnen ze nu op waardige 
wijze (Phl ippeau , Cuneaus , A l t m a n n en consorten heb
ben het steeds over hunne en derhalve ook over der 
Maatschappij waardigheid) hun jub i l eum vieren. D e n k 
e r o m , 12 uur slui ten! 

Stel u voor een President, die zich door gemelde 
finantie-mannen (namen als k lokken) met een alver
mogend bankier aan het hoofd , den mantel laat uit
vegen over de toch veel te onbekookte , volstrekt niet 
art is t ieke, niet aan dc waardigheid van „ A r t i " passende 
feestplannen! E n gemelde bankier ratelt voort — hij 
hoorde voor het eerst van de aanhangige ontwerpen, 
had vroegere vergaderingen, die hem eenig licht over 
de voorgenomen festiviteiten hadden kunnen verspreiden, 
niet bijgewoond en achtte het voor zijn helder be
grijpend brein volstrekt niet noodig o m een enkele 
inl icht ing te vragen — zonder dat de Voorz i t te r (hoofd 

der Commiss ie voor de Jubileum-feesten) opstaat 
en „ a s s e z ! " roept. D e President — w e r k e l i j k een aller
best mensch — knikt al gaandeweg toestemmend en 
is het au fond met den vorigen geachten spreker ge
heel eens! 

Z i e ! zoo'n feest, zooveel kosten, geld op te nemen 
van allerhande menschen en tienduizend gulden Neder
landsche courant van de Maatschappij het 
Weduwenfonds , het W e d u w e n - en Weezenfonds! O c h 
arme! 

M e n zou de vraag kunnen stellen of het niet beter 
was, dat de oude jufvrouw, onze Maatschappij , bij ge
legenheid van haar vijftigjarig bestaan voor goed in de 
doos werd gestopt ? W a r e n de jongere artisten beter 
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aaneengesloten, hadden zij het vaste voornemen o m 
dc bestaande verouderde coterie omver te werpen, dan 
zou ons Instituut spoedig geheel verkwijnen. A l l e e n de 
weinige kameraadschap onder de jongeren, de zucht naar 
gemak en misschien, bij enkelen althans, de hoop om 
„ A r t i " langzamerhand te hervormen, hebben elk optreden 
in die r icht ing tegengegaan. Betere toestanden zullen 
dan ook niet spoedig geboren worden. D e oude heeren 
zullen nog menig avondje vergaderen cn volpratcn naar 
anc i ënn i t e i t , ze zullen de opgepotte dubbeltjes goed 
natellen, en jammeren wanneer er een uit hun midden 
verdwijnt èn om de ui tkecr ing aan de weduwe èn om 
de stem tegenover de jongeren. 

H o e in het tegenwoordig Bestuur nog mannen van 
werkelijke capaciteiten worden aangetroffen, is een raadsel. 
Ze compromitteeren zich voortdurend, dc wijze, waarop 
A r t i ' s ledenvergadering (Cuneaus, I'hlippeau en con
sorten) huishoudt , in aanmerking genomen. 

Genoeg voor di tmaal — A r t i ' s .stichtingsdag is 
voorbijgegaan en de hoop, die door enkelen welmee-
nenden werd gevoed, dat met dien dag een eerste stap 
in nieuw leven zou worden gedaan is de bodem in
geslagen. W e kunnen der Maatschappij met dit J u b i 
leum onder deze omstandigheden geen gelukwenschcn 
aanbieden ; — haar leven, zoo er wel van leven sprake 
kan zi jn, zal zich niet schitterend in de eerstkomende 
jaren ontwikkelen. Ze zal blijven voor t sukke len ; — 
misschien breken cr later betere tijden aan. 

N A S C H R I F T . 

In een enkel opzicht heb ik mij vergist. O p de ver
gadering van stemhebbende leden is de stichtings-dag 
toch herdacht. E e n der grootwaardigheidsbekleeders 
heeft chocolaad en later zelfs champagne (bomglazen) 
geschonken en daarbij boterhammen , die met gerookte 
zalm waren belegd. D e vroede mannen hebben elkander 
eerst een beetje in het haar gezeten en toen veel ge
toost, o. a. ook op den koninkl i jken beschermheer. M e t 
de zoete gedachte aan hun op het „ G r o o t b o e k " 
staande Weduwen- en Weezenfonds zijn ze nog a l vroeg 
naar bed gegaan. 

N o g steeds staan ze op! 
's-Gravenhage, December 1889. C H A R O N . 

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 November 1889. 
De 162' vergadering, waarin de antwoorden op de door de 

Maatschappij in het vorige jaar uitgeschreven prijsvragen (een 
schildersatelier, spoorwegviaduct en belvédère) waren tentoon
gesteld, werd door den Voorzitter geopend met een woord van 
welkom cn dc mededeeling dat de heer Terburgh voor het 
lidmaatschap heeft bedankt. Als nieuw lid werd daarna met 
algemeene stemmen aangenomen de heer J. B Janssen, terwijl 
de heeren W. Barrcveld en L. Cohen als nieuwe leden werden 
voorgesteld. Nadat dc Voorzitter eenige mededeelingen gedaan 
had omtrent dc Wedstrijden voor Handwerkslieden en Leer
lingen te Leiden en omliggende gemeenten, werden de elf vra
gen, door het hoofdbestuur der Maatschappij opgesteld, ge
lezen en voor de beantwoording daarvan benoemd voor vraag 
1, 2 en 3 de heeren Lancel, Fontein en Van Houten; vraag 
4 dc heeren J. S Planter en C. J. de Vries; vraag 6 , de hee
ren De Koning, Van Driel en Kok; vraag 7, de heeren Mul
der cn Roem; vraag 8 , de heer Knuttel; vraag 9 , dezelfde, 
in overleg met een rechtsgeleerde te dezer stede; vraag 10, 
de heer Van Driel en vraag 11, de heer Jesse. 

Vervolgens deelde de Voorzitter mede dat de volgens de wet 
benoemde commissie tot het verzamelen van stukken voor het 
Bouwkundig Tijdschrift der Maatschappij collectief ontslag 
genomen had. In de volgende vergadering zal een nieuwe com
missie worden benoemd. 

Daarna noodigde de Voorzitter tien heer Dr. D. dc Loos uit, 
te willen overgaan tot het doen zijner mededeelingen aangaan
de het verven en het onderzoek van eenige verfstoffen. 

Nadat de heer Dc Loos in een inleidend woortl de keuze van 
het onderwerp geschoven bail op het bestuurslid . dat hem kwam 
uitnoodigen eene •preekbeurt te vervullen, ving spreker aan 
met in herinnering te brengen dat er verschillende middelen 

zijn om hout en metalen tegen bederl te behoeden en het een 
beter aanzien te geven. De metalen worden, om hen tegen 
roest te vrijwaren, dikwerf bedekt met een antler metaal, als: 
nikkel, koper, zink en tin. Het ijzer zal steeds doorroesten, 
terwijl zink daarentegen door de roestlaag beschermd wordt. 
Door de vochtigheid der lucht 1:11 het koolzuur ontstaat er 
een koolzuur zout, dat voor ijzer niet constant is, en daarom 
door andere metalen, waarop de temperatuur minder vat heeft, 
beschermd moet worden. 

Spreker wenschte thans niet verder over het bedekken van 
I metalen te spreken, daar hij zich voor dezen avond meer tot 

het verven van hout wilde bepalen. 
Voor het verven van hout gebruikt men in de eerste plaats 

I vette 1 met kleurstof vermengd; men heeft vervolgens eerst 
I onderscheid te maken tusschen drogende oliën, als: lijnolie, 
I notenolie, katoenpittenolie, drtiivenpittenolie, papaverolie, hen

nepolie, en niet-drogende oliën, als: olijfolie en zoete amandelolie. 
De niet drogende oliën behouden altijd het karakter van een 

vet, terwijl daarentegen de drogende oliën doorschijnend zijn 
en nadat ze droog zijn niet meer kleven. 

De voornaamste drogende olie is tic lijnolie, tlie verkregen 
wordt door het uitpersen van lijnzaad. Men haalt er 2 2 0

0 vette 
olie uit, terwijl het resteerentle dc bekende lijnkoeken ais vee
voeder oplevert. In Engeland en België verkrijgt men door 
toevoeging van zwavelkoolstof 33°/,, olie, maar dan hebben de 
lijnkoeken natuurlijk minder waarde. 

Er rijst nu de vraag: wat gebeurt er als zoo'n drogende 
olie op ccn glazen plaat tlroogt? Doordat de zuurstof uit de 
lucht wordt opgenomen, heeft er een oxydatic-verschijnsel 
plaats; er ontstaat hoofdzakelijk lijnoxyde. 

Wanneer lijnolie tot een bepaalde temperatuur verwarmd 
wordt, verkrijgt men de zoogenaamde gekookte lijnolie, zooge
naamd, want olie kookt eigenlijk niet. Voegt men bij die ver
warmde lijnolie menie, dan zal tic oxydatie bevorderd worden, 
daar menie rijk aan zuurstof is en dus in staat is zuurstof af 
te staan. De gekookte lijnolie zal meer drogende eigenschap
pen bezitten dan de zoogenaamde rauwe lijnolie. Meermalen 
(maar in het belang van het fabrikaat! wordt zink- of ijzer-
oxytle gebruikt in plaats van menie of loodoxyde. 

Standolie wordt verkregen door lijnolie te verhitten tot een 
temperateur van 220" C , dus ze aan gedeeltelijk droge distillatie 
bloot te stellen. 

Lijnolie, verhit tot 70". geeft, met een groot loodgehalte een 
olie en vernis-extract; er heeft daarbij verzinking plaats en 
cr ontstaat diapalm, dat, opgelost in terpentijn-olie, een sicca
tief geeft; dit siccatief is dus een loodzeep. 

De heer Dr. De Loos had nu dc leden in kennis gesteld met 
de hoofdstoffen en wenscht cr vervolgens op te wijzen dat, 
wanneer de verfstoffen (in hoofdzaak met gekookte lijnolie)op 
het hout worden aangebracht, er eene mechanische omhulling 
plaats vindt. 

Na deze uitvoerige inleiding ging spreker over tot het be
handelen der voornaamste verven en het bespreken der midde
len om de zuiverheid ervan te bepalen. 

Het vervalschcn van dc verfstoffen en oliën, die in den handel 
worden gebracht, geschiedt vooral bij de fijne verfstoffen. 

Goudglit is eene loodverbinding, die gemakkelijk in zuur is 
op te lossen; het dankt zijn naam aan de kleur; menie is een 
verbinding van goudglit cn loodoxyde, dus een hoogere zuur
stofverbinding. Doet men bij goede menie salpeterzuur, dan 
wordt ze na verwarming helder, terwijl bij slechte of ver-
valschte menie, na verwarming de vermenging achterblijft. 

Loodwit is een koolzuur zout, dat in salpeter moet oplossen; 
doet het dat niet, dan is het vermengd met zwaarspaat, terwijl 
zinkwit, dat niet zoo goed dekt als loodwit en waarvan men 
dus veel meer nootlig heeft, spoedig geel zal worden, omdat 
men meer lijnolie op het te verven voorwerp brengt. 

Vermiljoen, zegt spreker, is eene verbinding van kwik met 
zwavel, beide vluchtige stoffen, waarvan bij verhitting dus 
niets moet overschieten. 

Berlijnsch blauw verkrijgt men door geel blocd-loogzout met 
ijzerzout te vermengen; het lost in zuringzuur gemakkelijk op. 

Spaansch groen is een koperzout, dat verkregen wordt door 
afval van druiven in verbinding te brengen met koperen platen; 
het is in amoniac of vliegende geest oplosbaar. 

Ultramarijn blijft door toevoeging van een zuur onveranderd; 
neemt men echter het zoogenaamde blauwsel, tlan zal dit door 
toevoeging van een zuur onmiddellijk de kleur verliezen. 

Chromaatgeel is een verbinding van chroonizure potasch met 
loodzout en gemakkelijk oplosbaar in bijtende potasch of soda; 
voegt men er slechts een kleine hoeveelheid potasch bij, dan 
ontstaat chromaatrood; door meerdere of mindere bijvoeging 
daarvan , kan men afwisselende tinten van rood vervaardigen. 

Na deze mededeelingen, tlie door verschillende welgeslaagde 
proeven werden opgehelderd, besprak de heer De Loos ook 
net waterglas. Het is, zegt spreker, een kiczelzuurzout, dat in 
den handel in vasten en vloeibaren toestand voorkomt; het 
wordt verkregen tloor zand te gloeien niet potasch of sotla. In 
den laatsten tijtl wordt het in plaats van lijnolie meer en meer 
gebruikt; alle verfstoffen kunnen er mede vermengd worden. 
Voor de vervaardiging van glas voegt men bij het zand en de 
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potasch of soda kalk; daardoor wordt deI opgedragen pogingen te doen om een daar-
doorschijnendheid vermeerderd, terwijl de voor geschikt lokaal te vinden. 

Onder dankbetuiging aan dc heeren 
Brouwer cn l.cijh, voor hunne bijdragen, 
sloot dc Voorzitter dc vergadering. 

BINNENLANDSC1 11'. B E R I C H T E N . 
L E I D E N . Donderdagavond heeft de Com- j i s . benoemd, < L E , H Ü C R C D ? L I R U I J N 

missie voor wedstrijden van Handwcrks-1 n i e u r d e r . 1 k l j l s s e v ' l n < l e n rijks-water 
staat te Amsterdam. 

potasch of soda dc oplosbaarheid vermin
dert. 

Het waterglas hoewel voordeden be
zittende, heeft ook nadeden, daar het spoe
dig verweert. I)c vloeistof heeft alcalischc 
eigenschappenenhvordt, vooral in Duitsch
land, toegepast bij de stereogromv; men 
past het toe op steenen muren. 

Nog wees ten laatste de heer De Loos ! lieden en Leerlingen te Leiden cn omlig-
op de lichtende verf, die bij verschillende : gende gemeenten ccn vergadering gehou-
voorwerpen wordt toegepast. Die verf be-1 den met de besturen van de volgende 
staat hoofdzakelijk uit zwavclmctaal, be- ] vak- en wcrkliedenvereenigingen: Werk-
vattende calcium, strontium cn magne- mansvereeniging vNut cn genoegen'; St. 
sium; dit metaal heeft de eigenschap om Jozefsgezellen vereeniging; Typografische 
veel licht op tc nemen cn lang lichtend j vereeniging «Lourens Jansz. Coster'; Klcc-
tc blijven. Dit verschijnsel werd ook door dennakersvereeniging "Eendracht door 
den heer De Loos niet proeven toegelicht. Vriendschap"; Meubelinakersverecniging 

Het behoeft niet gezegd tc worden, dat! «Welvaart zij ons doel"; Timmerlieden
deze belangrijke mededeelingen met luide j vereeniging; Schilders- cn Behangersver-
toejuichingen werden begroet, dat de keuze ' eeniging «Steun zij ons doel''; Smeden-en 
van het onderwerp, door het bestuurslid Kopcrslagersvcrecniging «Nut door Vriend-
aangegeven, gelukkig is tc noemen en! schap'; Metselaars- Steenhouwers-en Stu-
dat enkele leden behoefte hadden om nog cadoorsverceniging; Tabaksverwerkersvcr-
eenige vragen tot den spreker tc richten, eeniging «Hulp door Vriendschap"; Werklie-
waaruit o. a. bleek dat het in den han- den vereeniging «Eendracht maakt macht"; 
del aan stukjes voorkomende chromaat-! Afdeeling Leiden van het Nederlandsen 
geel en Berlijnsch blauw, na fijn gemaakt Werkliedenverbond «Patrimonium"; Afdee-
te zijn, gemakkelijk door bijvoeging van ling Leiden van het Algemeen Nederlandsen 
bijtende potasch of soda kan onderzocht j Werkliedenverbond. 
worden. Op een enkele uitzondering na, hadden 

Ook vroeg men den heer De Loos zijn alle aan tie oproeping gehoor gegeven, 
oordeel over dc zoo hooggeprezen en dik-1 Dc heer Adr. J. van Achterberg, Voor-
werf gebruikte ijzermenie tegenover dc zittcr der uitvoerende Commissie, riep allen 
loodwitmenie. Spreker gaf uit een schei- j een welkom toe en zette vervolgens met 
kundig oogpunt de voorkeur aan loodmc- veel tact hot doel van de wedstrijden uiteen 
nie, waarbij ccn loodzeep ontstaat, die zeer | om ten slotte in krachtige woorden aan 
hard wordt cn zeker bet ijzer tegen roes- te sporen dat vele werklieden aan de wed-
ten bewaart; daarentegen ontstaat bij de [ strijden zullen medededingen. Spreker wees 
ijzermenie geen zeep maar een mechanisch op den grooten financicclen steun van 
omhulsel, dat door den invloed van de I Leiden's burgerij en der omliggende ge
lucht cn het regenwater spoedig zijne he- meenten, zoodat flinke geldelijke beloonin-
schermende eigenschap verliest. | gen bij de medailles kunnen gevoegd wor-

Op dc opmerking . dat men vroeger voor den, maar wat zal dit alles geven indien dc 
buitenwerk meer zinkwit dan loodwit toe- werkman het nuttige niet vat en zich 
paste, was het antwoord van den spreker terugtrekt. Dit laatste hoopten vertrouwt 
dat, zoodra bet laagje zinkwit aan dc lucht dc Commissie niet, daar reeds verschillende 
wordt blootgesteld, het in 't regenwater aanvragen ingekomen zijn. 
oplost en er zoodoende geen bescherming: Door verschillende werklieden werden 
meer overblijft. eenige vragen gedaan. 

Na deze vragen en antwoorden, werd door het inmiddels uitgereikte programma, 

voorkomen over mechanica, burgerlijke 
cn waterbouwkunde. De aankondiging komt 
onder dc advertentién voor. 

PERSONALIA. 
— Tot ingenieur van den weg bij de 

Hollandsche IJzeren spoorwegmaatschappij 
ingc-

V A C A N T L ' B E T R E K K I N G E N . 
— M a c h i nc t c e k e n a a r . Adres letter 

V H bij den boekhandelaar Joh. G. Stem-
lcr Czn. Amsterdam. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 
De ingezonden stukken van de heeren 

Mr. E. G. en J. F. I'. worden dc vol
gende weck geplaatst. 

A D V E R T E N T I É N . 

Ministerie van Justitie. 

Op Dinsdag 24 December 1889, des namid
dags te twee uren, zal in éen der lokalen van 
het Departement van Justitie te 'S-GMA-
l'HMI.IGH in het openbaar bij enkele in
schrijving worden aanbesteed: 

Het driejarig onderhoud, aanvan
gende 1 Januari 1890 en eindi
gende 31 December 1892, van: 

De Strafgevangenis te Appingedam. 
Het Huis van bewaring te 'Winschoten. 
De Strafgevangenis en het Rcchtsgebouw 

te Groningen 
Het Paleis van Justitie cn de woning van 

den Adjunct-Directeur der bjjzonlere .Straf
gevangenis te Leeuwarden. 

De Strafgevangenis te Skeek. 
Het Huis van bewaring en het Rechtsge-

bottw te Asten. 
Het Huis van bewaring en het Rcchtsge-

inrvan dc meeste j bouw te Almelo. 
, , . .. - — . - . . . .«,- -'ikte programma, | Do Strafgevangenis en het Kantongereohte-

aen heer ue Loos ccn welverdiend woord da t juist was afgedrukt, konden beant- gebouw te Deventer 
van hulde cn dank door den Voorzitter ge- Woord worden, terwijl ook inzage kon ge
bracht en de wensch uitgesproken bij ge-1 nomen worden van de teekeningen en 
legener tijd nog meer op dat gebied van , schetsen voor den gebonden wedstrijd, die 
hem te mogen vernemen, dat door den sprc-( reeds voor het grootste gedeelte door d e l i n op het bur»»T"van"den~Ingenïe^-Arcm' 
ker aan liet groot aantal opgekomen leden Commissie vervaardigd en tentoongesteld tect voor de Gevangenissen en Bechtogebon 

Ge aanbesteding geschiedt In 13 Pereeelen. 
Het bestek N". ï ligt, ter lezing in boven

genoemde Gevangenissen en Rechtsgebouwen 

werd toegezegd. 

V E R E E N I G I N G A R C H I T E C T U R A 
T E ' S G R A V E N H A G E . 
Gewone vergaticrina-

van 27 November 1889. 

De vergadering werd door den Voorzit
ter geopend en de notulen der vorige ge
lezen cn goedgekeurd. 

w a r . e n - , , , . wen te 's Graeenhage en is tegen betaling van 
Nog kan vermeld worden dat ook de ƒ0.80, op franco aanvrage verkrijgbaar bjj 

omliggende gemeenten zich niet onbetuigd ,),. (JKRROEDERS VAN G L E E F ' Boekhan-
latcn; verschillende besturen hebben eene I delaars, Spui N". 28a te 't Qratenhage. 
subsidie toegekend terwijl van de 20 aan- ; Aanwijzing zal ges, bieden den 1<) December 
gewezen gemeenten reeds in een istal cor- iss'.l, behalve te Winschoten, waar zjj den 
respondenten aangewezen zijn. •,„„ December 1889 zal gehouden wonten. 

Z W O L L E . De Gemeenteraad besloot geen 
brug over den IJsel, nabij Katerveer, tc 
bouwen, daar de kosten daarvan definan-

Eenige exemplaren van het programma : cicelc krachten der gemeente zullen 
der prijsvragen, uitgeschreven door _ 
Centrale commissie ter bevordering van 

boven gaan, en de opdracht tot het maken 
van plannen , aan de heeren Van Hasselt 

Begin der aanwijzing te half'twee uren 
's namiddags, aanvangende niet de Gevan
genissen, doch te Leeuwarden met het Paleis 
van Justitie. 

Inlichtingen zijn te bekomen: 
Bij den Ingenieur Architect voor de gevan-

wedstrijden voor handwerkslieden , werden en De Koning gedaan, in te trekken, onder I geniisen en rechtsgebouwen te 's-Gravenhage, 
ter beschikking der leden gesteld. Dc dankbetuiging voor hunne gedane bemoei 
ingekomen vraag: «Wat is de beste con 
structic voor eene begaanbare, water
dichte glazen overdekking?" werd, ter 
beantwoording, in handen van dc Vragen-
commissie gesteld. 

Vervolgens gaf de beer J. Brouwer eene 
verklaring van de samenstelling en het 
gebruik van den spiegcl-hypsometer en 
toontle de geschiktheid van dit eenvou
dige en min-kostbare instrument aan, 
voor het doen van benaderende hoogte
metingen, waterpassingen, afstandsbepa
lingen en het meten van elevatie-hoeken. 

Nadat dc kunstbeschouwing, bestaande 
uit f Ornement polychrome par Racinet.! 
aangeboden door den hecrM.T. Leijh, be 

ingen en vergoeding 
maakte onkosten. 

voor dc reeds ge-

N I J M E G E N . Ten behoeve der restauratie 
van de bekende antieke staande klok 
nabij dc vermaarde schepenbank in de 
vestibule van het raadhuis, waarvoor reeds 
vroeger ƒ 1000 was uitgetrokken, heeft de 
Gemeenteraad nog f 200 toegestaan. Ook 
die schepenbank werd in de laatste jaren f JJOONSTBA aldau 

en voorts 
voor de werken te Appingedam bij den 

Opzichter A. .1. K N A A P aldaar; 
voor die te Winschoten en tc Groningen by 

den Opzichter N . W. LIT te Groningen; 
voor die tc Leeuwarden bij den Opzichter 

W. C. DE GROOT aldaar; 
voor die te Snerk bjj den Opzichter J. P. 

HOGEN DIJK aldaar; 
voor die tc Assen bjj den Opzichter F . 

gerestaureerd, zoodat dit beroemde kunst voor die te Almelo bij den Opzichter B. 

zichtigd was, werd het houden van I Dunk te Rotterdam zal gehouden worden 
schetsavonden besproken en het Bestuur len waarbij ongeveer duizend nommers 

werk zich nu weder in zijne oorspronke-, VIXSKBOXSE aldaar; 
lijke gedaante vertoont. v o m . A k t e , ) m n t e r b j - J e | 1 0 l , . , i ( . h U r , , . A . 

— Wij vestigen de aandacht op eene MULOCK HOUWER aldaar, 
belangrijke verkooping van boeken, die Ge Minister van dus liHe, 
op 16 December e. k. door den heerj. H . | Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal: 
P. J . V A N BEIJMA. 
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Aanbesteding. 
Op Donderdag den 19 December 1889, des na

middags te ;t uren, zal door het Bestuur van 
de Maatschappij tot Exploitatie van Bouw
terreinen „POTGÏETIH" te Amsterdam, ineen 
der Lokalen van het American Hotel, aan 
het Leidscheplein aldaar, worden aanbesteed: 

A. Het bouwen van Tien 
WOON- en WINKEL
HUIZEN. 

li. Het bouwen van Vijf
tien WOON-en WIN
KELHUIZEN. 

Beiden met de levering van alle Materi
alen en Arbeiilslooneii, terwijl de Terreinen 
gelegen zijn aan de Potgieterstraat te Am
sterdam. 

De Aanbesteding geschiedt per blok ot in 
massa. Bestekken en Teekeningen zjjn van 
af Maandag '.) Dee. ISS'J verkrijgbaar tegen 
betaling van ƒ 1 60 per stel, ten Kantore 
van den Architect H. A. 1IASS1NK, kamer 
25, Passage WlJNANIi FoCKINK, Damstraat, 
Amsterdam. 

Provinciale Waterstaat 

FRIESLAND. 

AANBESTEDING. 
(lp Vrijdag, den 13'" December 1889, des na

middags ten een ure, zal in het gebouw 
van het Provinciaal Bestuur te Leeuwarden, 
overeenkomstig Sj $ 431 en 435 der A. V. , 
bij enke le i n s c h r i j v i n g worden aanbe
steed : 

a het vernieuwen van het bestaan
de STOKERS VERL A AT of SLUIS 
N". VII in de Compagnons- of' 
Appelschastorvaart bij Ap
pelscha, raming /'22000. en 

b. het bouwen van WACHTERS
WONINGEN bij de sluizen te 
Lippenhuizen, Hemrik en 
Wijnjeterp inde Appelscha
storvaart, raming / 7190.—. 

De bestekken liggen ter lezing in voor
noemd gebouw. Gezegelde formulieren voor 
inschrijvingsbiljetten zijn tegen betaling van 
25 en bestekken tegen betaling van ƒ 1 . — en 
50 cent op bet bureau van den Prov. Hoofd
ingenieur verkrijgbaar. 

De noodige aanwijzing wordt gedaan voor 
het werk sub a op Woensdag 11 December, 
's voormiddags 11 uur en voor dat sub * op 
Dinsdag 10 December, 's voormiddags 10 uur, 
aanvangende tc Lippenhuizen. 

Voorts zijn nadere inlichtingen te beko
men bjj den Hoofdingenieur van den Pro
vincialen Waterstaat te Leeuwarden en voor 
het werk sub b bij den provincialen Opzich
ter D. S1JTSMA te Drachten. 

Leeutearden, 28 November 1SS9. 
De Commissaris des Koniugs in de 

Provincie friesland, 
V A N HARINXMA TUIm SLOOTEN. 

Bouwterrein te VENLOO. 
Aan den Roeriiiondscheii weg zjjn eenige 

good gelegen BOUWTERREINEN te 
koop, zeer geschikt voor den bouw van hoe
renhuizen. 

Te bevragen bij den Mr. Timmerman H. 
V A N GASSKLT, te Henloo. 

H.H. ARCHITECTEN" 
Een BOUWKUNDIGE, sedert drie ja

ren als Opzichter werkzaam en met detail-
loeren bekend, zoekt plaatsing. Brieven 
banco onder letter II aan den Uitgever van 
De Opmerker. 

BURGEMEESTER KN WETHOUDERS van 
AMSTERDAM zullen op Maandag 16 December 
1889, des middags te 12 uur. op het Raad
huis, iti het openbaar Aanbesteden: 

a. Het Rioleeren en Dempen van 
de Rozengracht. 

b. Het Bouwon van oen Kademuur 
langs den Wosterdoksdijk in 
het Westordok, achter den Zui
delijken grooten Scheopssteigor 
in het IJ. 

c. Het leveren van Steenkolen, ten 
behoeve van Stoomwerktuigen 
der Gemeente, gedurende het 
jaar 1890. 

De voorwaarden dezer Aanbesteding zijn 
uitsluitend te verkrjjgen ter Stadsdrukkerij, 
tegen betaling van ƒ 1 voor de sub a (met 
ééne teekening), ƒ0.75 voor de sub b (met 
één teekening aangehecht) en ƒ0.15 voor de 
sub e genoemde. 

Inlichtingen worden gegeven ten Kantore 
van den Stads-Ingcnicur op het Raadhuis, 
kamer N". '.!!>, des voormiddags van 10—12 
uur, gedurende de week, welke der besteding 
voorafgaat. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd: 
DRIESSEN, Welk. 

De Secretaris, 
LE J O L L E . 

Amsterdam, 3 Dec. 1880. 

Gemeente-Gasfabrieken 
ROTTERDAM. 

l l o l h i n i l s r i i c IJzeren 
SPOORWKG-MAATSCIIAPPIJ. 

Aanbesteding. 
Oji Maandag den 23 December 1889. in Kamer 

4f> van het Centraal Administratiegebouw 
aan het Droogbak te Amsterdam van Bestek 
N». 449 ; 

Hot veranderen van do Kraan-
brug ovor do Delfshavensche 
Sehio in eene Plaatijzeren Draai
brug mot daaraan verbonden 
Wijziging van den Ondorbouw, 
het maken van eono Hulpbaan 
on Hulpbrug en het Ophoogen 
van den Spoorweg. 

In twee pereeelen. 
Raming perceel een ƒ 06000. 

twee „42000. 
Bestekken met teekeningen zijn tegen be

taling van ƒ2.— per exemplaar verkrijgbaar 
aan bovengenoemd gebouw bij den portier 
of op franco aanvraag met toezending van 
postwissel aan bet bureau van Wegen Wer
ken , Kamer 154. 

Aanwijzing wordt gedaan als in het bestek 
is vermeld. 

De Administrateur. 

I n s c h r i j v i n g 
01' 

Vrijdag 20 December 1889, 
des voormiddags ten 11 ure, 

TEN KANTORE VAN DE 

Gemeente-Gasfabrieken Oost-Zeedijk, 
n a a r d e l e v e r i n g v a n 

Getrokken IJzeren Pijpen, Ge
trokken IJzeren Fittings, Ver
tind Looden Buizen, Rood en 
Geel Koperen Pijp en Bladko
per, Rood Koperen Lantaarns, 
Koperen Hoofdkranen, Kope
ren Fittings en Branders, Hou
ten Rozetten, Lampenglazen, 
Porcoleinen Kappen, Lantaarn-
en andere ruiten, Smj-, Pijp
en Sockettangon, Gashakon, 
Houtschroeven, Draadnagels en 
Klinknagels, Moorbouten, Vij
len, Bordpapier, Stalen Schop
pen, Lijn- en Patentolie, Vet 
en Zeep, Loodwit, IJzor- en 
Loodmenie, Poetslappen, Poets-
katoon, Sponzen, Zeemvellen, 
Borstolwork, Kwasten, Schie
mansgaren, Snuit van Vlas, 
Striktouw, Hennep, Bezems, 
Kluitkalk, Smeê-, Plaat- en 
Bandijzer, Gegoten Ijzerwerk, 
Lantaarnpalen en Armpalen, 
Zakken, en andere Magazijn-
goederen; ten dienste der Ge
meente-Gasfabrieken te Rot
terdam. 

De voorwaarden liggen, op de gewone 
dagen en uren, ter lezing op bet kantoor 
der Geineente-Gasfabrieken, Oost-Zeedyk, 
cn zijn voor den prijs van 25 cents, verkrijg
baar bjj Wed. 1'. VAN WAESBERGE EN 
ZOON, Boekdrukkers aan den Houttuin n°. 
73, alwaar ook de gezegelde inschrjjvings-
biljetten tegen betaling van 22',', cents ver
krijgbaar zjjn. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding 
(VERNIEUWINGSFONDS Staatsspoorwegen.) 
Op Dinsdag den 17'" December 1889, des 

namiddags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie' van Staats
spoorwegen by de Moreelse Laan te l'lcecht, 
van: 

Bestek N' 1 . I 15. 
Leveren en inkepen van dwars

liggers, in 32 pereeelen. 
De besteding geschiedt volgens art. 13 van 

het bestek. 
De bestekken liggen van den 2'J'"" Novem

ber ISS'J ter lezing aan het Centraalbureau 
bjj de Moreelse Laan en bij de Heeren Sec
tie-Ingenieurs te Meppel en Hreda. en zijn 
op franco aanvraag aan genoemd Centraal
bureau (Afd. Weg en Werken) te bekomen, 
tegen betaling van ƒ 0.50 per stuk. 

Inlichtingen worden gegeven aan bet Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken). 

Utrecht, den 2S1"-" November 1SS9. 
Maatschappij tot Exploitatie van 

Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding. 
(VF.RNIrXWIN'liSFOXhS Slaatsspiiorat'geiil. 

Op Dinsdag den 10*• December 1889, des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bjj de Moreelse Laan te I Irecht, 
van : 

Bestek N". 138. 
Levering van stalen dwarsliggers 

met klemplaten. 
Bestek N". 141. 

Levering van ijzeren haakbouten. 
Bestek N". 112. 

Leveren van eiken wisselhouten 
eiken brugliggers ten behoeve 
van de Staatsspoorwegen. 

De besteding geschiedt volgens de artt. 
22 resp. 17 en 12 van het bestek. 

Dc bestekken liggen van den 2S"«» Novem
ber 188'J ter lezing aan het Centraalbureau 
bjj de Moreelse Laan en aan de bureaux van 

1 de Heeren Sectie-Ingenieurs W. .1. K L E R K 
DE REUS te Meppel en H. E. BEIJNKE te 
Hreda en zijn op franco aanvraag aan genoemd 
Centraalbureau (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 27""' November 188'J. 
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CARBOLINEUM EXCELSIOR is het BESTE Houtbederfwerend middel. 
FRED. STIELTJES & C°. Amsterdam. 

BECKER & BUDDINGH. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK ™ 

A T £ R P A S-
HOEKMEET-

en andere 

INSTRUMENTEN, 
v o o r I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S , e n z . 

Geëmailleerd-ijzeren PEILSCHALEN 
WEEGWERKTUIGEN. 

B D E K V E R K O O P I N G ZWEEDSCH GRANIET 
J.H. DUNK, Rotterdam, 

O P P E R T I S O . 
Op 16 Dec. 1889, van eene teer belang

rijke verzameling BOEKEN, Natuurk., 
Nïitunrhist., Genees- en Ilcelk., Wis-
kund., Teehn. Wetenschappen, Mu
ziek, Schoone Kunsten 

uit de groeven, StoomsLijperij en Poiijst 
inrichting van de Firma 

KKSSEL & RÖHL, 
te Berlijn. 

Eenig Agent J. H. P. JANSE, 
Prinsengracht 468, 

Amsterdam. 

Pracht- en Plaatwerken, H. & J. SUYVER, 
Emblemata, Natuurk. Instrum., enz. 

Dc Catal. (2W> Noe.), bevat bjjna 1000 
Nos. over Mechanica, Burgerl. en Wa
terbouwkunde en 

Bouwkundige Plaatwerken 
en is a 10 cent verkrijgbaar. 

GRATIS: Magazijn Catal. 
N°. H2 bev. Nieuwe Boeken in Pracht
band, tot veel verminderden prijs. 

F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS ES 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
S E E E - D I P L O M A (hoogste onderscheiding) 

H o l l a n d s c h e T u i n en Z e e p a a r d , 
B i c k e r s t r a a t 

A M S T E R D A M . 

STOOMDRUKKERIJ en BINDERIJ 
G. W. VAN DER WIEL & C°., 

A I I \ I I I : T I . 

L e v e r i n g v a n : 
Bestekken, Inschrjjvingsbiljctten, Prospec
tussen, Prijscouranten, Catalogussen, Begroo-
tingstateii, Werkljjstcii, Declaraties, Reke
ningen. Wissels, Cheques, Quitanties, en 
verder alle Drukwerk voor de industrie. 

JAÏTHAMEE&C0. 
A M S T E R D A M . 

KANTOOR: Marnixstraat 402 bh Leldscheplein. 

Witte's Lillen 
voor Stoom-, Hand- en Waterkracht, 

voor Personen, Uocderen, Spijzen enz. 
Grootste zekerheid tegen ongelukken, ge-

makkeljjke behandeling, geringst waterver
bruik, zachten gang. 

Uitgebreide referentielijsten van, in verschil
lende Rijks-, Gemeente- en Particuliere Gebou
wen, hier te lande, geplaatste Lifts worden 
op aanvrage franco toegezonden. 

Werktuigen voor Stoomwasscherijen 
en Stoomdesinfectie-inriohtingen. (3) 

Bekroond: 

Disseldorp 1880. 
Weenen 1880. 

Gouden Medaille 
Amsterdam 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. 

Succursalen. A m s t e r d a m , W e e n e n , L o n d o n , Bos ton . 
O p u r e r i e l i t lwi*o. 

Eenig vertegenwoordiger voor Neder/and 
f e r d . e n q b e s , Amsterdam, 

Heerengracht, bif de Oude Spiegelstraat n . 333. 

ASPHALTE V A N VAL DE TRAVERS 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, 

in groote verscheidenheden, voor: Rijwegen, Trottoirs, Lawn-Tennis-
Courts, Kelders, Winkel- en Magazijn vloeren, Gangen, Muur-, 
Brug- en Dakbedekkingen, Betonfundeeringen enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan TH 1 NETJCHATEL AS
PHALTS COMPANY Ld. , Beltweg 3, Amsterdam en voor Arnhem bij den Heer 
H. O. KNOOPS C.Ozn., Beekstraat F 62 te Arnhem. 

De Directeur, w. PATON WALSH. 

Te koop aangeboden. 
2 Stoomheimachinos 
2 Houtsteekbanken 
1 Cirkel en lintzaagmachine 
1 Bailzaag 

50 Kipwagons inhoud 2 M 1 . , Beide 
24 „ „ 2MV zijden 
36 „ „ l'/j M 3.1 kippend 
Alles !)0 c..\f. spoorwjjdte. 
Aanvragen aan I,. KALIS Kz . , Stiedrerht 

en W. DE JONG , 's-Gramihage. 

DE LINT &-C. 
Ooelxeeitijh S tH , Ho II er da m 

M O Z A Ï E K - , V L O E R - e n W A N D T E G E L S , 

TROTTOIR-, SHIT- \\ IJZERSTEEÏÏEüELS. 
Groote voorraden 

16 B e k r o o n i n g e n . 
Handel i n C A R R A R A M A R M E R 

ZWEEDSCH GRANIET. 
R o l l u - i l t e n 

van Staal of Hout met Staulbund doortrok
ken of met verstelbare lichtopeningen, zelf-
rollende, met drjjfwcrk enz. enz. 

E.en P. ROTTSIEPER. Itemsrheid (Wunpruiaen). 

PliOTOLlTHOhRAPIÜK, PHOTOZI.XCOGKAPHIB 
en MiTcolxit'-Inricliliiiji 

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

op zjjne inrichting voor Ph»t*llll»graphle, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plant, Teekeningen enz. van 1111. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Phatulnc*-
icraiiiii,- voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van 1111. Uitgevers en op 
zjjne stenoi»i'<-imi<hiiiiK voor 1(11. Druk
ken, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvragegratistoegezonden. 

Gh. J . T H I E M E . 

Gedrukt bij 6. W. van dar Wie) & O., te Arnhoni-
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RCHITECTVRAETIQSMICITIA 

Redacteur-uitgever F. \V. V A X (iENI)T JGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentie;n: 

Bureau van De Of merker. Driekoningenstraat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architecture et Amicitia T A N SPRINGER, 

H . G. JANSEN en A. R E I J M X G . 
Stukken, deze Redactie betrefiende, te adresseeren aan den heer 

A. R E I J I U N G , Stadhouderskade 4, te Amsterdam, 
en al, wat de Administratie van liet Genootschap betreft, aan den 

I,te-Secretaris, American Hotel, te Amsterdam. 

A.W.W. 
ABONNEMENT /'2.2$ per 3 maanden of wel zes gulden per jaar, bii 

vooruitbetaling cn franco toezending van dit bedrag. \̂ >or het'buitenland 
/ 7.50 en Nederlands li-Iiidiü /" 9.- , beiden bij vooruitbetaling. 

AIA 'ERTENTIEN ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnummer, worden tot Vrijdagavond aangenomen. 

A K Z O N U K K I . I . I K K N O M M K R S , bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van De Opmerker te 
Arnhem en bij den Iloofd-correspondent Jnii. G. S T E M I . K R C Z N . , Boek-
han<lelaar te Amsterdam. 

B E R I C H T . 

H e t nieuwe Genootschapsjaar vangt aan met I Januari 1890. Z i j , die vóór dien datum als g e w o o n , 
buiten- o f kunstl ievend l id tot het Genootschap toetreden, ontvangen de tot I Januari verschijnende nommers 
van De Opmerker gratis. D e contributie voor gewone (d. i . te Amste rdam woonachtige) leden bedraagt/12.—, 
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 s tukken , en verkrijgen reductie op den prijs van het door het Genoot
schap uit te geven plaatwerk. H E T B E S T U U R . 

M E D E D E E L I N G E N ' V A N H E T G E N O O T S C H A P . 

ie . D e 34e a lgemeene, tevens 925e gewone ver
gadering, za' plaats hebben op Woensdag 18 Decem
b e r , des avonds te uren precies, in het Genoot
schapslokaal. 

D e agenda voor deze vergadering l u id t : 
a. Openingsrede van den Voorz i t t e r ; 
b. Mededcel ingen en voorstellen van het Bestuur ; 

Installatie van gewone leden; 
V e r s l a g van den le-Secretaris ; 
l d van den 2c-Secretaris ; 
l d . van den Bibliothecaris ; 
l d . over de Schetsclub; 
l d . van de Lokaalcommissar issen; 
Reken ing en verantwoording van den Penning

meester ; 
V e r s l a g van de Verif icat ie-commissie; 
Behandel ing der begrooting voor 1890; 
V e r k i e z i n g van tv/ee bestuursleden. Volgens roos

ter treden af de heeren J . A . v d. Sluijs Veer 
en A . C . Boerma. D e heer Boerma stelt zich 
niet herkiesbaar; 

V e r k i e z i n g van een l i d der Redactie. Volgens 
rooster treedt af de heer W. K r o m h o u t C z n . ; 

V e r k i e z i n g van een l id van het Bestuur in plaats 
van den heer G . A . Zeeman; 

V e r k i e z i n g van een l i d der Redactie in plaats 
van den heer H . G . Jansen; 

V e r k i e z i n g van 3 Lokaalcommissar issen. Aftre
dende leden: de heeren H . J . W a l l e , J . A . van 
Voorthui jzen en J . C . D . di Gazar. D e laatste 
is niet herkiesbaar; 

c. 
ei. 
e. 

ƒ• 
st-
li. 
i. 

k. 
I. 
m. 

r. U i t l o t i n g van 5 aandeden in de rentelooze leening 
van 1884 voor dc bibl io theek; 

s. U i t l o t i ng van 5 aandeden in dc leening van 1886. 
2e. A l s kunstlievend l i d is toegetreden de heer 

Paul Jansen te Amste rdam. 
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R E N A I S S A N C E . 

Voordracht , 
gehouden in de vergadering van 2 0 November 1889, 

door 
C . W . NtJHOFF. 

(Vervolg van bladz: 411) 
Paul Mar ie le Ta rou i l l y werd geboren te Coutances 

den 8*1"" October 1795. H i j was de zoon van eene 
achtenswaardige famil ie : zijn vader was vóór de revo
lutie officier van den staf en daarna directeur van het 
militaire hospitaal tc Rennes. Later begaf hij zich i n 
den handel en bracht het door zijne kunde en zijn 
buitengewonen ijver tot eene goede positie, zoodat hij 
zijne tien kinderen eene uitstekende opvoeding k o n 
verzekeren. V a n deze tien was Paul het oudste H i j 
ontving zijn eerste onderwijs te Rennes en trok in 1814 
naar Parijs om onder Dinet zijne wiskundige s tud i ën 
voort te zetten H i j bezocht de Polytechnische School 
en had oorspronkelijk plan zijne ca r r i è re bij de genie 
te maken. D e vrede was echter niet geschikt voor 
een spoedig avancement, en daarom zag hij van zijn 
eerste plan af en wijdde zich aan de architectuur. 

In 1816 vond h i j , aanbevolen door den baron M 

Ut' Retlactie van Architectura et Amicitia stelt zich alleen verantwoordelijk voor den inhoud van stukken, gewaarmerkt met de initialti 
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nier , eene plaats op het atelier van den beroemden 
Perc ier , voor wien hij zijn gansche leven de diepste 
vereering heeft behouden Hetzelfde jaar volgde hij 
ook de lessen aan de „ E c o l e des Beaux A r t s " . In 
1 8 1 9 voltooide hij zijne practische kennis onder le id ing 
van Baraguay d ' H i l l e r s , die belast was met de her
stel l ing van het ,,Theatre de P O d é o n " . 

Jn den herfst van 1 8 2 0 toog I.c T a r o u i l l y naar 
I ta l ië om bij de groote Renaissance-meesters der zes
tiende eeuw verder zijne s tud i ën te maken en van aan
gezicht tot aangezicht te staan met de monumenten 
uit dat glorie tijdperk in I t a l i ë , dat de gansche be
schaafde wereld aan zich had verplicht en waaraan ieder 
land zijn tol i iad betaald. He t was het doel van den 
jongen artist z ich slechts tijdelijk aan dezen klassieken 
geest te laven en dan in het leven zijn verderen werk
k r i n g te zoeken; maar wat eerst slechts als voorbij
gaand bedoeld was , werd langzamerhand levensdoel. 
D i e grootsche getuigen van een uitverkoren eeuw hie l 
den zijn geest gevangen cn zouden dien niet weer los
laten vóó r ze hem vereeuwigd hadden. E r behoort 
veel moed toe om zijn leven geheel aan eene enkele 
groote zaak te wijden. Daar zijn cr niet velen , wien 
het algemeen belang boven het bijzondere gaat, en 
die, wars van baatzucht en ijdelheid, slechts leven ter 
verwezenli jking van é é n e groote gedachte. 1 )aartoe 
behoort men in den waren zin des woords mensch te 
zijn cn wel geniaal mensch. E n dit was Paul le 
Ta rou i l ly . H i j had alle gegevens cn eigenschappen 
o m , als hij wi lde , eene groote ca r r i è re als architect 
en daarmede zijn fortuin te maken. H i j bezat eene 
groote mate van kenn is , had een fijn ontwikkelden 
smaak , een niet te verzadigen werklus t , vele en goede 
rc la t iën cn daarbij was hij eene zeer sympathieke ver
schijning. M a a r zijn ideaal lag hooger , want hij had 
v ó ó r alles een grootsch karakter. 

H i j wilde de kunstwereld aan zich verpl ichten , en 
hij heeft dit gedaan en , zoo al geen fortuin , dan toch 
de onsterfelijkheid verworven. 

In 1 8 2 4 keerde hij van zijne eerste reis in I ta l ië 
t e rug , en werd benoemd tot inspecteur bij de werken 
van het Minis ter ie van F i n a n c i ë n in de „ R u e de R i v o l i " j 
te Par i j s ; daarna bij de werken op de „ P l a c e de la 
Concorde" en nog later bij het Observator ium. In 1 8 3 4 
maakte hij een ontwerp voor de vergrooting van het ! 
„ C o l l é g e de F r a n c e " , dat in 1 7 7 4 door Cha lg r in was 
gebouwd en nu te k le in was geworden. 

Reeds in 1 8 2 1 had hij een aanvang gemaakt met 
de teekeningen, die later zijn standaardwerk zouden 
vormen. H i j wist toen nog volstrekt niet welk eene ' 
u i tbreiding deze studie zou nemen , maar de buiten
gewoon gunstige ontvangst, aan de eerste platen ten I 
deel geva l len , en de aanmoediging van de zijde van 
een Perc ier , gevoegd bij de steeds grootere belang
stell ing voor de voorwerpen van zijn onderzoek , brachten 
hem ertoe zich geheel aan dezen arbeid te wijden. D e 
jaren 1 8 3 1 — [ S 3 2 en 1 8 4 4 — 1 8 4 5 werden opnieuw te ! 
R o m e doorgebracht en aan nauwkeurige s tud iën en 
opmetingen besteed. In 1 8 4 1 verscheen een plan van 
R o m e , de vrucht van een vijfjarigen arbeid. D o o r 
zijne onbegrensde nauwkeur igheid en zijne groote d u i 
de l i jkhe id , heeft dit plan de hoogste waarde, zoodat 
het zelfs op mil i tair terrein zijne diensten uitnemend 
heeft bewezen. 

Z o o heeft L e T a r o u i l l y het herboren R o m e uit de 
vijftiende, zestiende en zeventiende eeuwen opnieuw in 
al zijn glans den studeerenden getoond , want zijn werk 
is v ó ó r alles een s tud iewerk . H i j geeft met onover
troffen ju is theid al de schoonheden der Renaissance-
monumenten weer , cn vult zijne teekeningen, waar hij 
het noodig oordeelt , zelfs met maten in. E e n overvloed | 

van merkwaardige cn schoone details vinden hunne 
plaats en geene enkele bijzonderheid ontgaat zijn scherp
ziend oog. W a a r hij meent dat het tot toel ichting kan 
strekken of de duidel i jkheid kan verhoogen , daar doet 
hij door eene uitnemende perspectief het schilderach
tige of ingewikkelde van het voorgestelde zooveel te be-

j ter u i t komen , en met zu lk eene zekerheid en zooju is t 
: dat de perspectievische platen een cursus in dc door-

zichtkunde zouden kunnen genoemd worden. W a a r 
hij maar eene goede planverdeel ing, eene gunstige 
s ch ikk ing of groepeering of een schoon detail waar
neemt, daar geeft hij het weer , zonder zich te storen 
aan de rest. die hem minder aantrekt. Maar voor 
enkele werken heeft hij eene bijzondere sympathie en 
hij ontleed ze in al hunne fijnheden. Boven alles voelt 
hij zich aangetrokken door het paleis „ M a s s i m i " , waaraan 
hij dan ook drie en-twintig platen wijdt en wiens schepper, 
Baldassarre P e r u z z i , hij steeds met bijzondere voorliefde 
aanhaalt. Verder geeft hij van het paleis „ D e l l a Cancel -
lar ia ," door Bramante L a z z a r i , elf: van het paleis „ F a r -
nese ," door A n t o n i o d a S a n g a l l o , vier en-twint ig; van 
de v i l l a van Paus Jul ius I I I , door V i g n o l a en A m m a n a t i , 
negentien en van den basil iek van „ S . M . M a g g i o r e " , 
door Fon tana , P o n z i o , Ra ina ld i en F u g a g e b o u w d , 
negen platen. Tevens voegde hij aan zijne platen , die 

1 in folio verschenen, een tekst toe in quar to , waarin hij 
de uitkomsten zijner wetenschappelijke s tud i ën neer
legde en die als handleiding bij de studie der teeke
ningen onmisbaar is. V o o r a l in dezen eenvoudigen tekst 
strijden de eigenschappen van den uitnemenden geleerde 

j en van den onpartijdigen kunstenaar als om den voor 
rang. E r gaat van dit boek eene soort van bekor ing 
uit; men voelt dat de man, die dit schreef, vóó r alles 
waar was en men zou dit werk kunnen beschouwen 
als een soort van catechismus voor de velen uit den 
tegen woordigen t i jd , die het schoone in het werk van 
een ander met den besten w i l maar niet kunnen ont
dekken. 

Deze tekst bestaat uit verschillende onderdeelen. L e 
Ta rou i l l y begint met een „ D i s c o u r s p r é l i m i n a i r e " , waarop 
ik later terug hoop te komen. 

Vervolgens komen „ d e s Renseignements d ive r s " , 
waarin hij inl ichtingen geeft omtrent de geographische 
en topographische l igg ing van R o m e , de gesteldheid 
van den bodem, dc materialen voor de bouwwerken 
gebru ik t ; en waarin hij vervolgens den T i b e r , de havens, 
de kaden , dc b ruggen , de aquaducten en de riolen 
behandelt , om eindelijk een art ikel te wijden aan de 
omstreken van R o m e en de elkaar opgevolgde bevol
kingen D a n deelt hij iets mede over de stadspoorten , 
de regionen en kwartieren, waarin R o m e was verdeeld, 
geeft daarna eene lijst van dc voornaamste gebeurte
nissen uit Rome ' s geschiedenis, eene chronologische 
lijst van de Pausen van de vijftiende tot de negentiende 
eeuw, eene dergelijke lijst van de architecten, die sedert 
de vijftiende eeuw te R o m e gearbeid hebben cn eene 
lijst van de voornaamste gebouwen uit het Renaissance 
tijdperk of daarmede in verband staande; en ten laatste 
volgt de omschri jving en toel icht ing van zijne pla ten, 
die driehonderd vier-en-vijftig in getal z i j n , en welke 
omschri jving even helder als onpartijdig , even beknopt 
als belangrijk mag genoemd worden. H e t was het 
plan van L e Ta rou i l l y hieraan, wanneer het werk v o l 
tooid zou z i jn , nog een aanhangsel toe te voegen , 
waarin hij de algcmeene uitkomsten van zijne levens
studie had wil len neerleggen en waarin hij beschouwingen 
had wil len geven over de kunst in 't algemeen en over 
de bloeitijdperken der verschil lende richtingen en de 
r icht ing van zijn tijd in het bijzonder. H i j had de 
oorzaken wil len nagaan der uitspattingen, waaraan geene 
kunstr icht ing schijnt te kunnen on tkomen , cn uit het 
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onderzoek der eeuwen eenige algemeene regelen wil len 
opsporen, eenige grenzen wil len stel len, d i e , zonder 
de vri jheid van denken cn scheppen te belemmeren, I 
toch een voorbehoedmiddel zouden kunnen zijn tegen 
deze periodieke verval-ti jdperken. He t is echter slechts J 
bij aanteekeningen gebleven, daar de dood h e m , v ó ó r j 
hij deze gedachte had kunnen verwezenli jken, tot zijn I 
offer had gekozen. 

Terwi j l zijn standaardwerk nog niet vol tooid was, had 1 

L e T a r o u i l l y reeds een anderen arbeid op touw gezet. I 
Twee der grootste monumenten te R o m e zouden in ! 
zijn hoofdwerk niet worden opgenomen, maar geheel 
afzonderlijk behandeld worden. H e t waren de St.-
Pieterskerk en die onafzienbare rij van zalen , galerijen, 
kape l len , musea , hoven en tuinen , die we als het V a -
ticaan kennen. Enke le gedeelten hiervan waren reeds 
door andere meesters in teekening gebracht; vooral | 
was dit het geval met die deelen, die men aan het I 
genie van Baldassarre Peruzzi cn Pi r ro L i g o r i o dankte , 
maar L e T a r o u i l l y zou deze reuzenmonumenten in al ] 
hunne deelen ontleden en ze ons , als in een nieuw licht | 
gesteld, onder de oogen voeren. Deze arbeid is niet 
door hem vol tooid geworden , hoewel het grootste ge
deelte ervan v ó ó r zijn dood gereed was. Later echter 
door andere handen bi jgewerkt , heeft hij het licht gezien 
onder den titel „ L e Vat ican et la Basi l ique de Saint-
Pierre ." O o k de uitgave van eene verzameling ma
nuscripten der oude Renaissance-meesters, door hem 
in verschil lende bibl iotheken opgespoord en bestudeerd, 
en die als een levende commentaar zoude zijn geweest 
van hunne onsterfelijke we rken , heeft L c T a r o u i l l y 
niet mogen beleven, terwijl hij een herdruk der pitto-
resken van Piranesi , die eene populaire uitgave van 
R o m e zouden versieren, wegens gebrek aan financieele 
deelneming heeft moeten staken. 

W e l was het dus eene reuzentaak, door één man op 
de schouderen genomen , zonder andere voldoening dan 
de gedachte zijnen kunstbroeders nutt ig te zijn geweest, 
want materieel voordeel was in deze uitgaven niet ge
legen. Bij a l de aanmoediging van vele kanten, moest 
hij toch de uitgave van zijne „Edif ices de R o m e M o 
derne" uit eigen middelen d e k k e n ; maar het viel hem 
minder zwaar , dan het menig ander zou gedaan hebben, 
want L e T a r o u i l l y maakte tegenover het leven al heel 
weinig aanspraken. 

H i j k o n z ich genot en weelde ontzeggen, maar 
juichen wanneer hij den schepper van een tot heden 
vaderloos monument had uitgevonden , wanneer hij een 
tot nu toe onverklaarbaar stijlverschil had opgehelderd, 
wanneer eene perspectievische teekening bij uitnemend
heid gelukt was of wanneer de graveur een kunstpro-
dukt als plaat afleverde. W e l k een genot verschafte 
hem het ver lof tot inzage der bibl iotheken van het 
V a t i c a a n , van Sienna en F lo rence , welk eene onuit- j 
puttelijke bron tot studie en vergelijk leverden hunne 
schatten hem op. Maar zelfs de voldoening in het ! 
waarachtig hooge en ideale zou hem vergald worden. 
Nauwel i jks was zijn werk verschenen of het werd te 
Brussel nagedrukt. Ongevoe l ig voor het krenkende 
van zu lk een daad , zonder achting voor zulk een reu
zenarbeid , zonder schaamte voor het onedele en lage 
van dergelijken diefstal, stuurde men eene valsche 
uitgave van „Edifices de R o m e Moderne" in de wereld 
en bracht haar tot veel bi l l i jker prijs dan de oorspron
kelijke aan de markt. 

De aanhoudende a rbe id , de groote vermoeienissen 
op zijne reizen , het onafgebroken geestesleven en de bit
tere ervaringen met den Brusselschen nadruk opgedaan , 
hadden de gezondheid van L e T a r o u i l l y geschokt. 
E e n lichtstraal temidden dezer moedeloosheid was zijne 
benoeming in het Leg ioen van Eer , ccne onderscheiding 

hem door zijne vrienden bezorgd. H i j was toen acht-
en-vijftig jaar. D e m a n , die alles voor anderen had 
overgehad, die zijne talenten , zijn t i jd , zijn geld , zijne 
gezondheid aan het algemeen belang had ten offer 
gebracht , die man had vergeten voor zichzelf aanspra
ken op eenige onderscheiding te maken. 

D o o r zijn geneesheer werd hem de arbeid ontzegd 
en hij g ing met zijne familie naar Bretagne, waar hij 
herstel voor zijne gesloopte krachten hoopte te vinden. 
Maar de zucht naar zijn werk liet hem geen rust en 
hij keerde clan ook weldra naar Parijs terug. X o g 
é é n m a a l smaakte hij weer het geluk zich te midden 
van zijne s tud iën te bevinden en met nieuwe kracht 
dacht hij z ich aan zijne levenstaak te wijden; maar 
zijne dagen waren bijna geteld; zijne krachten namen 
voortdurend af. Toen vatte hij het plan op nogmaals 
Ital ië tc bezoeken en onder den blauwen hemel van 
dit ui tverkoren land wellicht nog eenige herademing 
te vinden. H i j zou dan nog eens die hem zoo welbe
kende streken terugzien , misschien nog eens vertoeven 
te midden van die eerwaardige overblijfselen van een 
lang vervlogen kunstt i jdperk, die hij zoo goed kende 
en zoo l ief had gekregen. 

Maar het zou zoo niet mogen z i jn , want den 2 5 * " " 
October 1 8 5 5 overleed hij op zestigjarigen leeftijd. 
Slechts één werk liet hij geheel vol tooid n a , en wel 
„Edif ices de R o m e Moderne" , waaraan hij vijf-en-dertig 
jaren van zijn leven had besteed , maar ook deze é é n e 
arbeid alleen zou reeds meer dan voldoende zijn ge
weest om hem den toegang te verschaffen tot de rij 
van Frankr i jk ' s groote zonen. 

H e t complement van dit werk „le Vat ican et la 
Basil ique de Saint P ie r re" en „les Manuscriptes des 
Archi tects Roma ins" , vormen, vereenigd met zijn hoofd
werk , het beste wat wij voor onze studie over R o 
meinsche Renaissance bezitten. 

( Wordt vervolgd) 

( A . e t A . ) R E C L A M E . 
O p de bouwschutt ing van een in aanbouw zijnd per

cee l , hoek Sophiaplein en Kalverstraat a lhier , ziet men 
op het oogenbl ik , tusschen de aanprijzingen van cacao, 
pil len en andere nuttige zaken , ook de namen en adres
sen van architect cn aannemer van bedoelden bouw, 
met groote letters gereclameerd. 

A l s teeken des tijds verdient het feit ve rmeld ing , hoe
wel wij niet gelooven dat het il lustrc voorbeeld in bouw
kundige kr ingen spoedig algemeene navolging zal vinden. 

INGEZONDEN. 
Aan den heer Redacteur-uitgever van »De 

Opmerker". 
Mijnheer ! 

Daar u in het nummer van uw weekblad 11e Opnurkei-van 
den 30""° November 11., aan zekeren ongenoemden schrijver, 
die zich »J." teekent, plaatsruimte verteend hebt om mij aan 
te vallen, zult u mij zeker tot verdediging in de gelegenheid 
willen stellen. 

Mij voorbehoudende die gerechtelijke maatregelen te zullen 
nemen , die mijn rechtsgeleerde raadsman dienstig zal oordeelen, 
dienen uwe lezers intusschen de zaak ook van de andere zijde 
te hooren. 

De aanval, waaraan ik blootstond, betreft het bouwen van 
twee huizen aan dc Vondelstraat alhier. De bouw van deze 
huizen werd mij, in concurrentie met andere aannemers uit-
besteed, cn moest voltooid worden onder directie van een ge
heel door den uitbesteder gekozen, mij onbekend bouwmeester. 

Toen de huizen, op den bij het bestek bepaalden tijd, onder 
de kap waren, kreeg de uitbesteder onaangenaamheden met 
zijn bouwmeester en ontsloeg dien. 

De aanbesteder vroeg mij toen den bouw te willen voortzetten 
onder leiding van een anderen bouwmeester, zekeren heer H. 
J. Wigman, waarschijnlijk mijn aanvaller in uw blad. Ik ver
klaarde mij daartoe bereid, met dien verstande, dat hetgeen 
door mij was verricht, geleverd en besteld, als door den ont
slagen bouwmeester goedgekeurd en geteekend, niet meer zoude 
mogen worden afgekeurd. 
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Bekend is het toch hoe zelden de eene bouwmeester iets van 
een anderen goedkeurt, zooals ook uw inzender »J." wederom 
het >»Café Vondel" een der weinige gebouwen in de Vondel-
straat noemt, die op architectonisch schoon kunnen bogen, 
ofschoon een zeventiental huizen in die straat door den archi
tect Cuypers is gebouwd. 

Deze billijke, door mij gestelde voorwaarde werd echter door 
den uitbesteder niet aangenomen, die mij daarop de aanne
ming opzeide. 

Nadat daarop het werk door mij gestaakt was, ontving ik 
het volgend schrijven van den heer H. J. Wigman, wel een 
bewijs dat men mij gaarne het werk wilde laten behouden en 
voltooien. 

t Amsterdam, September 1 8 S 9 . 
Aan den heer J. F P R E N Z L E R , 

Aannemer 
Alhier. 

.1 fijnheer.' 
wMag ik uw door dezen verzoeken om morgenvroeg tusschen 

9 en 10 uren even ten mijnent te komen daar ik uw gaarne 
even zoude spreken omtrent een voorstel voor uw aannemelijk, 
om als aannemer alsnog het werk te hervatten en in der minne 
af te maken. 

»Ik acht mij sterk als uw alsdan dit voorstel aannemelijk 
blijkt liet zoover niet den heer Dr. Volter te brengen dat Z.E. 
er genoegen mede neemt dit zoude naar ik vermeen toch zeker 
voor partijen het gewenschte zijn. Hopende dat uw mijn vriend
schappelijke wensch zult in overweging nemen 

Verblijf ik inmiddels 
Achtend 

U.E. Dw. 
(get.) H . J. WlGMAN." 

Daar de heer Wigman echter zich uitdrukkingen liet ont
vallen, die mij niet bevielen, bleef ik weigeren den mij eens 
opgezegden bouw te hervatten. 

Op verzoek van den uitbesteder benoemde de President der 
Arrondissements-rechtbank te Amsterdam de heeren J. F. Staal, 
F . A . Verbeek en W. C. Deenik 0111 den stand van het werk 
op te nemen en daarover rapport uit te brengen. 

De uitbesteder en ik kwamen daarop echter overeen, om 
door genoemde achtenswaardige mannen, liever in het hoogste 
ressort de beslissing op te dragen, nopens het bedrag der mij 
toekomende schadeloosstelling en nopens alles wat daarmede 
in verband mocht staan. 

Genoemde scheidslieden wezen daarop het volgende vonnis: 
»dat de raadslieden van beide partijen hunne belangen mon

deling aan hen voorgedragen hebben; 
»dat zij een onderzoek in loco hebben ingesteld en daarbij 

den bouw van bedoelde perceelen hebben opgenomen, alles 
hebben opgemeten voor zooverre zulks zichtbaar was, en het 
bestelde en gereed zijnde timmerwerk hebben in oogenschouw 
genomen j 

tdat zij met goedkeuring van de wederzijdsche raadslieden 
de houten en gemetselde fondamenten berekend hebben vol
gens de voorwaarden van aanbesteding, dat zij kennis hebben 
genomen van de voorwaarden waarnaar de aanbesteding ge
schied is, van de som waarvoor het werk was aangenomen 
en van de be talingter mijnen, die door den aanbesteder aan den 
aannemer zijn uitbetaald; 

•dat zij na nauwkeurige berekening en onderling overleg de 
bedoelde schadeloosstelling die Prof. Dr. Völter aan den aannemer 
Prenzler zal hebben te betalen, bepaald hebben op " 

Ontevreden met dit vonnis, begon dc tegenpartij eerst de 
Uitbetaling van het door haar verschuldigd bechag te bemoei
lijken. Toen dit niet hielp, benoemde zij zelve geheel buiten 
mij om deskundigen om het werk te onderzoeken, dreigt met 
dwaze processen, breekt muren af om deze op de bestaande 
fundeering onder de bestaande kap weder op te bouwen, en 
schrijft de grofste onjuistheden in uw blad, daar zij mij op 
andere wijze niet kan treffen. 

Tegenover deze aantijgingen dient bovenstaande ware uit
eenzetting der feiten, en dienen bovendien de volgende door 
mij aangenomen w erken, die alle zonder eenige moeielijkheid 
werden voltooid en goedgekeurd: 

de bouw van eene openbare lagere school aan de Prinsen
gracht bij de Vijzelstraat alhier voor ƒ51,550, in 18S3; 

de bouw van eene openbare lagere school in de Nassaustraat 
Oldebarneveldtstraat en Oldebarneveldtkade alhier voor f 89,013, 
in 1884; 

de bouw van een slachthuis met stal enz. in de Stadsriet-
landcn alhier voor / i s ö . j o o , in 1885; 

de bouw van een perceel met t'tage-woningen aan de Stad
houderskade alhier voor ƒ 4 5 , 8 1 6 , in 1887. 

Na lezing van het bovenstaande zal de oorzaak van het 
schrijven van den heer »J." in uw blad aan uwe lezers duide
lijk zijn. 

Hoogachtend, 
uw dv. dr. 

J. F . P R E N Z L E R . 
Amsterdam, 5 December 1S89. 

(A.etA.) Phrasen over ongenoemde schrijvers, wanneer er 
sprake is van een hoofdartikel met de initialen der Genoot-
schaps-redactie voorzien, zullen we laten voor wat ze zijn. Wie 
Stijlverwantschap vermag te ontdekken tusschen den tekst van 
het ingelaschte briefje des heeren Wigman met ons artikel 
kan, wat ons betreft, de hypothese over den vermoedelijken 
auteur verder uitwerken, wij achten zulks overbodig. Doch 
genoeg hiervan; zien wij wat de schrijver of de rechtsgeleerde 
raadsman heeft mede te deelen. 

Het komt ons voor dat hetgeen de heer Prenzler een aanval 
gelieft te noemen, doch wat wij als eene historie blijven be
titelen, door deze repliek met enkele bijzonderheden verrijkt, 
doch in geen enkel opzicht weerlegd wordt. 

Wij hebben gewezen op de vele geconstateerde tekortkomin
gen in de constructie en op willekeurig en ten nadeele van 
den eigenaar veranderde bepalingen van bestek en teekeningen. 
Hoedanig de verhouding is geweest tusschen den aannemer en 
den geheel (.') door den uitbesteder gekozen hem onbekenden 
bouwmeester, en in hoeverre ieder hunner afzonderlijk aan
sprakelijk kan gesteld worden voor bedoelde tekortkomingen, 
hebben wij niet beoordeeld. Waarschijnlijk zal het rechterlijk 
onderzoek hieromtrent licht verspreiden. 

Er blijkt verder uit hetgeen de heer 1'. mededeelt, dat er 
pogingen zijn aangewend om alsnog met den aannemer tot 
eene minnelijke schikking te geraken, nadat reeds den architect 
reeds de lastgeving was opgezegd ('). Dit nu zal niemand 
vreemd voorkomen, die ondervinding heeft van rechtszaken in 
het algemeen en van bouwkundige processen in het bijzonder, 
doch het bewijst alweer niets tegen het bestaan van de door 
ons opgesomde technische gebreken in den bouw, integendeel, 
het mislukken van die pogingen, om reden de heer Prenzler 
het niet geraden achtte het reeds gemaakte werk aan de goed
keuring van een anderen, hem waarschijnlijk beter bekenden 
achitect te onderwerpen, geeft geen hoogen dunk van 's mans 
vertrouwen in zijn goed recht. Er kon toch alleen quaestie zijn 
over mogelijke tekortkomingen in de constructie of over de 
qualitcit van het geleverde werk; verschil van smaak over 
architectonisch schoon heeft daar niets mee te maken en wij 
zullen, om begrijpelijke redenen, met den heer P. hierover lie
ver niet debatteeren. 

Wat betreft de uitspraak der drie deskundigen, houde men 
in het oog, dat het mandaat van deze heeren alleen bestond 
in het opmaken der rekening van alle door den aannemer 
gemaakte kosten, arbeid en winstderving (art. 1647 B. W.) 
om hierdoor tot eene ontbinding van de overeenkomst van 
aanneming te komen. Een onderzoek naar de gebreken in de 
constructie lag niet op hunnen weg. 

Eerst nadat het contract van aanneming verbroken was, 
kon door den eigenaar een eisch worden ingesteld tot schade
vergoeding wegens het verbeteren van onvoldoende construc
tion, en, ten einde geene vertraging te ondervinden bij het ver
nieuwen en verder afwerken der gebouwen gedurende den loop 
van het proces, verzocht de eigenaar drie andere, reeds vroeger 
door hem benoemde deskundigen, om een rapport op te stellen 
van hunne bevinding en het bestaan van de verschillende door 
ons opgesomde gebreken te constateeren. De achtenswaardig
heid van deze in ons artikel genoemde heeren zal , vertrouwen 
wij, door den heer P. evenmin in twijfel worden getrokken als 
die van de deskundigen, door den heer President van de Recht
bank benoemd. 

Wij hebben ons persoonlijk van den toestand der huizen 
overtuigd en weten niet beter te antwoorden op des heeren P.'s 
meening als zouden wij de grofste onjuistheden hebben gede
biteerd, dan door ieder vakman aan te raden een kijkje te 
gaan nemen. 

De beide buitenmuren zijn, dank zij het Well's licht, reeds 
geheel vernieuwd; men had hier een proefstukje van fraai 
metselwerk kunnen bewonderen, waarmede de heer P., hoe ook 
een rechter over de zaak moge oordeelen, zeker zijn reputatie 
als aannemer niet schitterend opgehouden heeft en bovendien 
is er inwendig nog genoeg van den door ons beschreven toestand 
te zien om de juiste en onbevooroordeelde opsomming van 
feiten onzerzijds te toetsen aan de werkelijkheid. 

Ons voorbehoudende om steeds, waar wij zulks in het publiek 
belang dienstig oordeelen, dergelijke gevallen aan dc openbaar
heid prijs te geven, zullen wij ook ter gelegener tijd het verdere 
verloop , ezer zaak mededeelen. De Redactie. 

('• De heer Mr. E. J. C. (Jostling maakt ons n-inicrk/.aara op het 
feit «lat den architect reeds vroeger, hij eenvoudig exploot, de lastgeving 
was ongczcgii, aangezien de aanbestede! reilen tot ontevredenheid meende 
te hebben en dat eerst later, nadat overeenstemming tusschen aanbeste
der en aannemer omtrent de keuze van een ander architect onmogelijk 
bleek en aangezien inmiddels ook liet vertrouwen van den eigenaar in 
zijn aannemer meer en meer was geschokt, het contract van annneming 
aan den aannemer krachtens art. 1(147 B. W. werd opgezegd. 

Verder is niet het bedrag door den aannemer onder protest aam-aant, 
doch geschiedde de betaling onder protest en wel op grond van hetgeen 
door de drie nadere deskundigen was geconstateerd. 

En eindelijk zijn deze laatste deskundigen niet benoemd nadat door 
de ecrsibenocmdc deskundigen uitspraak was gedaan omtrent het ver
schuldigde bedrag, zooals tie heer V. beweert, doch geschiedde deze be
noeming vóór de uitspraak. 
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V E R E E N I G I N G „ A R C H I T E C T U R A " 

T E V G R A V E N H A G E . 

Vergadering' van 11 December 1889. 
D e vergadering geopend en de notulen goedgekeurd 

zijnde, werd tot onderwerp van de tweede prijsvraag 
in het vcreenigingsjaar 1889—'90 gekozen een k l e i n e 
v i l l a v o o r e e n b a d p l a a t s . 

Daarna trad als spreker op de heer J . M . L i o n , 
wapenschilder van den H o o g e n Raad van A d e l , o m 
„een en ander over heraldiek" mede te deelen. 

In zijn belangrijke improvisatie toonde spreker de 
tallooze fouten aan, die op het gebied der wapenkunde 
in de 18e en 19e eeuw begaan zijn en waaraan velen 
zich nog schuld ig maken , hoewel men in den laatsten 
t i jd , door studie en opvo lg ing van de heraldische wet
ten uit de middeleeuwen en het Renaissance-tijdperk , 
weder op den goeden weg begint te komen . 

D e verschil lende vormen van schi lden, he lmen , helm-
teekens , dekkleeden, rangkroncn, enz. , alsmede hunne 
onderlinge plaatsing en combinatie zijn alle aan vaste 
wetten onderworpen. Z o o mag men bv. niet den helm 
en face en het helmtceken en profil voorstellen (wat zeer 
dikwijls v o o r k o m t ) , geen rangkroon boven den helm 
plaatsen, noch c i rke lvormige in plaats van ovale — 
vrouweli jke — schilden m a k e n , enz. 

O o k de heraldische kleuren zijn voorgeschreven, als 
vermil joen, hemelsblauw, emeraldgroen, purper, zwart, 
goud en zilver. D e kleuren van het schi ld en van het 
wapenfiguur moeten in het helmteeken en de dekklee
den herhaald worden. D e meening dat een balk in 
het wapenschi ld , hetzij een dwarsba lk , een rechter o f 
l inker schu inba lk , bastaardij aangeeft, berust op een 
dwaalbegrip. Slechts een l inker- en volgens sommigen 
ook een rechter-schuin.r//.?r/, werd eertijds door bast
aarden gebru ik t , om het wapen in zekeren zin te 
„ b r e k e n " . 

N o g andere behartigenswaardige wenken werden door 
spreker gegeven , ook omtrent de vrijheden , die men 
zich bij het teekenen of modellceren van wapens mag 
veroor loven , mits niet van de gestelde wetten afge
weken worde. 

D e voordracht werd verduidelijkt door een aantal 
teekeningen, die door den heer J . M . L . L o t z met behulp 
van den sciopticon op het doek geprojecteerd werden. 

D e heer L i o n verwierf met deze voordracht luiden 
en welverdienden bijval en gaf daarna nog menige ge
vraagde in l ich t ing . 

D e kuns tbeschouwing , Die Bauornamcitte der Neuzelt, 
aangeboden door den heer N . v . d. A r e n d , werd met 
ingenomenheid bezichtigd. D e met smaak gekozen mo
tieven en de geacheveerde uitvoering t rokken zeer de 
aandacht. 

Bij opening van de vragenbus kwamen daaruit een 
tweetal vragen te voorschi jn , welke in de volgende 
vergadering zul len behandeld worden. Zij l u iden : 

1. Z o u het ook op den weg der Vereen ig ing l iggen 
om aan het Bestuur van het Gebouw voor Kuns ten 
en Wetenschappen alhier voor te stellen de schuine 
kanten , die verleden jaar van de pijlers der galerijen 
zijn afgehakt, aan de zijde der vestibule weder te laten 
aanpleisteren ? D e steller dezer vraag kan zich begrijpen 
waarom zij .aan de tooneelzijdc zijn afgehakt maar niet 
waarom dit ook aan de vestibule-zijde is gedaan. Me t 
het weder aanpleisteren ervan zou stel l ig een goed werk 
verricht w o r d e n , daar dit juist de zijde is waartegen 
het publ iek zit te k i jken . 

2. W a t moet bouwkunst zijn ? 
N a voor lez ing van deze vragen niets meer aan de 

orde zi jnde, werd de vergadering gesloten. 

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

Vergadering van 7 December 1889. 

Bij de opening deelde de Voorzitter mede , dat de heeren Van 
Bruggen en Kronenburg als kunstlievende leden zijn aangeno
men en dat de heeren Tjadeo en Huurman niet voor commissie
leden in aanmerking wenschen te komen. In hunne plaats 
werden gekozen de heer Edzards voor materialenkennis en de 
heer Nijhuis voor geschiedenis der bouwstijlen, enz. 

Om een antwoord te kunnen geven op de vraag: «Welke 
verf is de beste op gegalvaniseerd-ijzeren kachelpijpen en laat 
niet af door de warmte?" had de heer Wiardi een paar door 
hein geverfde pijpen als proef ter vergadering meegebracht. 
Nadat deze aan de hitte van een paar gasvlammen gedurende 
+ 2 uren waren blootgesteld, bleek het dat de verf of het lak 
ongeschonden was gebleven. 

Over de vraag: •Waaraan is bij de steenfabrikage de naam 
drieling ontleend?" had de heer Van Gendt een schrijven ont
vangen van een steenfabrikant uit Woerden, waarin deze als 
zijne meening te kennen gaf, dat die naam voor ongeveer twee 
eeuwen moest zijn ontstaan in de streek tusschen Utrecht en 
Leiden. Daar maakte men sinds dien tijd steenen, die 'ƒ, van 
de afmetingen der oude Utrechtsche moppen bezaten, en zoo 
zou men op den naam drieling — driekwart gekomen zijn. 

Nu trad de heer Hoekzema als spreker op, om, namens de 
Commissie voor bouwkundige rechtskennis, te beantwoordende 
vraag: «Wanneer men erkers laat maken, moeten de buren daar 
dan genoegen mee nemen, wanneer het Gemeentebestuur ver
gunning heeft gegeven, als de ramen in den erker binnen een 
afstand van 2 M. van h-:t naaste perceel geplaatst worden, 
zooals het nu bv. naast den heer J. E. Winter in de Heerestraat 
het geval is?" 

De Commissie was van oordcel dat art. 6 9 5 en 6 9 S van het 
Burgerlijk Wetboek in deze zaak duidelijk antwoord gaven, 
zoodat men hier slechts op twee punten had te letten: I*. of 
er uitzicht bestaat, en dat is hier het geval; 2 0 . of het erf van 
den buurman waarop wordt uitgezien in dit geval de stoep is. 
Het zou toch kunnen wezen , dat de stoepen aan de gemeente 
behoorden, of dat men een stoep niet als erf beschouwt. Is 
dit wel het geval, zoo acht de Commissie de erker in strijd met 
de wet geplaatst. 

De heer Huurman achtte het verkeerd in eene vergadering 
als deze. zulke teere iiuaesties te behandelen; men moest dit 
aan de rechtsgeleerden overlaten. De Voorzitter e a. vonden 
het juist zeer goed dergelijke zaken te bespreken, daar bouw
kundigen dikwijls voor dergelijke gevallen kunnen staan. De 
heer Huurman kon zich niet met de conclusie der Commissie 
vereenigen, en meende dat in bovengenoemde artikelen alleen 
erven achter het huis, niet aan den publieken weg gelegen, 
bedoeld werden. 

•Wat beteekent het woord erker?" Hierop antwoordde de 
heer Bach, als rapporteur der Commissie voor geschiedenis, 
enz., dat erker ontstaan is uit het Middelhoogduitsche woord 
erkaere. hetwelk afgeleid zou zijn uit het Latijnsche arcorus, 
dat met areas of boog in verband staat. Oorspronkelijk zou 
een erker een overwelfde kamer, later een uitbouw geweest 
zijn aan burchten, dienende tot het bedekt opstellen der boog-
scbutters. De heer Jager stelde voor dit punt in de volgende 
vergadering nog eens te behandelen, om tegen dien tijd meerdere 
gegevens te kunnen verzamelen. 

De heer Hazeu hield vervolgens de aanwezigen eenigen tijd 
aangenaam bezig, door het een en ander mee te deelen over 
zijn bezoek aan Parijs, Van de merkwaardigste bouwwerken 
en eenige beeldhouwwerken uit de Afdeeling Schoone Kunsten 
der Tentoonstelling had spreker eene fraaie collectie photo-
graphieen meegebracht, welke de leden in den loop der ver
gadering inet zeer veel belangstelling bezichtigden. Achtereen
volgens schetste spreker verschillende fraaie gebouwen, om 
daarna iets uitvoeriger stil te staan hij den Eiffeltoren. Een 
volgenden keer hoopte de heer Hazeu meer in 't bijzonder iets 
over de stad Parijs mede te deelen. 

Bij de opening der vraagbus bleek deze de volgende vragen 
te bevatten: 

1. In sommige bestekken wordt tegenwoordig voor binnen-
houtwerk, balklagen, enz. bezaagd dennenhout voorgeschreven. 
Vroeger was dit gewoonlijk vuren, of ook wel vuren of dennen. 
Waarin bestaat het verschil.' Wat is het beste? En aan welke 
kenmerken is het onderscheid het best te zien? 

2. Wat is het beste sauspreparaat om een met portland-
cement bepleisterden gevel, die aan veel regen en wind is 
blootgesteld, over te sausen? 

3. Iemand kocht op eene domeinveiling 2 kavels bouwterrein, 
hebbende recht van uitgang over een oostwaarts ervan ge
legen perceel. Hij verkocht een gedeelte der kavels, zonder 
tien nieuwen eigenaar recht van uitgang te verleenen. Het 
dienstbare perceel zou, was in dien toestand geene verandering 
gekomen, slechts aan het overblijvende gedeelte der beide 
kavels uitgang verleenen en dus van buurmans verkoop hebben 
geprofiteerd. Na eenigen tijd kocht de buurman echter een 
zuidwaarts gelegen perceel en voegde een klein gedeelte der 
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rest van de twee kavels bij dit perceel. Mag nu aan het huis 
op het zuidwaarts gelegen erf gebouwd, uitgang over het 
dienstbare erf worden geweigerd, wanneer die uitgang plaats 
heeft van uit het toegevoegde deel der beide kavels? 

Deze vragen werden aan de daarvoor aangewezen commission 
ter hand gesteld, om zoo mogelijk in eene volgende vergade
ring tc beantwoorden. 

Nog zij vernield dat de heer Van Veen gedurende deze ver
gadering het werk van Anton Mubcr: «Allerlei Schreinwerk", 
welwillend ter bezichtiging had afgestaan. 

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 . Naar wij vernemen is aan tien heer 
Leonard A. Springer, tuinarchitect te Hilversum. de eerste 
prijs toegekend voor zijn ontwerp voor den aanleg van eene be
graafplaats tc Amsterdam. Voor dit doel waren indertijd eenige 
deskundigen door bet Gemeentebestuur der hoofdstad tot eene 
besloten prijsvraag uitgenoodigd. 

(A. et A.) — Het Geïllustreerd Politienieuws bevat deze 
weck eene plaat van i.Alfaro" naar aanleiding van ons artikel 
oAmsterdamsche bouwerij", waarop de toestand van eenige in 
aanbouw zijnde huizen alhier, mitsgaders de gereserveerde hou
ding der bouwpolitie, aanschouwelijk is voorgesteld. 

(A. et A.) — Omtrent de voorgenomen verbouwing van het 
Oost-Indische Huis meldt het Xieuws o. a. het volgende: 

Hoofdzakelijk beeft hierbij den doorslag gegeven de nood
zakelijkheid 0111 den aan den Kloveniersburgwal gevcstigden 
ingenieur-verificateur dc ruimte te verschaffen, welke hij voor 
een behoorlijke uitoefening van zijn dienst noodig beeft, ook 
met bet oog op de vereischtc nabijheid van het hypotheek
kantoor, waarbij behoort het kadaster, kantoor-en velddienst. 
In den nieuw opgetrokken, drie verdiepingen hoogen Klove-
niersburgwalvleugel zal tweemaal zooveel ruimte beschikbaar 
zijn als voorheen. In de beganc-grondverdieping komen alle 
kantoren voor de provinciale inspectie, hypotheek en een deel 
van het kadaster. Op de eerste verdieping: het laboratorium 
voor suikeronderzoek, successie- en kadasterkantoren. De derde 
verdieping zal alle tcckenbureaux van het kadaster bevatten. 

De nieuwe gevel aan den Kloveniersburgwal zal eenige ge
lijkenis hebben met dien van het Rijksmuseum en het Centraal
station, maar draagt natuurlijk een veel stemmiger karakter. 
Hij zal in het midden en op den hoek van de Hoogstraat een 
eenigszins vooruitspringenden topgevel krijgen en in kleurige 
steen worden gemetseld. 

De gevel op dc binnenplaats wordt artistieker uitgevoerd 
en in harmonie gebracht niet dien van de daarnaast en tegen
overliggende gebouwen, zoodat op de binnenplaats voortaan 
het oog naar alle kanten behaaglijk zal staren en niet langer 
alleronaangenaamst worden aangedaan door den dan verdwenen 
zwarten rug van den Kloveniersburgwalvleugel. Den i " , n 

Augustus 1890 moet het werk gereed zijn. 
— De architect I. Gosschalk heeft zich tot den Raad dezer 

gemeente gewend met een adres, waarin hij herinnert in zijn 
adres, betreffende een dok in het open IJ, sub. 22 januari 1889, 
aan den Raad ingezonden, te hebben verklaard, «dat hij ge
neigd is over een partieele uitvoering van zijn plan, bijv. van 
het zuidelijk eiland, te onderhandelen;" 

Hij legt thans over : 1". eene teekening op eene schaal 1: 15,000, 
aantoonende . boe het zuidelijk eiland kan worden aangelegd, 
en op zichzelf ccn goed geheel vormen , zonder dat daardoor 
de mogelijkheid wordt afgesneden, eventueel te geraken tot 
uitvoering van het geheele plan; 

2". eene teekening op eene schaal 1 :2500, aangevende, hoe 
dc inrichting van het eiland, met gebruikmaking van bet oos
telijk uiteinde der Handelskade, zou kunnen zijn. 

Dit uiteinde vormt een, rondom door muren, en in de haven 
door drijf balken afgesloten entrepot, terwijl op de brug (die 
beweegbaar gedacht is, om eene verbinding met het Merwede-
kanaal te verkrijgen), een ijzeren wand, aansluitend aan den 
muur, kan gesteld worden. 

Aan pakhuizen van 5 verdiepingen wordt daardoor (buiten
werks gemeten) een oppervlak van 54,000 M ' . , benevens aan 
sheds 23.700 M - verkregen, te zamen dus 77,700 M-'. entrepot-
ruimte, behalve een desverkiczende aan te leggen kelder onder 
de beide soorten van gebouwen. 

De sheds zijn vóór dc pakhuizen ontworpen, om daarin eene 
sorteering en spoedige lossing mogelijk te maken der waren, 
tot opslag in pakhuizen bestemd. 

Hij eventueéle uitbreiding van het entrepot kunnen de noorde
lijke sbeds in pakhuizen worden veranderd, waartoe men de 
fundeering reeds dadelijk kan inrichten. 

Op het uiteinde der kaden kunnen tot vrijen opslag sheds 
worden gebouwd tot eene oppervlakte van 15,600 M*. 

Zoowel het entrepot als dc laatstgenoemde sb.cds kunnen aan 
het spoorwegnet worden aangesloten, waartoe achter deentrepot-
sheds eene verbreeding der kade is ontworpen. 

Hij verzoekt den Raad hem te willen mededeelen, in hoeverre 
de gemeente tot afstand van het water en den ondergrond tot 
aanleg van dc kade, benevens van het uiteinde der Handels
kade, geneigd zoude zijn, en zoo ja , op welke voorwaarden. 

— De maatschappij, die de treinen aan de Weteringschans 
gaat exploiteeren, staat onder bestuur der heeren E. 1. Heijer 
1 I Tim Jr.. G. Rotgans, W. Langhout (*Jz., A . Lubbers', 
Z. Deenik en IC. Muller. Aan aanvragen om terrein voor den 
bouw van woningen voor particulieren (geen speculatiebouw) 
ontbreekt bet niet. 

— De plannen tot stichting van een nieuw post- en telc-
graafkanto. r schijnen weder ter hand genomen te worden. 
De twee door de gemeente aangekochte pereeelen aan den 
Nieuwezijds-Vooiburgwal en de Huiszittensteeg zouden tijdelijk 
aan het Rijk worden verhuurd voor hoofdkantoor der rijkstele
graaf, terwijl de postdienst in de voormalige schilderijenloods 
op bet Damrak eene wijkplaats zoude vinden , totdat het nieuwe 
gebouw verrezen is. 

LEIDEN. Door den Gemeenteraad is in dc vergadering van 
Donderdag j l . eene subsidie tot ccn maximum van zevenhonderd 
gulden toegekend aan de Afdeeling Leiden en Omstreken der 
Maatschappij 'ot bevordering der Houwkunst, voor de door haar 
uitgeschreven wedstrijden van handwerkslieden en leerlingen. 

— Uit Johannesburg wordt van 30 November gemeld, dat 
daar nog al beweging is over eene concessie, door de Regeering 
verleend voor eene groote waterleiding uit de Vaal en uit dc 
Kliprivier, ten einde de stad Johannesburg en al de mijnen op 
den Rand van voldoend water tc voorzien. Dat dit dc weg is, 
dien men in Transvaal zal moeten inslaan, hebben wij aangetoond 
in cle opstellen, in vorige noininers geplaatst. Er is nu echter 
strijd van belangen en nog iets, en dit veroorzaakt de beweging. 

Vooreerst toch bestaat in Johannesburg dc Johannesburg 
Waterworks Company. Natuurlijk werd deze indertijd alleen 
opgericht, 0111 dc stad van drinkwater te voorzien en kan men 
dus niet dadelijk zeggen, dat hare belangen worden geschaad, 
wanneer eene andere onderneming komt met een veel grooter 
en weidscher plan. Intusschcn schijnt men benadeeling dezer 
belangen te vreezen. Ten andere zijn in de concessie onder
scheidene hooge staatsambtenaren betrokken, o a. de registrcur-
generaal van actcn, de staatspiocureur (Minister van Justitie) 
en de auditeur-generaal. Hoe dit zij, het is een stap op den 
goeden weg en als het plan goed wordt uitgevoerd, zal er in 
het district Johannesburg heel wat ten goede kunnen veranderen. 

Wij voor ons kunnen bekwame waterbouwkundigen bier te 
lande niet genoeg raden, deze nieuwe gelegenheid om een nut
tigen en voordeeligcn werkkring te vinden aan te grijpen. Er 
zijn in Z.-Afrika op dit gebied niet zoo heel veel bekwame per
sonen en in dit vak hebben wij Nederlanders althans onze 
sporen wel verdiend. Ook daarom zal men ongetwijfeld aan 
landgenooten de voorkeur geven en het schijnt dus zaak te 
zijn, des r.oods in persoon, zich zoodra mogelijk van deze nieuwe 
onderneming op de hoogte te stellen. (De Mijt/courant.) 

PERSONALIA 
— Hij den waterstaat en 's lands burgerlijke openbare werken 

in Nederlandsch-Indie zijn: 
benoemd: tot adspirant-ingenieur T. 1. W. van Rossum; tot 

opzichter Ie kl . A. L W. Heldring, laatstelijk die betrekking 
bekleed hebbende, en tot opzichter 2e k l . dc ambtenaar op non-
activiteit J. Krom. 

overgeplaatst: van de resident 1 Iiantam naar de residentie 
Prcanger-regentschappen, de opzichter ie k l . K . A . Bcrkbeiner; 
van de residentie Preanger-regentschappen naar de residentie 
Iiantam, de opzichter 2c k l . J. G. Westenberg. 

geplaatst: in de residentie Rembang, de benoemde opzichter 
2e k l . G. J A. Graichcn; in de residentie liatavia, de benoemde 
opzichter 2e kl . L P A. Beraud. 

ingetrokken: de toevoeging aan den chef der irrigatie-afdeeling 
Serajoc van den opzichter 3e k l . W. C van der Spek. 

gedetacheerd: bij den aanleg van Staatsspoorwegen op Java, 
de adsp.-ingenieur C. I". Stoel. 

toegevoegd: aan den chef der irrigatie-afd. Serajoc, de opz. 
2c k l . J. H . Davidsz; aan den chef der 2e waterstaatsafd., dc 
ads.-ing. P. J. Beitel; aan den chef der opnem. ter verb, der 
bevloeiing van de Solo-vallei, de opz. 2e kl. C. R F. van 
Leeuwen en de opz. 3c k l . II. A. van Hebber; aan den chef 
der ie waterstaatsafd.; de opz. 2e kl. B. W. van de Kamer, 
de ambt. op non-act., A . C. Nieuwenhuis, en de benoemde 
opz. 2e k l . |. Krom. 

eervot ontslag verleend aan den opzichter l e k l . , J. E. Gebcl 
— Hij den aanleg van Staatsspoorwegen op Java is benoemd 

tot bouwkundig ambtenaar 2 l t o klasse de ambtenaar W. van 
der Kemp en bij den dienst der Staatsspoorwegen ter Sumatra's 
Westkust tot bouwkundig ambtenaar 2c k l . , dc opzichter ie 
k l . H . Koopmans. 

— Door den Minister van Koloniën zijn, krachtens art. 4 
van het Koninklijk besluit van 15 Augustus 1887, n". 22 (Indisch 
Staatsblad n ' . 1851, de heeren G . H . Steenbeek en A . R . Kramer 
gesteld ter beschikking van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsen Indië, om te worden benoemd tot opzichter 3de 
klasse bij den waterstaat en 's lands burgerlijke openbare werken 
daar te lande. 

— In verband met het vertrek van den hcerj. A. Roessingh 
van Iterson, ingenieur der tractie bij de Exploitatie-maat
schappij te Tilburg, is dc voorloopige waarneming dier be-
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trekking opgedragen aan den heer T. A . , 
Hertrand, thans adjunct-ingenieur aldaar, 
terwijl als adjunct-ingenieur naar Tilburg 
wordt verplaatst de heer S. E. Haagsma, 
tegenwoordig te Zwolle. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
_ O p z i c h t e r ove r de gemeen te 

w e r k e n te Hoogeveen. Jaarwedde ƒ 400. 
(Zie advertentie in 11". 50.) 

A D V E R T E N T I É N . 

TE HOOGEVEEN 
wordt gevraagd een 

O P Z I C H T E R 
over de Gemoontowerkon . op eene jaar
wedde van ƒ 4 0 0 . — . 

Inzending van stukken vóór 2f> December 
e. k. Inlichtingen te bekomen bij den Bur
gemeester. 

O P E N B A R E 

A A N IJ HST EDI X G. 
BURGEMEESTER KN WETHOUDERS van 

ROTTER DA M zijn voornemens op Vrijdag 
den 3 januari 1890. des namiddags Ie 1 uur, 
ten Raadhuize aldaar aan te besteden: 

Het M A K E N van V O O R Z I E N I N 
G E N achter de K A A I M U R E N 
langs de Binnenhaven . 

Bestek, voorwaarden cn teekening liggen 
op de gewone dagen en uren, ter kennisne
ming op de Plaatselijke Seereloeie en het 
Sluds-Timmcrhuis te Rotterdam, en zijn ver
krijgbaar bjj Wed. P. VAN WAESBEI1GE 
I N ' ZOON, Boekdrukkers, Houttuin n°. 73, 
tegen betaling van / I.—. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan 
gemeld Timmer»nis, terwijl de aanwjjzing 
in loco zal plaats hebben op .Maandag den 
30 December 1 SS'.», des voormiddags tc 11 
uren, te beginnen bij bet Poortgebouw op 
Eejjcnoord. 

Aanbesteding. 
Op Donderdag den 19 December 1889. des na

middags te 3 uren. zal door het Bestuur van 
de Maatschappij tot Exploitatie van Bouw
terreinen „l'oTi'ilKTRli" te Amsterdam, ineen 
der lokalen van het American Heitel, aan 
het Leidscheplein aldaar, worden aanbesteed: 

A. Het bouwen van Tien 
WOON- en WINKEL
HUIZEN. 

li. Het bouwen van Vijf
tien WOON-en WIN
KELHUIZEN. 

Heiden met de levering van alle Materi
alen en Arbeidslooneii, terwijl de Terreinen 
gelegen zjjn aan de Potgieterstraat te Am
sterdam, 

De Aanbesteding geschiedt per blok ot in 
massa. Bestekken en 'lVek.-iiing.-n zijn van 
af Maandag '.I D.-e. l s s ' . l verkrijgbaar t.-g.-n 
betaling van /' 1 50 per stel, ten Kantore 
van den Architect II A. HASSINK, kamer 
25, Passage WI.INANII Pm K I N K , Damstraat, 
Amsterdam. 

D.- ONTVANGER DEK REGISTRATIE 
EN DOMEINEN I.- IIE l i t ! AA' O P ZOOM 
zal op Donderdag 19 Oeccmber 1889 . des mid
dags ten 12 ure, in het Ncdcrlandseh Kof-

1 huis ai laar 111 ii-1 op nbaar bjj • nk -1.-
inschrijving aanbesteden: 

H e t S L E C H T E N v a n do V E S 
T I N G W E R K E N i n hot Zu idor -
front te Bergen op Zoom. 

Bestek, niet teekeningen, ligt van af 4 
December ter inzage aan de registratiekan
toren te Dordrecht, Werkend.m . Slicdrechl, 

Gorinchem, Middelburg Oer. Akten, Hreda, 

's llosch en Iten/cn 0/1 Zoom, en is te bevragen 
aan alle registratiekantoren, tegen vooruit
betaling vai 11 gulden per exemplaar. 

Aanwijzing ill loco op l l i , 17 en IS De
cember ten 12 ure. 

Ingenieur F. W. V A N GENI>T JGs. te 
Arnhem en opzichter R. II. t'. VAN SOMK-
l.'EN te Bergen op Zoom verstrekken inlich
tingen. 

Zie verder de verspreide biljetten. 

I . N S C I L K M M M i 
01' 

Diusdai/ 7 Januari ISU0, 
IN lll'.T 

T i m m e r h u i s te R o t t e r d a m . 
naar de L E V E R I N G , iu 2 pereeelen. van 

G E G O T E N I J Z E R E N B U I Z E N , 
H U L P S T U K K E N on toobohoo-
ren tot oen gezamenlijk gowich t 
van 1,534968 K G . 

De voorwaarden liggen, op de gewone da
gen en uren, ter lezing op bet bureau Tooi
de Plaatselijke Werken enz., in het Timmer
huis en zjjn, niet de daarbij behooreodetee
keningen,' t.-g.-n betaling van /'2.511. ver
krijgbaar bij Wed. P. VAN WAESBEEGE KN 
ZOl IN, Boekdrukkers aan den Houttuin N". 73, 

Hollandse-hé IJzeren 
SPOORWEG-MATS! HAITIJ. 

A a n b e s t e d i n g . 
Op Maandag den 23 December 1889. in Kamer 

41» van het Centraal Administratiegebouw 
aan het Droogbak te Amsterdam van Bestek; 
X". II'.': 

Hot veranderon v a n do K r a a n -
b r u g over dc Dolfshavensche 
Sehie i n eene Plaat i jzeren Draai
b r u g met daaraan verbondon 
W i j z i g i n g van den Onderbouw, 
hot makon van oonc H u l p b a n n 
on H u l p b r u g en hot Ophoogen 
van den Spoorweg. 

I n tweo pereoelen. 
R a m i n g perceel een / '66000. 

twee „ 4 2 0 0 0 . 
Bestekken met teekeningen zijn t.-g.-n be

taling van ƒ 2 . — per cx.-mplaar v.Tkrjjgi.aar 
aan bovengenoemd gebouw bij den portier 
of op franco aanvraag niet toezending van 
postwissel aan Int bureau van Weg en Wer
ken , Kamer 154. 

Aanwijzing wordt gedaan als in het bestek 
is vernield. 

De Administrateur. 

Herbesteding. 
Op Vrijdag, den 20 December 1889. d.-s nii.1-

dngs ten 12 ure, zal door Burgemeester en 
Wethouders van Kieweer-Ametel in het open
baar worden herbesteed: 

Hot makon van don houten on
de rbouw voor do IJzeren Op
haa lb rug over dc Ovortoomscho 
vaart mot hot schoe i ingwork 
voor do opri t ten on bi jkomendo 
grond- on bestrat ingsworkon. 

Bestekken niet één teekening zijn, tegen 
betaling van /'1.50 per exemplaar, verkrijg
baar aan het'bureau van den opzichter der 
gemeentewerken, wanri.-d.-r.-n werkdag, van 
des voormiddags 10 12 ure, inlichtingen 
zijn te bekomen. 

Voor gegadigden, reeds in bet bezit eener 
teekening. i> het hcst.k dezer hei-besteding 
afzond.-ï-fijk verkrijgbaar a ƒ0.50. _ _ 

De gezegelde ingesloten inschrijvingsliil-
letten moeien op den 'lag. der herbeste.ling 
voorafgaande, ten Raadhuize aan den Am 
steldük zijn ingekomen. 

Hurgeiueeslec en II clhouders ran 

Nieuwer-- Amstel. 

AI.EX. BOERS. 
De Secretaris, 

HOEKSTRA. 

(iemecntMiasfa brieken 
R O T T E R D A M . 

I n s c h r i j v i n g 
in. 

Vrijdag 20 December 1889, 
des voormiddags ten 11 ure, 

TEN KANTORE VAN OE 
Geiiieente-Gasfal.iieUeii Oost-Zeedijk. 

n a a r d e l e v e r i n g v a n 
G o t r o k k o n I Jze ren P i j p o n , Ge

t rokken I Jzoron F i t t i n g s , V e r 
t i n d L o o d o n B u i z e n , R o o d en 
G e e l K o p o r e n P i jp en B l a d k o 
per , R o o d K o p e r e n L a n t a a r n s , 
K o p e r e n Hoofdk ranen , K o p o 
ren F i t t i ngs en Brande r s , H o u 
ten Rozo t ton , Lampong lazon , 
Poreoloinon K a p p e n , Lantuarn-
en andoro r u i t e n , Sni j - , P i jp 
en Soekot tangen, G a s h a k o n , 
Hou t sch roevon , Draadnagels on 
K l i n k n a g e l s , M o e r b o u t c n , V i j 
l e n , B o r d p a p i e r , Stalen Schop
p e n , L i j n - on Pa ten to l io , V e t 
en Zoop , L o o d w i t , IJzor- en 
Loodmonio , Poets lappen, Poots-
ka toon , Sponzen , Z e e m v e l l e n , 
B o r s t e l w e r k , K w a s t e n , Schio-
mansgaren , Snu i t van V l a s , 
S t r i k t o u w , H e n n e p , Bozorns, 
K l u i t k a l k , S m e ê - , Plaat- en 
Band i j zo r , Gegoten I j z e r w e r k , 
Lan taarnpa len en A r m p a l e n , 
Z a k k o n , on andere Magazi jn
goederen; ten dienste dor Ge
meente-Gasfabrieken to Rot 
terdam. 

De voorwaarden liggen, op de gewone 
ilagen en uren, ter lezing op bet kantoor 
der Gemeente-Gasfabrieken. Oost-Z Ijjk, 
en zijn voor den prjjs van la cents, verkrijg
baar bjj W.-d. 1'. VAN WAESBERGE EN 
ZOON. Boekdrukkers aan den Houttuin n°. 
73, alwaar ook de gezegelde iiischrjjvings-
Ditjetten tegen betaling van 221;, cents ver
krijgbaar zjjn. 

O P X 5 1 V B A n E I 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER I N WETHOUDERS V A N 

ROTTERDAM zijn voornemens op Dinsdag 
den 7 Januari 1890. des namiddags te I uur, 
ten Raadhuize aldaar aan te besteden: 

Hot V E R G R O O T E N van het 
W E S T E L I J K S T O O M G E M A A L 
mot bijbehoorende workon . 

Bestek, voorwaarden cn teekeningen liggen 
op .1.- gewone dagen en uren ter kennisne
ming op de Plaatselijke Secretarie en bet 
Slads-Timmerluiis te Holler lam, en zjjn ver
krijgbaar bjj Wed. P. V A N WAESBERGE 
en ZOON, Boekdrukkers. Houttuin 73, tegen 
betaling van ƒ 2.—. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen aan 
gemeld Timmerhuis, t.-rwijl de aanwijzing in 
loco zal plaats hebben op Dondeedai/ d.-u 2 
./annuel ÏS'.IO, des voormiddags te 11 uren. 

PIIIITOLIIIIIHiHAPRIE. NIÖTiimilIhnAPIIli! 
en Stéréolyne-lnricliling 

van G. J. T M I Ê W I E , te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

jp zjjne inrichting voor l"linioli(lii>ïru|ililc, 
bijzonder geschikt voor de reprodnetie van 
Plans. Teekeningen enz. van HH. Ai.-uit.-eten 
eu Bouwkundigen; op die voor PMtn lne t -
graphic voor de reprodnetie van Platen en 
Giavurcs, ook van Teokeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van 1111. Uitgever B en op 
/.jjnc sti.r.-m?ii»-l»irli-lilii»i! voor 1111. Druk
kers, alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvragegratistocgezonden. 

O . J . T H I E M E . 

http://'lVek.-iiing.-n
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JAN HAMER & C°. 
A M S T E R D A M . 

Kantoor: (lebonw Mant*, tot Ho vor
dering der Bouwkunst. 

M a r n i x s t r a a t 4 0 2 b h . L e i d s c h e p l e i n . 
Werktuigen voor Stoomwasscherijen cn Stoom-

desinlectic-inrichtingen. 
Werktuigen voor Stroohulzentabrieken. 
Witte's Liften voor Personen, Goederen, Spij

zen enz. 
Boyle's I.uehtponipventilators en Schoor

steenkappen. 
Carre's l.uelitdruk-waterreservoirs. 
Milde's Micro Telephonen. 
Poppe's hesiufectie-inrichtingen voor Pri-

vaatstelsels, enz. enz. 
Nederlandsche referentiën worden op 

aanvrage verstrekt. (4) 

DE LIFT & C 
OottmeedIJk 2 1 * . Rotterdam 

M O Z A Ï E K - , V L O E R - en W A N D T E G E L S , 

TROTTOIR-, I'IIWT- EN 1JZERSTEENTEGELS 
Groote voorraden 

16 Bekrooningen. 
Handel in C A R R A R A M A R M E R 

Z W E E D S C H G R A N I E T . 

JAN VAN DER POT, Katendrecht bij Rotterdam, 
Kyaniseerinrichting. 

De eenigste. waar ook des winters kan worden gekyaniseerd. 
Het kyaniseeren 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 concurrecrendc prjjzen. 

liclglschc kluit- cn hydraulische kalk. 
Ivilljjkc ]jrjjzen en vrachten. 
Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Gelieve op voornaam en adres te letten. 

"Gebr. VAN DER VLIET, 
IJXERHAKDELAARS te AMSTERDAM. 

«ln.il.. Plaal-, Band-, Hoek - en T-IJ/.er COZ 

Steeds voorhanden: 
BALK-IJZER in verschillende profielen en lengten. 

Vijlen en schoten Mnal uit cle fabriek 
van Gebr. HöiiLKit & Co. te Weenen, alsmede 

(.1,0111 Horiiinacl» met afgewerkte pun
ten en onder garantie tegen spljjten. 

l\M & VAN LIlBL'RliH 
B O T T E R D A M . 

A G E N T E N 
der Soeiété Anonymo des 

Carrières de Porphyre de Quenast" 
KS 

der „Soeiété des Carrières de Lessines." 
L E V E R A N C I E R S v a n F A U C O N V A L K E I E N . 

Geldersche straat N". 12. 

ZWEEDSCH GRANIET 
uit de groeven, Stoom slijperij en Polijst 
i n r i c h t i n g van de Firma 

K B 8 S R L & R Ö H L , 

te Ber l i jn . 
Eenig Agent J . H . P . J A N S E , 

Prinsengracht 468, 
.luister dam. 

B. HOLSBOER. - Arnhem. 
Leverancier van Z. M. den Koning. 

H.&J. SUYVER, 
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 
• D I P L O M A (hoogste onderscheiding) 
H o l l a n d s c h e T u i n e n Z e e p a a r d , 

B i c k e r s t r a a t 
A M S T E R D A M . 

r r—I" o " ' " ' " ' 
Bekroond voor Waterpas- , Hoekmeet- en andere instrumenten 

met Ziiver 1808, 1881, 1883 (Internat. Tentoonst.) 
H o o g s t e onderscheiding 1 8 7 9 . 

K Q C K K K E S , M E E T K E T T I N G E N . B R I E F - e n P A K K E T B A L A N S E N , e n z . e n z . 
B A K E N S . R O T A T I E - en I N D U C T I E - T O E S T E L L E N . T E L E G R A A F - A P P A R A T E N , enz, em. 

A S P H A L T ! VAN V A L DE TRAVERS 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, 

in groote verscheidenheden, voor: Rijwegen. Trottoirs, Lawn-Teilllis-
Courts, Kelders, Winkel- en Magazijn vloeien. Gangen, Muur-, 
Brug- en Dakbedekkingen, Betonfundeeringen enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan T H E N E T J C H A T E L AS-
P H A L T E C O M P A N Y L d . , Keltwee 3, Amsterdam en voor Arnhem bjj den Heer 
H . G. K N O O P S C.Ozn., Beekstraat F 62 te Arnhem. 

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

CARBOUNEUM EXCELSIOR » het BESTE i M a M * * * * ^ 

FRED. STIELTJES & C. Amsterdam. 
BECKER & BUDDINGH. - ARNHEM. 

KONINKLIJKE FABRIEK v A > 

W A T E R P A S 
HOEKMEET-

en andere 

INSTRUMENTEN, 
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 . 

G e ë m a i l l e e r d - i j z e r e n PEILSCHALEN 
WEEGWERKTUIGEN. 

van Staal of Hout met Staalband doortrok
ken of met verstelbare lichtopeningen, zelf-
rollende, met drjjfwcrk enz. enz. 

E.en P. ROTTSIEPER, Remscheid( Rjjnpruisen) 

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

Heiligcrlec, ])rov. Gron. 
S P E C I A L I T E I T I N 

JSievwe Constructie 

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

EN 

LUI L)K LOKKEN, 
o p b i n n e n - e n b u i t e n l a n d s c h e T e n 

t o o n s t e l l i n g e n b e k r o o n d . 
A N T W E R P E N 1 8 8 5 . E E R E D I P L O M A . 

G o u d e n e n Z i l v e r e n M e d a i l l e s 
G e d r u k t bij 6. W . v a n d e r W i e l è C " . , to A r n h e m 

Redacteur-uitgever F. W. V A N GENDT JGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentien: 

Bureau van De Opmerker, Driekoningenstraat 2S, Arnhem. 

Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia JAN SPRINGER, 
II. G. JANSEN en A. REIJDING. 

Stukken, deze Redactie bet rellende, te adresseeren aan den heer 
A. R F . I J I H N C , Stadhouderskade 4, te Amsterdam, 

en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den 
Ill*-Secretaris, American Hotel, te Amsterdam. 

ABONNEMENT / 2.25 per 3 maanden of wel st*; gulden per laar,bij 
toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 

A .WV. 

ind itbetaling en fra 
/ 7.50 en NederlamNeh-Indie f 9.- , beitien bij vooruitbetaling. 

A D V E R T E N T I E N ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimteen 10 
cent voor een bewijsnonimer, 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 hel Üureau van De Opmerker te 
Arnhem en bij 
handelaar te 

den Hoofd-correspondent J O H , G . SÏT.MLKR C Z N . , Boek* 
Amsterdam. 

M E D E D E E L I N G E N ' V A N H E T G E N O O T S C H A P . 

i e . A l s l i d van het Bestuur ia herkozen de heer 
J . A . van der S luys Veer . 

A l s nieuwe bestuursleden zijn gekozen de heeren 
C . W . Nijhoff cn J . Ingenohl , terwijl de heer J . L . 
Springer opnieuw tot Voorzi t ter is benoemd. 

2e. A l s leden der Redactie zijn herkozen dc heeren 
W . K r o m h o u t C z . en H . G . Jansen. 

3e. A.ls Lokaal-commissar issen zijn herkozen de hee
ren H . J . W a l l e cn J . A . var. Voor thu i j zen , en is 
gekozen dc heer E . J . van D i j k . 

4e. V a n de rentelooze bibliotheek-leening van 1884 
zijn uitgeloot dc n" s . 24, 8, 49, 27 en 5. 

5e. V a n de 2'/>% leening, in 1886 ui tgeschreven, 
zijn uitgeloot de n 8 . 38, 22, 83, 96 en 40. 

6e. A l s buitenlid is aangenomen de heer L . H a r t o g 
te Bleiswijk. 

7c. A l s kunstl ievend l i d zijn aangenomen cle hee
ren B . van B u u r c n , C . 15. Schneider , F . F.ngers cn 
F . A . H o e k e r . 

Namens het Bestuur; 
D e 1 s tc-Sccrctar is , 

G . A . Zeeman. 

A R C H I T E C T U R A F T A M I C I T I A . 
92-,e Gewone, tevens 34? Algemeene Vergadering. 
N a opening der vergadering door den Voorzitter, 

werden de notulen gelezen en goedgekeurd. 
Onder de ingekomen s tukken bevond zich een schrij

ven van den heer A . R e i j d i n g , die , wegens drukke 
bezigheden, ontslag aanvraagt als l id der Redactie. 

D e heer H . B . Huijsmans werd als gewoon l id ge
ï n s t a l l e e r d , waarna de iste-Secretaris verslag uitbracht 
omtrent de mutation in de verschillende commissies. 

H e t aantal gewone leden bedraagt 105 , buitenleden 
206, kunstlievende leden 31 , donateurs 12. Totaa l 334. 

N a in korte t rekken de belangrijkste gebeurtenissen 
te hebben aangegeven, eindigde hij met een woord 
tot opwekk ing aan de leden , tot kracht ige en ver
hoogde medewerking aan den bloei van het Genootschap. 

Achtereenvolgens werd daarna verslag uitgebracht 
over de Redac t i e , V a k - en Vragencommiss ie , b ib l io 

theek, Schetsc lub , cn door dc Lokaal-commissarissen, 
waarna dc rekening en verantwoording van den Pen
ningmeester , in ontvangst en uitgaaf sluitende op 
ƒ 5 1 7 0 . 1 2 , op van dc Verificatie-commissie voorstel 
werd goedgekeurd. 

D e begrooting voor ontvangst en uitgaaf, ten bedrage 
van ƒ 38oo.o8r', werd artikelsgewijze behandeld cn goed
gekeurd . 

Hierna werd overgegaan tot de s temming voor de 
aftredende en de nieuwe leden van het Bes tuur , dc 
Redactie en dc Lokaal -commiss ie . Achtereenvolgens 
werden de heer J . A . van der S luys V e e r als l id van 
't Bestuur herkozen cn als nieuwe leden gekozen de 
heeren C . W Nijhoff en J Ingenohl. 

A l s leden der Redactie werden herkozen de heeren 
YY. K r o m h o u t C z . en H . G . Jansen. 

A l s Lokaal-commissar issen werden herkozen de 
heeren H . J . YYallc en J . A . van Voorthui jzen en als 
nieuw l id gekozen de heer E . J . van D i j k . 

V a n ieder der beide leeningen werden daarna 5 aan
deden uitgeloot. 

D e Voorzi t ter reikte vervolgens aan de overwinnaars 
van het prijsschetsen de bekroningen u i t , en wel 
aan den heer J de Quack den istcn prijs en aan de 
heeren P. J . de Jongh en J . P. Boerma den gesplitsten 
2den prijs. 

H i j bracht daarna den dank der vergadering over 
aan de aftredende functionarissen, wenschte de nieuw 
benoemde leden geluk en sloot na eenige huishoude
lijke mededeelingen de vergadering. 

( A . et A . ) P R I J S V R A A G V O O R 
E E N S O C I Ë T F I T S - G E B O U W T E U T R E C H T . 
D e aangekondigde na-tentoonstelling van antwoorden 

op bovengenoemde prijsvraag is sedert Zondag 15 
December in het Maatschappelijk Gebouw aan de M a r 
nixstraat geopend. Onze verwachting dat hiermede cle 
voornaamste grief tegen het verloop dezer prijsvraag 
zou worden opgeheven, ra. a. w. dat door de expositie 
van alle ingekomen ontwerpen ieder deelnemer in de 
gelegenheid gesteld zou worden het Jury-rapport met 
eigen oordeel tc vergel i jken, is tot heden op verre na 
niet verwezenlijkt. 

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 1M1 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 int I v a n s t u k k e n , ^ w a a r m e r k t mei d e init ialen A . e t A . 
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Wel-is-waar zijn de bekroonde projecten aanwezig 
en worden af en toe nog eenige ingekomen ontwerpen 
bij de overige g e ë x p o s e e r d , doch het laat z ich aanzien , 
dat eene volledige expositie, wegens onvoldoende deel
neming of om welke reden o o k , niet zal plaatsvinden 
en in dat geval moet worden geconstateerd, dat de 
J u r y hare, in het programma der medewerkers gedane 
toezegging tot het tentoonstellen tier ingekomen ant
woorden , niet is nagekomen. 

W i j weten zeer goed dat, strikt genomen, aan de 
letter van het programma is voldaan en wij zijn ook 
niet onkundig gebleven van dc ingezonden stukjes, dooi
de drie architecten-juryleden in het Bouwkundig Week-
bind geplaatst, waarin die heeren zich trachten te veront
schuldigen over den loop die de zaak, tegen hun w i l , 
zou genomen hebben ; doch wij zijn evenzeer overtuigd, 
dat hiermede de rechtmatige ontevredenheid, die bij 
schier alle inzenders wordt waargenomen , niet is op
geheven. 

De grondtoon van al het geschrijf, waartoe deze 
prijsvraag alreeds heeft aanleiding gegeven, is teleur
stelling over de houding van de drie deskundige Jury
leden , wier namen ongetwijfeld van zeer veel invloed 
zijn geweest om aan dit concours een zoo ruime me
dewerking te verzekeren. 

Waar reeds zoo vaak onaangename ondervindingen 
waren opgedaan met het beantwoorden van prijsvragen, 
uitgeschreven door l ichamen, die daarmede slechts een 
goetlkoope exploitatie van arbeidskracht of andere min
der edele bedoelingen op het oog hadden, meende 
men hier met grond te mogen verwachten, dat de 
heeren M u y s k e n , Nieuwenhuis en Sanders , hoofdbe
stuurders van de Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkuns t , een lichaam bekend om haar ijveren voor 
de goede inricht ing van prijsvragen — dat deze heeren 
met alle kracht de algemeene belangen van cle deel
nemers zouden weten voor te staan. 

E n in het vertrouwen , dat genoemde heeren deze 
moreele verantwoordelijkheid diep zouden gevoelen, is 
men teleurgesteld. H e t fatum, dat op alle prijsvragen 
ten onzent schijnt te rusten, is helaas ook ditmaal weer 
merkbaar en het verwondert ons niet , wanneer velen 
gaan twijfelen of er ooit verbetering zal komen. 

Ken overzicht van het tentoongestelde zullen wij 
ditmaal niet geven: 1". om het onvolledige van de 
collectie en 2". omdat wij van bevriende zijde reeds 
eene beschouwing ontvingen van hetgeen in het begin 
van de week in het lokaal van de Maatschappij te 
zien was , welk verslag wij in dit nommer mede op
nemen. Een enkele b l ik op de bekroonde projecten 
zij hier nog , alvorens wij van het onderwerp afstappen, 
in woord gebracht. 

He t viel ons , bij de bezicht iging van het eerstbe-
kroonde project op, dat de bijzondere voorl iefde, die 
de J u r y , blijkens haar rapport , voor dit ontwerp ge
voe l t , niet in alle deelen te verdedigen is. Enkele 
zaken , die dit project als verdiensten worden aange
rekend , worden bij andere als gebreken genoemd, terwijl 
ook de ijver, waarmede de J u r y aan te brengen ver
beteringen bepleit , ons, evenals vele anderen verbaasd 
heeft. Overigens is de plattegrond-oplossing verdien
stelijk en wel bestudeerd tc noemen , doch komt ons 
de geve l , zoo wat karakter als conceptie betreft, minder 
geslaagd voor en zal deze, bij ui tvoer ing, zeker veel 
van het aantrekkelijke ver l iezen, dat nu de gewasschen 
teekening belooft. He t komt ons voor , dat meerdere 
van de tentoongestelde niet bekroonde projecten, ten 
minste even hoog staan. 

V a n de beide andere gepremieerde ontwerpen is nog 
minder goeds te zeggen. D e plattegrond van het met 
den tweeden prijs bekroonde ontwerp is hoogst ge

woon en bepaald onartistiek, de gevels geven ook wei
n ig stof tot opmerking . H e t derde ontwerp eindelijk 
vertoont eene op het oog wel bestudeerde indeel ing; 
het feit dat er bijna niets van het terrein voor open 
plaats of tuin is overgebleven, schijnt de J u r y geen 
overwegend bezwaar te hebben geacht. D e gevels van 
dit ontwerp behooren , zoo wat ontwerp als teekenwerk 
betreft, tot het minst belangrijke van hetgeen er op 
de geheele expositie te zien is. 

W i j gelooven als totaalindruk van het voorgevallene 
te mogen verklaren, dat ook deze pri jsvraag, ondanks 
den goeden opzet, niet tot het gewenschte resultaat 
geleid heeft. W i j betreuren zulks te meer wijl een 
dergelijke uitslag niet alleen verbittering kweekt bij 
de direct ge ïn t e r e s see rden , doch vooral omdat hierdoor 
het prijsvragenstelsel, wat voor velen het eenige middel 
is o m zich eervol te onderscheiden en vooruit te komen , 
meer en meer in discrediet gebracht wordt. 

( A . et A . ) Betreffende deze zaak werd ons nog een 
nommer van een te Utrecht verschijnend weekblad toe
gezonden , hetgeen een ingezonden stuk behelst, waar
van wij het slot hier laten volgen. 

„ T e g e n o v e r de inzenders van andere ontwerpen, die 
getracht hebben om nevens een stijlvollen b o u w , in 
hunne ontwerpen ook de constructie goed te doen uit
k o m e n , heeft onzes inziens de J u r y de onverantwoor
delijke vrijheid genomen om in het bekroonde ontwerp 
ten eerste de bepaling van het programma van eischen 
over het hoofd te z ien : dat uit de doorsneden de con
structie moet blijken en ten tweede gemeend heeft te 
mogen heenstappen over de bepa l ing , dat de muren 
z o o v e e l m o g e 1 ij k op oude fundeeringen m o e s t e n 
ontworpen worden. 

„Bl i jkens sommige zeer eenvoudige en goede platte
gronden was aan die bepaling veel beter te vo ldoen , 
dan het bekroonde ontwerp dit deed. 

„ O p grond van nalatigheid in het nakomen vooral 
van de eerste bepa l ing , had het bekroonde plan zelfs 
buiten beoordeeling moeten blijven. 

„ W i j hopen , dat het Bestuur van „S ic Semper" a l 
vorens tot den bouw te besluiten, uit de andere inge
zonden plannen een betere type van architectuur voor 
zijne nieuwe sociëtei t zal weten te kiezen dan die van 
het met den i 1 " prijs bekroonde ontwerp." 

B . N . DE W . 
Architect. 

( A . e t A . ) P R I J S V R A A G „ S I C S E M P E R . " 
{Ingezonden) 

N a al het geharrewar, dat helaas ook deze prijsvraag 
weder heeft moeten aankleven, en de vrees, die er ten 
slotte nog bestond, dat het in wijder k r i n g ter bezich
t ig ing stellen der ingezonden ontwerpen, en daarbij 
vooral de drie bekroonde inzendingen, tot dc „ c h a t e a u x 
en Espagne" zou gaan behooren, greep ik met ver
langen naar de jongstverschenen Opmerker, doch werd 
teleurgesteld door daarin niet de minste mededeeling 
omtrent die zaken te vinden. Maar ziet! het Bouw
kundig Weekblad stelde mij gerust en mijne teleurstel
l ing werd in nog hoogere mate geneutraliseerd, door 
dat de Ju ry (ik bedoel de drie vakmannen daarvan) 
nogmaals haar leetlwezen uitdrukte over het gebeurde 
en de voldoening kan smaken dat reeds 28 inzenders 
gelegenheid hadden gevonden hunne ontwerpen in het 
gebouw der Maatschappij tot bevordering der Bouw
kunst te Amste rdam te exposeeren, en dat ook de 
drie bekroonde ontwerpen werden afgestaan. W a n t 
dan toch eerst krijgt eene expositie van dien aard eenige 
waarde , omdat de inzenders zullen zien welk ontwerp 
als het beste onder zooveel arbeid werd uitgelezen; 
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het is echter niet gezegd dat alle inzendingen nog bij 
elkander komen, aangezien die vr i jwi l l ig moeten worden 
afgestaan, maar hoe dan o o k , er zijn 28 van de 66, 
dus bijna de helft, bijeen. 

Ik beraadde mij niet lang en toog naar Ams te rdam. 
Ofschoon het rapport der J u r y ook in dit blad werd 
afgedrukt, zij het mij vergund door eene globale be
handeling den totaal-indruk van het 28-tal weer te 
geven. N a een algemcenen aanblik verlangde ik eerst 
de bekroonde ontwerpen te vinden en slaagde daarin 
door gebru ikmaking der motto 's ; het was wel wen
schelijk dat dit door eene flinke aanduiding beter uit
kwam. Dat de J u r y zeer ingenomen is met de platte
grond-oplossing van motto Haast is zeer verklaarbaar; 
want met de aangegeven verbeteringen zal dc daarom
trent voorgestelde illusie wel te bereiken zijn ; en 't gaat 
niet op om te zeggen, zooals in zeker ingezonden 
stuk : dat dan alle ontwerpen te verbeteren zijn , want 
met verbeteren van iets, dat niet deugt , is het daarom 
nog volstrekt niet altijd goed tc maken , wat hier wel 
te verwachten is. 

W a a r nu echter het schoon van de gevels zoozeer 
in bestaat, is moeilijker te begrijpen en ' t i s bepaald 
te hopen , dat die dan ten minste ook worden omge
werkt . want waar de gevel-architectuur van motto 
Trans meer voor een administratief gebouw dan wel 
voor eene sociëte i t geschikt wordt geacht, daar kan 
men die van het bekroonde motto Haast veel eerder 
geschiktheid voor een hedendaagsch (geldend) post
kantoor toekennen ; enfin , de smaken verschillen , dat 
is zeker. 

Bij motto Trans is wei-is waar het scheeve van 
het terrein niet weggewerkt , maar het ontwerp heeft 
een veel gunstiger en rijk verlicht trapportaal; het lang
gerekte van de biljartzaal i s , dunkt m i j , eer geschikt 
dan niet. 

Maar gaan wij over tot de p remiën . 
I ° . M o t t o : Cirkel met driehoek, 'waarin 't Sticht. 

D e biljartzaal is hier goed te bereiken en goed in ver
binding met de andere lokalen ; de gangen zijn echter 
onaangenaam. D e ook hiervoor genoemde verbeterin
gen zouden veel goed doen; ofschoon de architectuur 
der gevels waarschijnlijk te veel van de gestelde bouw
som zou e ischen, zoo is ze , zonder buitengewone ver
dienste , toch meer geschikt voor sociëtei t dat die van 
Haast, en goed van karakter. 

2". Mot to Roulette heeft zeker een goeden platte
grond , maar de inwendige verl icht ing is niet prettig 
en de gevels zijn d roog van opvatting. Met de voor
opgestelde gedragslijn schijnt de Ju ry niet anders te 
hebben kunnen doen , anders rijst de vraag waarom 
motto Trans niet vóór motto Roulette is gegaan; 
zoo'n groot bezwaar is het scheeve toch niet, vooral 
niet in zulke groote za len , en 't teekenwerk, dat toch 
ook (althans voor eene 2" premie) medetelt , wint 't ze
ker. — Maar ik w i l gaarne gelooven dat de taak van 
eene J u r y eene zeer moeili jke is. 

Opmerkel i jk is het dat in de meeste plannen de l i g 
ging van het buffet lang niet guns t ig , j a in vele ge
vallen bepaald slecht is , door tc ver van de keuken 
en dessertkamer af te z i jn ; dit is over 't algemeen te
veel over het hoofd gezien. Mot to N. N. maakt 
hierop eene ui tzonder ing, daar het buffet hier wel bij 
de keuken is gelegen. In dit ontwerp is eigenaardig 
de ingang aan den smallen gevel genomen ; waardoor 
de vestibule met trapruimte eene oplossing hebben ge
kregen , waarbij met de verl icht ing goed is rekening 
gehouden; de groepeering der zalen is goed en de 
l igging der privaten evenzeer. In de gevels merkt men 
op dat aan de kroonlijst groot recht is wedervaren 
door haar eene ruime hoogte te verleenen en rijk te 

versieren. Een voordeel dier hoogte, ofschoon op z ich-
zelve niet p re t t ig , is wel het aanbrengen van extra 
l ichtopeningen , dicht bij de plafonds der bovenlokalen. 
Over 't geheel geeft tic architecteur een vrij aangena-
men indruk , ('och het gebouw heeft geen mooi silhouet 
en van de „ d e c o r a t i e " der conversatie-zaal heeft de 
ontwerper z ich wel wat handig afgemaakt. 

Ontwerper van motto Semper kan z i c h , evenmin 
als die van motto N. N. , verheugen door de J u r y 
met geschreven crit iek begunstigd te zijn. T o c h zijn 
de verschillende lokalen goed te bereiken, is de b i l 
jartzaal ten opzichte van de conversatiezaal goed en 
doelmatig gelegen. Misschien is de lange vo rm van 
de laatste de reden van het niet bespreken ? D i t is 
echter iets wat veel voordeel medebrengt, al was het 
maar alleen de gunstige verl icht ing en de gelegenheid 
voor velen om in de straat te kunnen zien. D e gevels 
zijn zeer goed en zullen wel toelaten het gebouw voor 
de gestelde s o i r i te maken , en ofschoon de ramen mij 
eerst klein toeschenen , kwam ik hier bepaald op terug, 
omdat het stabiel aanzien wint door flinke penanten 
die zoozeer de gelegenheid tot binnendecoratie en ook 
tot gemakkel i jk zitten bevorderen. D e details zijn ver
dienstelijk. Eene bespreking van dit ontwerp door de 
J u r y ware , dunkt mij , zeer gemotiveerd geweest. 

Omtrent R. O. Z. verdient opgemerkt te worden dat 
de verbinding van biljartzaal met de conversatiezaal 
niet flink genoeg is en de gangen wel wat weinig licht 
hebben; de groepceting in haar geheel draagt echter 
wel den stempel van ernstige studie. D e architectuur 
van de gevels is eenvoudig , maar goed opgevat; het 
topgeveltje zou beter doen als het meer organisch uit 
den gevel v o o r t k w a m ; de daktoren is wat nuchter. E r 
is een flink detail van den gevel b i j ; de lambriseering 
in de conversatiezaal is nog al g o e d , daarboven is de 
bewerking minder ge lukk ig . 

H e t gevel-detail van motto Anna trof het oog door 
eene opzichtige wijze van teekenen , waarschijnlijk voor 
eene expositie aldus bedoeld , maar anders minder pret
t ig om te z ien ; dat een deel van dien gevel lager blijft 
l i g g e n , doet ook niet aangenaam aan ; overigens zijn 
er wel goede onderdeelen in D e behandeling van de 
conversatie zaal is nog al rijk , maar tevens wat druk. 

In Trajcctum ad Rhenum is voorzeker te veel ruimte 
aan gangen versnipperd , wat de geheele indeeling niet 
gemakkel i jk voor bezoekers zou maken , terwijl het 
licht inwendig daardoor te weinig is D e gevels zijn 

j als geheel wat monotoon , doch zijn verdienstelijk ge-
j detailleerd. In den gevel ontdekt men tusschen de onder

en bovenruiten der ramen een gedeelte aangebracht, 
j dat waarschijnlijk gedacht is te bezetten met gebrand 

g las , tot breking van de groote hoogte der ramen, 
j die voor de hier bedoelde lokalen eigenlijk te laag 

boven den grond beginnen, waardoor men een flinken 
I voet ontbeert , wat bij winkelmagazijnen al zoo d ik

wijls hinderlijk i s , maar hier althans niet noodig was. 
D i t is zeker een der redenen waarom dit ontwerp de 
indruk van een sociëte i t niet weergeeft. 

H e t tegenovergestelde is te zeggen van het ontwerp 
onder motto Jo. H i e r i n ziet men veel meer eene socië-

j teit. D e flinke details laten goed zien hoe de gevel en 
dc zalen bedoeld zijn , maar doen ook tevens de vrees 
koesteren , dat de bouwsom vrij zeker overschreden zou 
worden D e ver l icht ing der gangen, gedeeltelijk door 
glazen in den vloer, is niet erg afdoende. De behande
l ing in haar geheel is, evenals van het teekenwerk, serieus. 

Bij ontwerp Prosit v ie l het op dat in het detail voor 
de zaal de schoorsteen te kle in is in verhouding tot 
de zi jdcelen; dit is zeker het „ z w a k k e " , dat de Jury 
erin v ind t , want omtrent het teekenwerk is dit waar
schijnlijk niet bedoeld. He t is jammer dat de c i r cu -
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latic in de zalen niet aangenaam kan zijn , doordat het 
salon tusschen de conversatie- en biljartzaal in ligt. 
H e t buffet is ook hier niet gunstig gelegen. D e gevels 
zijn eenvoudig doch vrij goed , de toren is echter niet 
erg in verband met het geheel. 

1 )e architecturale behandeling van on twerp , motto 
.iV". 73, is verdiensteli jk, doch voor de bouwsom wat 
rijk opgevat; het moet aan de niet gunstige indeeling 
worden toegeschreven dat de inzender niet in aanmer
k i n g kon komen , want om het eerstgenoemde was dit 
anders wel mogelijk geweest. 

Ziedaar de indruk van eenige projecten weergegeven, 
zooals ik ze op mijn bezoek on tv ing ; alle inzendingen 
te bespreken, zou ik niet kunnen , omdat ik er niet 
toe k w a m ze allen even getrouw na te gaan. 

T r o u w e n s , ik zou dan toch nog incompleet werk 
doen , want niet alle inzendingen waren tegenwoordig 
en zullen ook wel niet allen bij elkander komen. A l l e e n 
wat mij het meest opviel heb ik getracht zoo goed 
mogeli jk mede te deelen, aan anderen aanbevelende, 
vooral aan degenen die mede hebben gedaan , ook een 
bezoek tc brengen. K r is te zien dat cr veel goede 
arbeid geleverd i s , maar wie weet wat voor goeds nog 
niet geëxposeerd is. 

Enf in wij wi l len hopen dat zulk eene stoetsgewijze 
tentoonstelling niet weer zal voorkomen; het is toch 
beter alles in eens te zien. 

O f de J u r y er nog toe komen zal de vragen te be
antwoorden , die haar laatst nog werden gedaan? Ik 
durf niet ui tmaken of dat noodig is. 

Thans moet ik eindigen , want waarli jk, mijn geschrijf 
moet weg en al schrijvende is mijn kachel uitgegaan 
en ben ik k o u d geworden; dat is de tweede maal voor 
de „S ic Sempcr"-pr i j svraag, want in het tentoonstel
l ingslokaal was ook de kachel uit. 

's-Gravenhage i S Dec . '89. C R E S C E N D O . 

Beter dan woorden, zullen feiten over deze zaak getuigenis 
' naar waarheid kunnen geven. 

Hoogachtend, 
uw dw. tin. 

H . j . W I G M A N . 

(A. ct A.) M A A T S C H A P P I J 
VOOR D E N W E R K E N D E N S T A N D . 
Vergadering van 17 December 1S89. 

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

Aan de Redactie van «de Opmerker", Orgaan van 
het Genootschap Architectura et Amicitia. 

Mijnheeren.' 
Mij dunkt, den heer J. F . Premier, moet het, na de door u 

gegeven wederlegging van het door hem in het nummer van 
uw blad van 14 tlezer ingezonden stuk. wel duidelijk zijn, hoe 
ongcgrontl zijn tegen mij geuit vermoeden was. 

Ik zou mij dan ook daardoor reeds ontslagen kunnen achten 
op te komen tegen al hetgeen de heer P. in dit stuk tot mij 
gelieft te zeggen. 

In hoofdzaak ga ik dit alles daarom stilzwijgend voorbij. 
Alleen moet ik erop wijzen, dat in den brief, door mij aan 

den heer P. gezonden, en tlie bij nuttig achtte in zijn inge
zonden stuk geheel op te nemen, door mij niet is geschreven: 
«Hopende dat uw mijn vriendschappelijke wensch", maar wel: 
«Hopende dat uw mijn vriendschappelijke wenk" zult in over
weging nemen. 

En dat verder de heer P. zich gerust de illusie kan ont
zeggen, wanneer hij soms in de meening mocht verkeeren dat 
ik hem door dit briefje een brevet zoude hebben uitgereikt. 
De reden waarom ik dit briefje van den heer P. zond, be
hoef ik hier niet vertier te ontvouwen, uwe redactie was reeds 
zoo welwillend, dit geheel naar waarheid voor mij te doen. 
Wel moet ik hierbij nog mededeelen, dat mij de handelingen 
van den heer P., ten opzichte van dit werk, toen totaal 
onbekend waren, doch had ik die toen gekend, zooals ik ze 
nu heb leeren kennen, ik zou tien vriendschappelijken wenk 
aan den heer P. zeer zeker niet hebben gegeven 

Het is mij sedert ook duidelijk geworden waarom men mij 
stelselmatig den toegang tot het werk heeft geweigerd na het 
ontslag van den heer P. Wat aan het licht kwam werd 
reeds, in het nummer van uw blad van 30 November 1.1., met 
den waren en juisten naam bestempeld. 

Van verdere beoordeeling wensch ik mij tc onthouden, doch 
ieder deskundige, die er belang in mocht stellen zich door ccn 
onderzoek in loco nader op de hoogte te stellen van de wijze, 
waarop de heer P. in deze zijne verplichting heeft vervuld, 
ben ik bereid aan de hand van het bestek daartoe in de ge
legenheid te stellen. 

("In het Maatschappelijk Gebouw, Kloveniersburgwal, werd 
gisterenavond dc algcmeene vergadering gehouden van tie Maat
schappij -'oor den Werkenden Stand. Voorzitter was de heer 
W. Heincken, die met den heer C. B. Schneider aan dc beurt 
van aftreding was, doch zich niet herkiesbaar stelde. In zijne 
plaats werd benoemd, na herhaalde stemming en toen bij loting, 
de heer Th . G. Schill. 

De heer Schneider werd herbenoemd. 
Daarna werden aan ccn drietal verdienstelijke werklieden, 

I met een hartelijke en waardeerende toespraak van den Voor
zitter, de getuigschriften der Maatschappij uitgereikt. Die 
werklieden zijn 1° W . F. Huijcrman, 60 jaren als pakhuis-
bediende werkzaam bij de firma Malthes & Bormeester; 2°. J. 
H. Neuman, 50 jaren als pakhuisbetliende werkzaam bij dc 
firma H. Rijfsnijder: M. Berg, 25 jaren als ijzergieter werkzaam 
bij de firma F. Rincker. 

De begrooting van het volgend jaar werd in ontvangst cn 
uitgaaf vastgesteld op een eindcijfer van ƒ 56,198. Er was een 
nadeelig saido van ƒ 3500. Het bleek, dat in dit jaar het 
ledental der Maatschappij is toegenomen, maar dat dc uitgaven 
aanzienlijk waren vermeerderd. 

De heer R. Cruijf beklaagde zich over de richting van het 
onderwijs aan de Industrieschool var. de Maatschappij. Spreker 
had zich persoonlijk van den tegen woordigen toestand over
tuigd en daarbij dc ondervinding opgedaan, dat hetgeen den 
leerlingen aan teekenonderwijs werd verstrekt, uit niets anders 
bestond dan hetgeen spreker noemde: «tinctuur van museum-
stijl ' . Het doel der school: het opleiden van jongelieden, die 
zich voor de bouwpractijk wenschen te bekwamen, werd zoo
doende uit het oog verloren. Het Bestuut deed de toezegging 
dc zaak te zullen onderzoeken. 

Tot leden der financieele commissie werden benoemd: de 
heeren Mr. S. Katz, Mirandolle cn Dr. Hubrccht. 

Na bespreking van eenige huishoudelijke zaken ging de ver
gadering uiteen. 

P R I J S V R A G E N . 

G E S T I C H T T E R V E R P L E G I N G V A N B E H O E F T I G E K R A N K 

Z I N N I G E N . 

Bli jkens achterstaande advertentie worden door het 
Provinciaal Bestuur van Drente plannen voor een krank
zinnigengesticht gevraagd. D e „ n a d e r e inl icht ingen", 
waarvan in genoemde annonce sprake i s , luiden als 
vo lg t : 

1". D e v ó ó r 1 A p r i l 1890 ter Provinciale Griffie 
van Drente in te leveren plannen zullen moeten be
vatten eene begroot ing van kosten met bestek en 
teekening: 

et. van een gesticht, waarin tweehonderd behoeftige 
krankzinnigen kunnen worden verpleegd ; 

b, van de daarbij behoorende getimmerten voor tuin
en landbouw, ter voorziening in dc behoefte dier ver
pleegden. 

2". H e t gesticht, ofschoon zoo eenvoudig mogelijk 
inger icht , zal moeten voldoen aan de eischen welke 
het Staatstoezicht op krankzinnigen meent te moeten 
stellen , d. i . alle weelde zal moeten worden vermeden, 
doch aan de andere zijde zal de ontwerper zich moeten 
vergewissen dat hij geen ontwerp inlevere, dat door 
het Staatstoezicht op krankzinnigen zou kunnen worden 
afgekeurd. 

3° . M e n behoort rekening te houden met de om
standigheid dat liet gesticht geplaatst zal worden in 
eene landelijke omgeving. 

4". D e beoordeeling der plannen is bij Gedeputeerde 
Staten, die de voor het bestgekeurde plan uitgeloofde 
vijfhonderd gulden alleen zullen uitkeeren indien dat 
plan aan de door hen gestelde eischen voldoet. 
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V E R E E N I G I N G A R T I E T I N D U S T R I A E T E 'S -HAGE. 
Vergadering van Zaterdag 14 December 1889. 

De notulen van de vorige vergadering werden gelezen en 
goedgekeurd. 

Van de Afdeeling Leiden van tic Maatschappij tot bevorde
ring der Bouwkunst was ingekomen het programma van wed
strijden voor werklieden in Nederland. De Voorzitter verzoekt 
de aanwezigen zoo veel mogelijk mede te werken voor tleze zaak. 

Daar de steller van de ingekomen vraag: «Wat valt er op 
te merken omtrent uithang- en reclamcteekens van voorheen 
en thans?" zich niet bekendmaakte, werd de vraag ingeleid 
door den Voorzitter. Hij veronderstelde, dat dc vraag gesteld 
was naar aanleiding der tegenwoordig heerschende mode 0111 
overal uithangborden te plaatsen. Wel is in dc uithangborden 
van den laatsten tijd, tbc hier ter stede, op een enkele van 
mandwerk na, meest van ijzer vervaardigd zijn, eenige vooruit
gang in het smidsvak waar te nemen, maar hoogstzelden 
kunnen ze onder kunstvoorwerpen gerangschikt worden. 

Op enkele kleine variatien na zijn ze alle gelijk; misschien 
gaat men thans meer dan vroeger uit van het standpunt vooral 
logische construction te maken, waardoor het eigenaardige, 
wat dc vroegere uithangteekens kenmerkte, zeker veel verliest 
Vervolgens wees spreker op het gebrek, dat smeden, die hoogst 
zelden iets aan teekenen gedaan hebben en wier begrip voor 
ornement en smaak meestal zeer weinig ontwikkeld is, dikwijls 
zelf de ontwerpers van het door hen vervaardigd product zijn. 
Hij stelde daarom voor een vergelijking te houden tusschen 
het werk van voorheen en thans. Hij wilde daartoe eene 
Commissie benoemen uit de Vereeniging, met opdracht een 
uitgebreid onderzoek in te stellen naar de uithang-en reclamc
teekens hier ter stede, en daarover ccn rapport uit tc brengen , 
vermeldende de bijzonderheden, de namen van den ontwerper 
cn den vervaardiger, en haar gevoelen der artistieke waarde. 
Aan dit rapport zouden schetsen worden toegevoegd van het 
beoordeelde, waarvoor een som van ƒ 25 a f 50 zou worden 
besteed. 

Onder de discussie over het meerdere of mindere nut van 
ccn dergelijk onderzoek werd eene opmerking gemaakt over tien 
wansmaak, 0111 uithangborden in den geest der vorige eeuw 
te plaatsen tegen moderne gevels. 

Door stemming bleek de groote meerderheid het voorstel 
van den Voorzitter toe te juichen en werd vastgesteld, dat door 
het Bestuur een commissie zou worden benoemd met opdracht 
het rapport vóór 1 Februari in te leveren. 

Door den heer A . A . Knuijver, passementwerker alhier, was 
een banier, op zijn atelier vervaardigd, tentoongesteld. Van den 
heer P. J den Hertog was een fraai ontwerp voor een pracht
band in geperst leer, een teekening en een geboetseerd model 
daarvan, op de vergadering te bezichtigen. 

De leden werden opmerkzaam gemaakt, dat in de volgende 
vergadering een secretaris gekozen zal worden, waarna de ver
gadering werd gesloten. 

M A A T S C H A P P I J TOT B E V O R D E R I N G DER BOUWKUNST. 
A F D E E L I N G ' S - G R A V F . N H A G K . 

Vergadering van Vrijdag 13 December 1889. 
De notulen van de vorige vergadering werden gelezen en 

goedgekeurd. 
Ingekomen waren: 1° van de Afdeeling Amsterdam de pro

gramma's voor de prijsvragen voor 1800, zijnde «ccn ontwerp 
van een ameublement voor een raadzaal", met een prijs van 
ƒ 6 0 , en «een ontwerp van een ijzeren brug in een park, over 
8 M . spanning", met een prijs van / 3 0 . 

2° van de Afdeeling Leiden «een programma van de wed
strijden voor handwerkslieden. 

Nadat de heer Van Malsen, die met groote meerderheid van 
stemmen tot Bestuurslid gekozen wertl, voor dc benoeming be
dankt had, werden als zoodanig gekozen de heeren Berden en 
Brouwer; eerstgenoemde heer, ter vergadering aanwezig, nam 
de benoeming aan. 

Als afgevaardigden naar de Algcmeene Vergadering werden 
gekozen de Voorzitter en de Secretaris. 

Als Commissie-leden ter verzameling van teekeningen van 
oude gebouwen, enz., verklaarden zich de leden van het vorige 
jaar bereid. Zij betreurden echter zeer, dat zij als 't ware ge
doemd waren, den raad, bij de aanvaarding van hun lidmaat
schap door tic Afdeeling gegeven, n.1. «de zaak maar wat kalmpjes 
aan tc pakken", zoo letterlijk op te volgen; dit was dan ook 
de reden waarom zij ook dit jaar niets afgeleverd hadden. De 
oorzaak waarom door het Hoofdbestuur zoo weinig notitie werd 
genomen van 'tgeen door vroegere conimissien ingezonden 
was, werd geweten aan tie geringe financieele middelen. 

Hierna kwam de heer M. IJzerman aan 't woord, voor tie 
toelichting van het door hem ontworpen ijzeren tooneelschcrm. 
Spreker wees op de ijzingwekkende gevaren, waaraan men 
in een schouwburg, waar zooveel licht ontbrandbare voorwerpen 
zijn, voortdurend blootstaat, en op de verschrikkelijke onder
vindingen, in de laatste jaren op dat gebied opgedaan. 

In geval van brand, die uit tien aard der zaak meesttijds aan 
de zijde van het tooneel ontstaat, moeten niet alleen tic vlammen 

zoolang mogelijk uit dc zaal geweerd, maar vooral ook aan het 
oog van het publiek onttrokken worden. Door het zien van 

i 't naderend gevaar is ieder tloor den aandrang bcheerscht om 
; zichzelf te redden: juist dit plotseling ontstaand gedrang en 

geschreeuw verwekt die vreeselijke paniek, waardoor hon-
! dertien menschen, die anders gemakkelijk intijds het gebouw 

hadden kunnen verlaten, in rook en vlammen omkomen. 
Door nu het scherm neer te laten en daardoor het gevaar 

oogenblikkelijk aan het gezicht te onttrekken, zal het publiek 
rustig blijven en vertrokken zijn vóór de vlammen de zaal en 
gangen hebben bereikt. Dit is echter, met het oog op den slechten 
toestand waarin alle voorwerpen, die alleen in nood gebruikt 
worden steeds verkeeren, een te groote risico; dit leert de 
treurigeondervinding. opgedaan bij den brand in denschouwburg 
te Weenen cn Parijs, waar brandschermen waren die op het 
kritieke oogenblik hun dienst weigerden. Naar aanleiding hier
van had spreker zich ten doel gesteltl een constructie te ont
werpen om het brandscherm als' gewoon tooneelschcrm toe te 
passen, zoodat bijvoorbeeld de kapelmeester of iemand, die ge
regeld in de nabijheid van het scherm is, slechts opeen knop 
behoeft te drukken om het te doen dalen. 

Hij meende dit doel het best tc bereiken door het scherm 
in twee deelen te maken, zoodat bij open stand de eene helft 
boven en de andere helft in een kelder onder het tooneel wordt 
geschoven: door de beide deelen in evenwicht temaken, zullen 
ze gemakkelijk wortlen verschoven tot ze elkaar op tie halve 
hoogte van tie tooneelopening ontmoeten. Door teekeningen cn 
instrumenten werd de bedoeling nader verklaard. 

Spreker wees erop, dat zijn voorstel bij den Gemeenteraad, 
0111 dit systeem op den 's-Gravenhaagschen schouwburg toe te 
passen, schipbreuk had geleden. Door enkele der toehoorders 
werd opgemerkt dat men voor het scherm een kelder van ruim 
5 M. beneden den vloer van het tooneel noodig had, en de 
bestaande kelder slechts 2 M . diep is ; om deze 3 M. te verdie
pen , al was het slechts " , M. breed, zou in de gegeven omstan
digheden niet doenlijk zijn. Na nog eenige bespreking omtrent 
variatien in de constructie enz., dankte de Voorzitter den heer 
IJzerman voor de kennisneming van zijn project. 

Hierna was aan de orde de behandeling van vraag VIII, be
antwoord tloor de heeren B. Reinders en W. B. van Lietland. 
Naar aanleiding van de vraag was als uitgangspunt onder
steld, dat dc Gemeente de bezitster van den noodigen grond is. 
In dit gunstige geval waren genoemde heeren van oordeel, dat 
het Gemeentebestuur tot in de kleinste details eene indeeling 
moet vaststellen, en daarnaar de verschillende bouwterreinen 
beschikbaar gesteld moeten worden. Alleen op deze wijze kan, 
volgens hun oordeel, een goed plan verkregen worden, waarbij 
gelet is op ruime en voor het oog aangenaam gevormde straten 
cn pleinen, waartusschen ruimten voor aanleg van plantsoen 
enz. uitgespaard zijn. 

Met algemeene instemming werd dit antwoord als het gevoelen 
der Afdeeling erkend en na een woord van dank aan genoemde 
heeren de vergadering gesloten. 

A F D E E L I N G U T R E C H T . 

Vergadering van Dinsdag 17 December 18S9. 
Na de lezing en goetlkeuring van de notulen tier vorige ver

gadering wertl tloor den Voorzitter mededeeling gedaan van 
ingekomen stukken. 

De heer Fr. van de LooSr.. te Bemmel. had eenige monsters 
nageperste proficlwaalstcenen. in verschillende vormen en kleu
ren, gezonden, welke met belangstelling werden bezichtigd en 
door tien heer Van de Loo werden toegelicht, waarvoor hem 
door tien Voorzitter wertl dankgezegd. 

De heer J. T. Kok. Penningmeester, gaf rekening en verant
woording van het gehouden beheer over het jaar 1889. dat 
met een batig saldo sloot; de Penningmeester werd tloor den 
Voorzitter dankgezegd, en daarna werd aan tie orde gebracht 
de vaststelling van de begrooting voor het volgende jaar. welke 
na het opnemen van eenige bepalingen, waaronder die voor 
het uittrekken van gelden voor een uit te schrijven prijsvraag, 
werd aangenomen en vastgesteld. 

Alsnu werd overgegaan tot de benoeming van twee bestuurs
leden . wegens het aftreden volgens rooster van de heeren F. 
J. Nieuwenhuis en Alb. Nijland; beide heeren werden herkozen , 
en daarna de heer Nieuwenhuis benoemd tot Voorzitter, de 
heer J. T. Kok tot Penningmeester cn de heer 1. H. J. van 
Lunteren tot Secretaris. 

De avond, die reeds vergevorderd was, werd vertier doorge
bracht met het bezichtigen van de bekroonde ontwerpen op tie 
prijsvragen , in 1888 door de Maatschappij uitgeschreven, waarna 
vóór de sluiting der vergadering nog werd besloten, de bezich
tiging van deze bekroonde ontwerpen later opnieuw te doen 
plaats hebben. 

A F D E E L I N G A R N H E M . 
Vergadering van 18 December 18S9. 

Na goedkeuring van dc notulen der vorige vergadering en 
kennisgeving van de ingekomen stukken, werden de heeren 
Lensink, Sander cn Koels door den voorzitter uitgenoodigd 
de rekening en verantwoording over het afgeloopen jaar na te 
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zien en, na goedkeuring, den Penningmeester dank gezegd voor 
het richtig gehouden beheer. 

De begrooting voor 1S90 werd daarna goedgekeurd en door 
den Bibliothecaris verslag gegeven van de boekerij. 

De aftredende bestuursleden Boerbooms cn Berghuis werden 
met algemeene stemmen herkozen. De voorloopig benoemde 
commissie voor het bespreken van wedstrijden voor handwerks
lieden deelde bij monde van een der leden mede, dat dit jaar 
de tijd tekort schiet daarmede te beginnen, maar zij zich voor
stelt in Augustus van het volgend jaar met een gereed plan 
ter tafel te komen, wanneer n.1. de vergadering kan goed
vinden haar mandaat te verlengen. Dit verzoek werd met 
algemeene stemmen ingewilligd. 

Aan de orde was nu het bespreken der door de Maatschappij 
gestelde vragen. Door een der leden, de heer l'ortheine, werd 
vraag X besproken en hierover eenige berekeningen medege
deeld Na eene warme discussie werd echter met algemeene 
stemmen, op een na, de motie aangenomen: dat de Vergadering 
vermeende dat zij niet competent was om over deze vraag 
een antwoord te geven, als geheel behoorende op sociaal ge
bied; eene voorgestelde motie oin voor vraag X eene commissie 
te benoemen werd verworpen. 

Omtrent vraag IV werd door der, Voorzitter medegedeeld dat 
holle steenen door hem waren toegepast voor muren op eene 
verdieping, waaronder groote ruimte was. Zij waren toen tus
schen vakwerk van houten stijlen gemetseld. Een der leden 
maakte de bemerking dat in die gevallen het in Duitschland 
veel toegepaste systeem Rabitz beter zou voldoen, dat dit bijna 
geen gewicht geeft en het brandgevaar geheel voorkomt. De 
heer liierhorst te Haarlem geeft daarvan teekeningen en zou 
daaromtrent het best inlichtingen kunnen verschaffen. 

Voor de verdere vragen achtte de Voorzitter het wenschelijk 
2 commissiën te benoemen en wijst daarvoor aan: voor de 
eerste commissie de heeren Lcnsink jr.. Koels en Honing, cn 
voor de tweede commissie de heeren l'ortheine, Camman en 
Sander, welke commissies zich ieder een vierde lid kunnen 
toevoegen. Zij zuilen de vragen verdeden en in de Febniari-
vergadering daarover verslag uitbrengen. Een der leden wijst 
erop dat, niettegenstaande men in veie steden gelukkig op 
eenigen vooruitgang kan roemen in de wijze waarop dc spe-
culatiebouw werkt, het hier in Arnhem op sommige punten 
erger toegaat dan voorheen. Op Boulevard en aangrenzende 
straten, voornamelijk de Prinsesscstraat, worden in het laatste 
halfjaar perceelen gebouwd, welke toch zeker nooit tot de plan
nen van bebouwing hebben behoord, die men zich van den 
Boulevard heeft voorgesteld. Hij vraagt of het niet op den 
weg ligt van het Bestuur der Afdeeling om de exploitanten 
van de Boulevard-terreinen, waaronder zeer gezeten inwoners 
onzer gemeente, eens hierop te wijzen en de wenschelijkheid 
uit te spreken van het stellen van eenige billijke eischen omtrent 
de bebouwing; hij geeft tevens in overweging om het Gemeen
tebestuur op deze toestanden te wijzen. Zonder overdrijving 
kan men toch eischen, dat de speculantbouwer aan de geringste 
eischen van welstand voldoet; daardoor wordt de gemeente 
bewaard voor eene herhaling van de Klarendalsche bouwwoede. 
De toestand, die nu geboren wordt, doet denken aan eene 
exploitatie der terreinen, zonder ook maar in het minst aan 
de toekomst te denken. 

Na bezichtiging van eene schoone collectie profielsteenen van 
de heeren V . d. Loo, steenfabrikanten, werd deze vergadering 
gesloten. 

A F D E E L I N O L E E U W A R D E N . 
Vergadering van 19 December 1889. 

Na lezing en goedkeuring der notulen van dc vorige bijeen
komst, opende de Voorzitter de vergadering en heet het nieuwe 
l i d , den heer C. van Duijsen, welkom met den wensch dat hij 
zich ook in onze bijeenkomsten zal thuis gevoelen en mede 
werken tot den bloei der Afdeeling. 

Overgaande tot stemming voor liet kiezen van twee bestuurs
leden wegens het periodiek aftreden van dc iieeren Noordendorp 
en Kramer, werden deze herkozen, terwijl de heer Noordendorp 
tevens als Voorzitter werd herbenoemd. Tot afgevaardigden 
naar de Algemeene Meivergadering werden gekozen de heeren 
Noordendorp en Kooseboom en tot leden voor de Commissie 
tot opname en in teekening brengen van oude bestaande ge
bouwen dc heeren: Kramer, van der Hoeft* en Eaber. 

De mededeeling van den Voorzitter dat hij de benoeming 
als zoodanig weder aanneemt werd met luide toejuiching be
groet. 

Daarna werd den leden het programma aangeboden van de 
wedstrijden voor handwerkslieden en leerlingen te Leiden en 
omliggende gemeenten, uitgaande van de aldaar gevestigde j 
Afdeeling van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst. 

Vervolgens werd het woord gegeven aan den heer H . J de 
Groot, die de Afdeeling een en ander mededeelde over ver-
sicringkunst, op welke rede wij later hopen terug te komen. 
Nadat de Voorzitter hem namens de Vergadering had dank
gezegd, werd door de Commissie voor het nazien der rekening 
van den Penningmeester rapport uitgebracht. Onder dank
zegging werd de vergadering gesloten. 

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

' S - G R A V F . N H A O E . Maandag j l . werd in eene vergadering van 
het llaagsche departement der Maatschappij van Nijverheid 
de octrooi-quaestic behandeld. De heer A. Huet uit Delft leidde 
het ontwerp in en betoogde, vooral op grond der ervaring, de 
wenschelijkheid der invoering van octrooien hier te lande. Hij 
vond steun hij Mr. J. Heemskerk Az. en vele andere sprekers, 
waartoe verscheidene industrieelen behoorden. Mr. Snijder van 
Wissekerke wees erop. dat de Nederlandsche Kegecring naar 
aanleiding van het gedane voorstel op de conferentie te Rome 
zich zal hebben te verklaren omtrent indiening eener Neder
landsche wet. Doet zij dit niet vóór de April-conferentie te 
Madrid, dan zai Nederland waarschijnlijk daar gedwongen worden 
tot toezegging of. bij weigering, uit de internationale unie zich 
moeten terugtrekken, waardoor Nederlanders ook in het bui
tenland onbeschermd zouden zijn. 

Met 27 stemmen tegen 1 werd ten slotte de vraag toestem
mend beantwoord of eene octrooiwet in Nederland nuttig of 
noodig is te achten. 

(A. et A.) AMSTERDAM, In de deze week gehouden verga
dering van de Maatschappij Art i et Amicitiae werd mededeeling 
ge-daan van het ontslagnemen van eenige bestuursleden als 
zoodanig. Behalve de President, de heer J. C. Greive Jr., die 
aan de beurt van aftreding en niet herkiesbaar was, waren 
vacaturen ontstaan door het bedanken van den !•"-Secretaris, 
de heer H . P. Berlage Nzn . en van de heeren Geo. Poggenbeek, 
Vice-voorzitter en Jan van Essen, 2J'-Secretaris. 

De heer Bart van Hove werd gekozen tot Voorzitter; wij zijn 
niet in staat mede te deelen of genoemde heer zich de keuze 
zal laten welgevallen. Verder hadden nog eenige vergeefsche 
stemmingen piaats voor de overige vacaturen 

— (A. et A.) Aan een artikel van De Amsterdammer van 
20 December, ontleenen wij het volgende. 

>'Verder moet, naar het gerucht loopt, de bouwpolitie alhier 
aan het werk zijn getogen, en een lijstje hebben opgemaakt 
van die gebouwen, die gevaar loopen van bij mogelijken brand 
groote schade te bcloopen. 

»Is liet gerucht juist, dan staat bovenaan op het lijstje 
ons... Rijksmuseum. Het houten beschotwerk, waarmede de 
leien daken bekleed zijn aan de binnenzijde, moet zeer voor 
brandgevaar doen vreezen. Dat de schade, die brand in dit 
gebouw met zich brengt, onnoemelijk groot is, behoeft geen 
uitlegging. 

»Van deze en andere zaken zal men echter spoedig wel meer 
vernemen, in ieder geval mag men wel al het mogelijke doen, 
om branden, zooals de laatste weken hier hebben gewoed, te 
voorkomen''. 

Van hier werd aan Het Vader/and over het Rijksmuseum 
geschreven: 

IWaarin het brandgevaar eigenlijk zit? Volgens het oordeel 
van deskundigen kan het houten beschotwerk, waarmede Dr. 
Cuypers de binnenzijde der leien daken liet beklecden, oorzaak 
zijn, dat bij een onwetler de kappen der hooge torens in lichte 
laaie kunnen staan en dat - de mogelijkheid van blusschen 
aangenomen — reeds de waterschade alleen de noodlottigste 
gevolgen moet hebben. Die noodlottige kans is weggelegd voor 
een gebouw, waarvan — letwel! —indertijd door den Minister 
Heemskerk in de Tweede Kamer werd getuigd, dat het'brandvrij 
zou zijn en de aan te wenden bouwmaterialen louter steen en 
ijzer waren I" 

L E I D E N . Maandag j l . vergaderde de Uitvoerende Commissie 
voor de Wedstrijden van handwerkslieden er. leerlingen met 
de correspondenten der omliggende gemeenten, welke laatste 
met de meeste bereidwilligheid hebben op zich genomen de-
Commissie in hare zoo uitgebreide bemoeiingen te steunen. 

Uit hunne opkomst en optreden in deze vergadering bleek 
de groote ingenomenheid met de wedstrijden. 

Als correspondenten voor tie omliggende genieenten traden 
tip de heeren : 

K . van Hellemond, schilder, voor Alfen. 
C. Korteweg, burgemeester, voor I lazcrswoude. 
K. Haasnoot Nz , bouwkundige, voor Katwijk-Binnen. 
L . A van Mels, opzichter stoomgemaal, voor Katwijk-aan-Zee. 
I. Jongeneel. gemeente-opzichter, voor Koudekerk. 
M. Splinter, gemeente-opzichter, voor Leiderdorp. 
W. van Schalk, bouwkundige, voor Noortlwijk-Binnen. 
C. G. J. Alkemade, bouwkundige, voor Noordwijk-aan-Zee. 
A. van Dijk, bouwkundige, voor Noortlwijkerhout. 
E. Groen, wethouder, voor Oegstgecst. 
C. Pannevis, gemeente-opzichter, voor Oudshoorn. 
J. Guldemond, bouwkundige, voor Sassenheim. 
J. P. Schmal, bouwkundige, voor Voorschoten. 
l i . Kotteval, bouwkundige, voor Warmond 
I. G. van der Mark Gz., bouwkundige, voor Wassenaar. 
W. A . van Rhijn, gemeente-opzichter, voor Zoetcrwoude. 
Nadat de Voorzitter, de heer Adr. J. van Achterberg, allen 

hartelijk welkom had geheeten, gaf hij een duidelijke en 
breedvoerige uiteenzetting van de bedoeling der Commissie. 
Spreker zette de wedstrijden nader uiteen en wekte de corres-
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pondenten op om in hunne gemeenten de patroons op te zoe
ken en hen aan te sporen tot het beschikbaar stellen van de 
materialen, welke voor sommige werklieden bezwaren kunnen 
opleveren 

Nadat nog tal van inlichtingen aan de aanwezigen verstrekt 
waren, dienstig om zich met de deelnemers te verstaan, deelde 
de Voorzitter mede dat de tentoonstelling zal plaats vinden in 
de Buitensocieteit «Amicitia", eene goede gelegenheid, daarin 
den tuin zoo noodig loodsen kunnen opgeslagen worden. 

A l het geld, waarover dc commissie zal te beschikken hebben, 
wordt voor de bekroningen bestemd. Door de Leidsche in
gezetenen is voor een bedrag van /'1600 ingeschreven, terwijl 
de gemeente Leiden het vermoedelijk tekort van ƒ 700 zal 
dekken. Daarbij komen nog de bijdragen van de omliggende 
gemeenten, nu reeds tot een bedrag van f 169 bekend. De 
kosten zijn echter zeer groot, en daarom werden de correspon
denten aangespoord, dat ook zij bij de meergegocden in hunne 
woonplaatsen zouden aankloppen. 

Aan Z. M. den Koning is de goedkeuring gevraagd tot het 
houden eener verloting. Tweeduizend loten zullen er worden 
beschikbaar gesteld a f I het lot. 

Vele ophelderingen werden er vervolgens gegeven op de ver
schillende vragen, welke alle getuigen van de groote belangstel
ling, die de zaak in de omliggende gemeenten, niet alleen bij 
de correspondenten, maar ook bij de werklieden in de verschil
lende plaatsen ondervindt. 

Alvorens de vergadering te sluiten, werden de heeren corres
pondenten in de gelegenheid gesteld kennis te maken met de 
teekeningen en schetsen van de voorwerpen van den gehouden 
wedstrijd, bestaande in teekeningen van een ijzeren blocmen-
standaard; koperen doofpot: hnrdsteenen briefplaat; muziek
kastje met lade; gangbank; korfboog met baksteen vulling; be
nevens schetsen van een liniaalpasser met liniaal; plafond
versiering; zilveren armband. 

Deze teekeningen en schetsen zijn ontworpen door de ver
schillende leden van de Uitvoerende Commissie en zullen spoe
dig in druk voor de deelnemers worden verkrijgbaar gesteld. 

' S - H E R T O C E X I I O S C H . Inde raadsvergadering van 29 November 

werd de benoeming van een leeraar in de bouwkunde, aan de 
Koninklijke school voor nuttige en beeldende kunsten, aan de 
orde gesteld, waartoe: i " . F . M . L. Kerkhoff, ingenieur-architect 
alhier, en 2". J. II. A . M . liianehi, leeraar aan de Academie van 
beeldende kunsten te 's-Gravenhage, werden voorgedragen. Er 
ontspon zich toen eene langdurige discussie over de vraag, of 
men aan den eersten candidaat zou toestaan, de betrekking van 
leeraar met die van gemeente-architect te vereenigen. Verschil
lende leden achtten die vereeniging niet wenschelijk en bij 
stemming bleek dat 8 stemmen voor en 8 tegen waren, zoodat de 
zaak tot eene volgende vergadering moest worden uitgesteld. 

In de zitting van Donderdag 19 dezer werd met 10 tegen 5 
stemmen besloten dat de betrekkingen vereenigbaar zullen zijn, 
waarna de heer Kerkhoff met 9 tegen 4 stemmen tot leeraar 
benoemd werd. 

A S S E N . Voor de betrekking van directeur der gasfabriek, op een 
salaris van f 1000, hebben zich 2 ; sollicitanten aangemeld; onder 
deze bevinden zich ingenieurs en directeuren van gasfabrieken. 
Op de voordracht, tloor Burgemeester en Wethouders aan den 
Raad ingediend, zijn geplaatst de heeren X . W . van Doesburgh 
te Dordrecht, G. Daams te Zwolle en A. J. van Rees te Kampen 

E D A M . Kerkvoogden der Ned. Herv. gemeente alhier hebben 
zich tot den raad der gemeente Haarlem gewend met het vol
gende verzoek: 

Kerkvoogden enz. nemen de vrijheid hel volgende onder uwe 
aandacht te brengen: dat in 151S door de stad Haarlem aan 
de thans voor den hervormden eeredienst gebruikte kerk te 
Edam een glasraam is geschonken, waarop nevens andere 
afbeeldingen naar den geest dier tijden werd voorgesteld: keizer 
Barbarossa, aan de stad Haarlem haar wapen schenkende, 
strekkende dus behalve tot versiering der kerk als eene eeuwige 
memorie aan het roemruchtig bedrijf der Haarlemmers bij de 
belegering van Damiate; 

dat tijdens den grooten brand, die den 24""° Februari 1602 
in de kerk woedde, dit glas is verloren gegaan, doch bij den 
herbouw in [607 de stad Haarlem een nieuw glas schonk; 

dat dit glas nog in de kerk wordt aangetroffen en de voor

stelling bevat van de inneming van Da-] 
miate met vele zinrijke en zinnebeeldige 
neven versiersels; 

dat dit glas nog wel aanwezig, maar 
als het niet spoedig wordt hersteld, red
deloos verloren is; 

dat de financien der kerk niet toelaten 
ook het Haarlemschc glas in een toon
baren staat te brengen; 

dat zij overtuigd zijn dat het ook den 
Haarlemschen Raad aan het hart zou 
gaan als dit glas verloren ging en zij, 
vertrouwende dat de vrijgevigheid en de 

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

"•'ÏIAMUT'"1 

HET PROVINCIAAL BESTUUR van 
I) RES THE vraagt plannen v o o r een 
Gesticht ter verpleging van be
hoeftige K r a n k z i n n i g e n . 

De ontwerper van liet best gekeurde plan 
zal, mits het naar het oordeel van Gedepu
teerde Staten van die provincie voor beloo-

be-kunstzin der vroegere regeerders van Haar- ning in aanmerking kan komen, eent 
lem, die tot tweemalen toe eene belangrijke looning ontvangen van V\jf honderd 
schenking deden, mede strekkende tot g u l d e n , waarna dit plan het eigendom der 
verkondiging en vereeuwiging van den provincie wordt. 
roem hunner stad, bij hunne opvolgers De plannen zullen, onder bijvoeging van 
in de regeering niet zal vergeten en uit- gesloten naambriefjes, véér den eersten April 
gedoofd zijn; 1890 te Assen ter Provinciale Grilfie van 

redenen waarom zij te rade zijn gewor
den, zich tot uwe vergadering te wenden 
met het zeer beleefd verzoek eene bijdrage 
te schenken tot herstelling van het zoo 
schoone Haarlenische glas. 

Pro-

PERSONALIA. 
— Bij koninklijk besluit zijn benoemd: 

tot landm. ie k l . van het kadaster A . C . 
Oosterman, thans van de 2e k l . ; tot landm. 
2e k l . van het kadaster W. Vruggink, 
thans van de 3e k l . ; tot landm. 3e kl. vun 
het kadaster J. Gostelie, thans van de 4e k l . 

_— Bij beschikking van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 17 December 
18S9, n*. 3686, afd. O, zijn voor het jaar 
'890 benoemd tot adsistent aan de Poly
technische School te Delft: 

H . Doijer Dzn., aldaar, voor de natuur
kunde; 

N. C. H. Verdam, aldaar, voorde werk-
tuigleer en werktuigbouwkunde; 

G. Brouwer Jr., aldaar, voor de schoone 
houwkunde; 

J. Krans, altlaar, voor de waterbouw
kunde. 

Drenthe moeten worden ingeleverd. 
Nadere inlichtingen zijn in druk t 

vineiule Griffie verkrjjgbaar. 
Assen, 13 December ISS'.I. 

Gedeputeerde Staten der Provincie Drenthe, 
V A N SWINDERKN, Voorzitter. 
G. W. VAN DER F E L T Z , Griffier. 

Aanbesteding. 
Op Maandag den 3 0 , , n December a. s., des 

middags te I-' uur zal in int Koffiehuis van 
den Heer .1. T. V A X POORTEN, Brink te 
Deventer, door den Heer .1. S. W E K L E , 
Koopman alhier, worden aanbesteed: 

H e t bouwen vau I J Z E R - en S T E E N -
K O L E N M A G A Z I J N E N met K A N 
T O O R en B O V E N W O N I N G aan 
de Handelskade alhier . 

Bestek en teekeningen liggen van af Maan
dag 2.'1 dezer in genoemd Koffiehuis ter visie. 

Aanwjjzing ter plaatse Zaterdag '2S dezer 
en op den dag der aanbesteding 's morgens 
te 11 uur. 

Gedrukte bestekken en teekeningen zoo-
— De heer J. Kraus, civiel-ingenieur I lang de voorraad strekt ad ƒ 8 per stel en 

en adsistent aan de Polytechnische School j inlichtingen zjjn op franco aanvrage te be
te Delft, is met ingang van Januari e. k. komen bjj den Architect 
!>enoemd tot hoogleeraar aan de univer- G. TE KIKLE W Z N . , 
siteit te Sanjago in Chil i . te Deventer. 

Aanbesteding. 
BI'KG KMKF.SIT.I; en WETHOUDERS der 

Gemeente .4liSHEM. zullen Dinsdag 31 De
cember 1889, 's vooriuitldags l l 1 , uur. in 
het openbaar . ten Gemeentehuize aanbesteden: 

Bestek N°. 2 
De lever ing van 1830 M' T R O T 

T O I R B A N D E N van Niedermen-
digersteen 

Inlichtingen worden alle werkdagen, tot den 
dag der aanbesteding, van 10—12 uur gegeven 
van het Bureau Gemeentewerken ten Gemeen
tehuize; bestek niet teekening en gezegeld 
inschi'ijvingsbiljet tegen betaling van ƒ0.50 
ter Secretarie verkrijgbaar. 

Aanbesteding. 
Het DIJKSHKSTUUR van het Waterschap 

«De /.even Grietenijen en Stad Sloten" zal bij 
enkele inschrijving aanbesteden: 

1. He t vorhoogen van den Z E E 
D I J K ton noorden Lomstorhook. 
R a m i n g ƒ5315. 

2. Het vorhoogen van don Z E E 
D I J K ton oosten dorSt roomslu is 
te Lommor . R a m i n g f 1000. 

3. H e t u i t ru imen van P A A L W E R K , 
het leggen eener S T E E N E N 
V O E T I N G on verzwar ing van 
den K A D I J K bij Pasveer. R a 
ming /'3000. 

4. Het verlagen op 4 plaatsen van 
don D A M langs do Lomsterhop. 
R a m i n g ƒ 600 

5. He t u i t r u i m e n v a n O U D P A A L -
w o r k , ton woston dor Schuts lu is 
te Lemmer . R a m i n g / 1285. 

6. Do lover ing i n óón porceol v a n : 
a. 3110 n iouwe G R E E N E N P A L E N 
h. 892 meters lengte zware E I K E N 

G O R D I N G E N . 
Gedrukte bestekken en voorwaarden van 

aanbesteding zijn verkrjjgbaar ten kantore 
van den Secretaris SPANNENBURG te Lem
mer , alwaar de inschrijvingen zullen moeten 
zijn ingeleverd vóór of op Maandag li Ja
nuari 1SU0. 

Lemmer, \2 December ISS'J. 
I. .1. IJ1NKES, Voorzitter. 
S. 8PANNBNBUBQ, Secretaris. 
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ZWEEDSCH GRANIET 
uit de groovon, Stoomsujporij en Pol i j s t 
i n r i c h t i n g van de Firma 

KKSSKIi & RÖHL, 
t.' Be r l i j n . 

Eenig Agent J . H . P . J A N S E , 
Prinsengracht tGS, 

.Unster don. 

r t o l l U L i l ^ e ï i . 
van Staal of Hout nut Staalband doortrok
ken of niet verstelbare lichtopeningen, zelf-
rollende, niet drijfwerk enz. enz. 

E.enP. ROTTSIEPER. Remtckeid(Bgnpruiaen). 

TE HOOGEVEEN 
wordt gevnuigd oen 

O P Z I C H T E R 
over de Gemeen tewerken , op eene jaar
wedde van / 400.—. 

Inzending van stukken vóór 2li December 
e. k. Inlichtingen te bekomen bij den Bur-
ffemeeatér. 

Te koop aangeboden. 
2 Stoornhcimaehines 
2 Hou t s tookbankon 
1 C i r k e l en l in tzaagmachine 
1 Ra i l zaag 

50 K i p w a g o n s i n h o u d 2 M . ( Heide 
24 „ „ 2 M > . ' zijden 
36 „ 1' 1 M ' . I kippend 
Alles 90 c.M. spoorwjjdte. 
Aanvragen aan L. KALIS Ka., Sliedrecht 

en \V. DE JONG , 's-Gravenhage. 

JAN HAMER &C°. 
A M S T E R D A M . 

KANTOOR: Marnixslraat 402 b h Lcidscheplein 
Installeerden hier te lande met veel succes 

geheele Waterleidingen 
in gebouwen, volgens het systeem CARRÉ. 

M I L D É ' S 
Tolqilioi.eii. I.lciliisclit' Schellen en/.. 
Voor de telephonische gemeenschap in "Werk
plaatsen, Hotels, Kantoren, Villa's enz. 

Deze toestellen zijn bij lagen prjjs, zeer 
gevoelig, duurzaam en élégant. 
K e l l e y ' s gesch i lde rd en gebrand G l a s 

G E P L A T I N E E E D G L A S , V E N T I -
L A T I E G L A S . (1) 1 

DE LIFT Su ff. 
Onslzriil i )l> '£ I P* , Holler <l tl m 

M O Z A Ï E K - , V L O E R - e n W A N D T E G E L S , 

TKIITlllllt-, CEIEM- E\ IJZERSTEEMEGELS 
Groote voorraden 

16 Bekrooningen. 
Handel i n C A R R A R A M A R M E R 

Z W E E D S C B G R A N I E T . 

Aanbesteding. 
BUBGEMEE8TEB en WETHOUDERS der 

Gemeente AUNHRM, tollen Dinsdag 31 De
cember 1889, 's vooriniildags 111

 2 uur, in het 
openbaar, ten (ieiueentelmize aanbesteden: 

Bestek N«. 84. 
He t ve r r i ch ten van eenige V E R 

B O U W I N G E N on V E R N I E U 
W I N G E N aan- en het maken 
van G A S - en W A T E R L E I D I N 
G E N i n hot hu i s W a l b u r g s p l e i n 
N " . 10. 

Inlichtingen worden alle werkdagen , tot 
den dag der aanbesteding, tusschen 10 en 12 
uur gegeven aan het Bureau Gemeentewerken 
ten Gemeentelmize. 

Aanwijzing op Dinsdag 84 December a. s. 
's namiddags 1'/, ure, aan het huis Wal -
burgsplcin N ° . JO; bestek niet gezegeld in-
schrjjvingsbiljet teeen betaling van / '0.50 
ter Secretarie verkrijgbaar. 

BIK kUK & BtDIHMiH. -
KONINKLIJKE FABRIEK 

A H X I i m 

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

en andere 

INSTRUMENTEN, 
v o o r I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S , e n z . 

Geëmailleerd-fjzeren PEILSCHALEN 
WEEGWERKTUIGEN. 

CARBOUNEUM EXCELSIOR is het BESTE Houtbederfwerend middel. 

FRED. STIELTJES & C". Amsterdam. 
H.&J. SUYVER, 

FABRIKANTEN V A N 

STOOMKETELS n WERKTUIGEN, 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1S8I1 bekroond met 
S E E E - D I P L O M A (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n en Z e e p a a r d , 
B i c k e r s t r a a t 

A M S T E R D A M . 

Bekroond: 
Frankfort a/M. 1881. 

Amsterdam 1882. 

Bekroond: g rf 

Dasseldorp 1880. 
Weenen 1880. Amsterdam 1883 

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

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

SuccuiBiUes. Amsterdam, Weenon, Londen, Boston. 
O p s r e r t e l i t tü«:U>. 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 
F B R D . E N G E R S , A m s t e r d a m , 

Heerengraelri, l»j «lo Oude N|>ieg-<'l*trnii( n . :*:».>. 

ASPHALTE VAN V A L DE TRAVERS 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, 

i n groote verscheidenheden, voor : Rijwegen, Trottoirs, Lawn-Tennis-
Courts, Kelders, Winkel- en Magazijnvloeren, Gangen, Muur-, 
Brug- en Dakbedekkingen, Betonfundeeringen enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan THE NEUCHATEL AS
PHALTE COMPANY Ld., Heltweg S, Amsterdam en voor Arnhem bjj den Heer 
H G KNOOPS C.Ozn., Heekstraat V féi te Arnhem. 

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

PIIIITIi|.IHIllliH.\l1!IE, PHOTOZI\COr.RAPlllE 

ril Stéréotype-Inrichting 
van G. J. THIEME, te Arnhem. 

De ondergeteekende vestigt de aandacht 
jp zjjne inrichting voor Pli«i>liih«Krn|ihle, 
bjjzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van Hit. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor IMiotoxlm-*-
umpliir voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van 11H. Uitgevers en op 
/.jjne Mcri-uiMn-ii ir ir i i i i i i i ; voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op ƒ)•«< co aanvragegrutis toegezonden. 

GK J . T H I E M E . 

G e d r u k t bij C-. W . v a n der W i e ) & C " . , te A r n h e m . 

VIER-KN-TWINTIGSTE JAARGANG N". 52. Z A T E R D A G 28 DECEMBER 18S9. 

7FI7F1 m 
RCHITECTVRAETIEBMICIT IA 

ffieeKMa> • v 0 orffig rift w be •Axtpfr w ^eclwifck* W C D ftfer 
Redacteur-u i tgever l". W. VAN ÜENDT JÜi. 

A d r e s voor R e d a c t i e en A d m i n i s t r a t i e van liet W e e k b l a ï l en a d v e r t e n t i e n : 
H u r e a u van De Opmerker, I Jr ieknningenstraat 2 S . Arnhem. 

B u r e a u der Redactie van Architectura et Amicitia J A N SPRINGER t 

H. (;. TAKSEN en A . REIJDING. 
S t u k k e n , deze R e d a c t i e betreflende, te adresseeren aan den heer 

A . R K I N H N C ' , Stadhouderskade 4, te Amsterdam, 
en a l , wat de A d m i n i s t r a t i e van bet Genootschap betreft, aan den 

•"'••-Secretaris, A m e r i c a n H o t e l , te Amsterdam. 

A V / . W . 
AliONNKMKNT / 2 . 2 5 per 3 maanden of wel zes "tilden oer jaar, bij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor hei buitenland 
/ 7.50 en XeiTerlandsch-Indië/'9.—, beiden bij vooruitbetaling. 

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

A K Z O M I F . R I . I J K K N O M M K . R S , 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 Jon. ( J . S T E M U R C Z N . , Hoek 
handelaar te Amsterdam. 

( A . e t A . ) I E T S O V E R ROMEINSCHE 
R E N A I S S A N C E . 

Voordracht, 
gehouden in de vergadering van 20 November 1889, 

d o o r 

C . \ V . Ni jnoi ' 1 ' . 
(Slot van bladz. 419 ) 

Keeren we terug tot het „ D i s c o u r s P r é l i m i n a i r e " . 
L e Ta rou i l l y geeft hierin eenige algemeene beschou
wingen over wetenschap en kunst , als de twee voor
naamste uitingen van den menschclijken geest. 

D e wetenschap heeft tot basis vaste, onomstootelijke 
wetten en ontwikkel t zich op dezen grondslag tot steeds 
hoogere vo lmaking . D e kunst daarentegen mist dit 
uitgangspunt en kent geene axioma's . Hehoort de we 
tenschap tot het gebied van het verstand, de kunst 
beweegt z ich grootendeels op het gebied van het 
gevoel. V o l g t de wetenschap eene bepaalde, aange
geven r i ch t ing , en wijkt ze van dezen weg niet af, de 
kunst uit zich in tal van .schakeeringen en legt z ich 
niet aan banden. E r zijn er geweest, die getracht 
hebben de architectuur, want we bedoelen met kunst 
hier meer bepaald bouwkuns t , direkt uit de natuur af 
te le iden; hunne theo r i eën zijn echter bij al hunne 
vindingri jkheid zoo plat en voor het gevoel dikwijls 
zoo stuitend, dat men zich tot dergelijke spitsvondig
heden niet voelt aangetrokken Maar al zijn er in de 
kunst geene vaste stellingen, waarop men zich verlaten 
k a n , toch zijn er zekere grondregelen, die zich i n d e n 
loop der tijden hebben on twikke ld en den toets van 
het schoone hebben doorstaan 

W a a r o m juist de verhoudingen , die deze grondrege
len voorschrijven en die als de leer der orden overbe 
kend z i jn , schoon z i jn , kan men niet omschri jven, 
wel gevoelen en zooveel te beter, wanneer men te ver 
van deze regelen afwijkt en den indruk van hot on-
schoone ontvangt. Zoo gevoelen we de macht van het 
schoone in de verhoudingen van het Par thenon, van 
den boog van T i t u s , van het paleis Farnese , om drie 
meesterwerken uit verschillende tijdperken te noemen. 
Moet men zich dan geheel aan deze voorschriften over
geven en niet dan slaafs navolgen ? Voorzeker neen. 
In dit geval zou de kunst eene mechanische arbeid 

zijn geworden en zou men elke inspiratie en elke op
vatting van schoon en onschoon, van samenstell ingen 
verdeel ing, van verhouding en sch ikk ing reeds in hare 
geboorte gesmoord hebben. Maar men kan trachten 
zich met het schoone, dat uit deze verhoudingen tot 
ons spreekt, gemeenzaam te maken , men kan het in 
zich opnemen en zal bij eigen vrije schepping van zelf 
den goeden weg bewandelen, vereenzelvigd als men 
is met de grondregelen, die de tijden voor het schoone 
gesteld hebben 

D e studie van hetgeen anderen vóó r ons tot stand 
hebben gebracht is geene belemmering voor onzen 
zich vrij ontwikkelenden geest; we zijn er niet minder 
om dat we staan op de schouderen van onze voorgan
gers; hetgeen zij hebben voortgebracht geeft niet aan 
de grens van het bereikbare, maar wel van het tot 
heden toe mogelijke. Z ó ó dachten tenminste de mees
ters der Italiaansche Renaissance. H e t was niet hun 
doel geheel nieuwe wegen te zoeken , maar voort te 
bouwen op hetgeen reeds lang voor hen was tot stand 
gebracht. Daa rom waren ze geen kopi i s ten , ze v o l g 
den niet blindelings n a , maar ze drongen door in de 
geheimen van het klassieke schoone en pasten de kunst 
op hunne wijze , en voor hun tijd geschikt gemaakt , 
toe. H u n werk geeft niet het wezen, maar den geest 
van vroeger terug 

V ó ó r L e T a r o u i l l y zijn werk de wereld inzond, waren 
er reeds verschillende werken over R o m e verschenen. 
E r bestonden pittoresken van Israël Si lves t re , Specchi , 
V a s i , P a n i n i , Piranesi en Rarbault , en meer architec
tonische werken van Pietro Fe r re r io , F a l d a , D o m e n i -
co de Rossi en Percier en Fonta ine , maar een boek, 
dat met volkomen juistheid de verschillende monumen
ten , hunne proport ies , details en orncmentatie weergaf, 
bestond nog nie t , en in deze leegte voorzag „Edif ices 
de R o m e Moderne" . Daar k w a m nog iets bij. R o m e 
had in den loop der tijden zeer veel geleden, de bouw
werken waren slecht of geheel niet onderhouden, d ik
wijls ook onoordeelkundig hersteld. E r behoorde de 
studie van een menschenleven toe om het oorspron
keli jke van het later toegevoegde te onderkennen en 
de monumenten in hunne ware gedaante weer te ge* 
ven. Daartoe moesten oude plannen worden bestudeerd, 

D f l i w l a c l i e v a n t r c l i i i e i i i i n et l i u i r i l i a 'steil z i r l i a l leen v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r den 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 met de init ialen A. et A 
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manuscripten geraadpleegd en tal van geschiedkundige 
vergissingen en anachronismen worden opgehelderd. 

Da t deze ingewikkelde arbeid eene groote toewijding 
vorderde, is niet te verwonderen, maar de uitkomsten 
hebben de moeite ru im beloond. 

D e verschillende bouwwerken nu, waarvan we achter
eenvolgens de voornaamste zullen behandelen, kunnen 
tot de volgende groepen worden gebracht: 

Paleizen en woonhuizen. 
D e ingang van het paleis (palazzo) wordt gewoonlijk 

gevormd door eeii gang of door eene rechthoekige 
ru imte , door ko lommen verdeeld. A a n het einde van 
dezen ingang bevindt z ich een portiek, door zuilen of 
arcaden gevormd , welke portiek wederom toegang ver-
leent tot den open hof of de binnenplaats. A a n de 
overzijde op deze binnenplaats staat meermalen eene 
fontein, waarvan het water in een bassin eene enkele 
maal in den vorm eener sarcophaag wordt opgevangen. 
D c genoemde portiek leidt aan een harer uiteinden naar 
de t rap , wier treden van graniet of van marmer met het 
eene einde in den binnenplaats gevel l iggen en met het 
andere in een tusschenmuur, an ima (ziel) genaamd. D e 
trap wordt overdekt met tongewelven, die schuin mede 
op loopen , en die elkaar bij de bordessen door middel 
van graden kruisen of tot koepelgewelven vervormd 
worden. D e vertrekken op den beganen grond zijn 
meest voor den dienst ingericht ; de keukens , wasch-
huizen , stallen en remises zijn veelal op eene tweede 
binnenplaats aangebracht. D e por t iek , die bij groote 
paleizen langs de vier zijden van den open hof rond
loopt , bevindt zich d ikwer f ook op de eerste verdieping, 
zelden echter op de tweede. D e port ieken zijn óf 
overwelfd met ton of kruisgewelven óf met v lakke 
zolderingen gedekt, die dan door caissons versierd zijn. 

D e zalen op de eerste verdieping zijn vele in getal 
en meerendeels met zeer schoone houten plafonds 
voorz i en , d ie , door caissons ingedee ld , de gelegen
heid tot eene rijke beschi ldering aanbieden. Deze | 
plafonds zijn wel de grootste versier ing der verschillende 1 

ver t rekken , wier wanden door eene o r d e , of door 
beschi lder ingen, nissen en beelden verlevendigd wor
den. D e meeste kamers en zalen schijnen geene be
paalde bestemming te hebben gehad cn alleen tc zijn 
aangebracht om een goed denkbeeld van den stand en 
r i jkdom van den eigenaar te geven. Twee zijn er echter 
gewoonl i jk , die een zeer bepaald uitgesproken karakter 
dragen. D e eene is een soort van zeer ruime anti
chambre , dikwij ls met schilderwerken vers ierd. en i 
waarin zich soms eene estrade met ccn baldakijn bevindt , 
die alleen dc prinsen en enkele Romeinsche markiezen 
het recht hadden te plaatsen. E e n voorbeeld hiervan 
geven o. a dc paleizen Mat te l en M a s s i m i . D e andere 
is een nog grootere zaal „ S a l o n e " geheeten, die ge
woonli jk twee verdiepingen in beslag neemt en dikwij ls 
aan den hock van het paleis l igt om het vrije uitzicht 
naar twee kanten te hebben, zooals bij de paleizen ! 
G i r a u d , Farnese en Negron i . D e overige zalen schijnen, j 
zooals we reeds zeiden, voor het meerendeel onbewoond | 
te zijn geweest D e eigenlijke familievertrekken be
vonden z ich in eene tusschenverdieping „ m e z z a n i n o " 
genaamd; men vond hier echter niet die aan comfort 
beantwoordende inr ich t ingen , die wij gewoon zijn in 
onze moderne woonhuizen aan te brengen. 

D e inr icht ing van het woonhuis (la casa) , van eenige 
belangri jkheid, komt in hoofdzaak met die van het paleis 
overeen , alleen heeft alles hier kleiner en bescheidener 
afmetingen. O o k hier wordt de toegang door een gang 
verleend ; de portiek bestaat hier gewoonli jk uit drie 
openingen, door twee zuilen gevormd. Eveneens be
vindt z ich op de binnenplaats over de port iek de fon-
t e i n , aan het uiteinde van de port iek de trap en op 1 

de eerste verdieping meermalen een tweede por t i ek , 
die dan „ l o g g i a " genoemd wordt. 

D e facaden der paleizen en grootere woonhuizen zijn 
streng. L a n g e banden verdeelen de verschillende ver
diepingen en eene statige kroonlijst bekroont het ge
heel. D e vensters zijn over het algemeen zeer schoon 
en met chambranles , consoles , kroonl i js ten, pilasters, 
zuilen en frontons versierd. A a n betrekkelijk weinig 
gevels worden zoogenaamde orden aangetroffen; de 
paleizen della Cance l la r ia , G i r a u d , Costa cn Oss i l i en 
de v i l l a Farnesina geven er echter voorbeelden van. 
A n d e r e gevels zijn van stuc-ornementen voorz ien , zoo-
als het paleis S p a d a ; weer andere bevatten sgraffito-
vers ier ingen, die echter nu zoo goed als verdwenen zijn. 

D e ingangsdeur (portone) werd op verschillende 
wijzen versierd. E e n enkele maal werden de zijden 
en de halfronde overdekk ing door groote b lokken in 
bossagewerk g e v o r m d , zooals b. v. bij het paleis Far 
nese ; een anderen keer werd de ingang door eene 
arcade met ko lommen en hoofdgestel gevormd als bij 
de paleizen Sciarra en P a l m a ; of de deuropeningen 
waren van chambranles, consoles en kroonlijsten voor
zien , waarvan de paleizen M a s s i m i , Negron i cn Sac-
chetti voorbeelden opleveren. 

Lusthuizen of villa's. 
Deze vertegenwoordigen eene afzonderlijke g roep , 

zc herinneren in hun weelderigen aanleg aan de land
huizen der oude Romeinen , naar wier model ze dan 
ook zijn ingericht. Ze zijn juist geene voorbeelden 
van zuivere archi tectuur , wat hen voor het doel mi s 
schien ook minder geschikt zou maken. Ze vloeien 
over van stuc- , marmer- en schilderwerken. H unne 
tuinen zijn wonderwerken van aanleg; fonteinen, grot
ten , beelden , vazen , p r i ëe len , watervallen , ze zijn overal 
verspreid. W a a r de grond er z ich maar toe leent, zijn 
terrassen aangelegd en koepels gebouwd , en niets is 
verzuimd om aan de strengste eischen der genotzucht 
te voldoen. Een ige voorbeelden van deze lusthuizen 
bieden de vi l la 's A l b a n i , Borghese en 1 'anfili. In het 
werk van L e T a r o u i l l y zijn ze niet opgenomen, daar ze 
geen bronnen voor zuiver architectonische s tud i ën zijn ; 
ze zijn echter door Perciei ' en Fontaine opgemeten en 
in teekening gebracht. 

Godsdienstige gebouwen. 
W e kunnen hiertoe rekenen de ke rken , de kloosters 

en de Kar thuizerkloos ters . 
D e eerste Chr is tenkerken waren nog zeer eenvoudig; 

ze waren navolgingen der oude basil ieken, de gerechts
plaatsen der Romeinen . D e ruimte was gewoonli jk door 
ko lommen in drie of vijf schepen verdee ld , d i e , soms 
twee verdiepingen h o o g , door eene v lakke zo lder ing 
werden overdekt of waarvan de kapconstructie in het ge
zicht bleef. A a n 't einde van het middenschip bevond z ich 
de halfronde absis , het presbyter ium , waarvan het gewelf 
later met m o z a ï e k e n bedekt werd. In het middenschip 
bevond zich het k o o r , door eene balustrade omgeven 
en van twee preekstoelen voorz ien , waarvan de eene 
voor de verkondig ing van het E v a n g e l i e , de andere 
voor de Epis te ls diende. V ó ó r de kerk bevond zich 
een open hof , a t r i u m , waar de boetedoenden zich 
ophielden. A l s voorbeeld van dergelijke inr icht ing 
noemen we de St . -Clemenskerk. N a de ball ingschap 
der pausen te A v i g n o n , werden de godshuizen met ver
nieuwden ijver en groote weelde hersteld. T a l van 
kapellen werden in de zijgevels aangebracht en een 
overvloed van g o u d - , schilder- en beeldhouwwerken 
verhoogde den indruk. D e kerken van St . - l 'aulus en 
S. M. Magg io re geven van deze godstempels zeer 
schoone voorbeelden. T o t heden waren de schepen 
steeds door rijen zuilen van elkaar gescheiden geweest, 
terwijl een rijk verdeeld maar vlak plafond de overdek-
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k ing vormde. D e ko lommen werden gewoonlijk door 
de oude ru ïnen ge leverd , maar deze bron begon lang
zamerhand minder overvloedig te worden en er werd 
dus naar eene andere bouwwijze omgezien, waarin het 
metselwerk eene grootere ro l zou te vervullen hebben. 
V a n deze nieuwe" r icht ing werd St.-Pieter het voorbeeld. 

D e zuilen werden door zware pijlers vervangen, de 
architraven door gemetselde bogen. D e houten zo l 
dering veranderde in een tongewelf en boven de k r u i 
sing van midden- en dwarsschepen verhief zich een 
majestueuse koepel. T a l van latere kerken hebben dit 
systeem in kleinere afmetingen nagevolgd. Bijna iedere 
kerk was verbonden met een klooster , waarvan de 
ingang gewoonlijk dicht bij den voorgevel der kerk 
was gelegen. D e inr icht ing was in algemeene trekken 
de volgende: Eene vestibule gaf toegang tot een 
kleinen hof, die wel eens van een portiek was voorzien. 
D e lokalen om dezen hof waren voor den algemeenen 
dienst bestemd; het waren spreekkamers , bibl iotheken , 
oratoriums enz. A c h t e r dezen hof lag een tweede, 
het eigenlijk klooster bevattende R o n d o m deze zeer 
ruime binnenplaats liep een por t iek , die dikwijls op 
de eerste verdieping nog eens herhaald werd cn in het 
midden waarvan zich eene bron of fontein bevond, die 
aan het geheel eenige levendigheid bijzette. O p den 
beganen grond bevonden zich onder de portiek de 
vestibules, t rappen, sacr i s t i eën , refectoriums, apotheken 
enz. en een toegang tot de kerk. D e cellen der mon
niken waren altijd op de eerste verdieping gelegen, 
terwijl de keukens , waschhuizen en bergplaatsen ge
woonli jk op eene kleine dienstplaats ui tkwamen. 

D e inricht ing der Karthuizerkloosters week van die der 
genoemde eenigszins af, daar de strenge tucht en afzon
der ing , waarin de leden dezer orde hun leven sleten, 
eene andere indeeling noodzakelijk maakten. Was er 
in de gewone kloosters nog een soort van gemeen-
wezen, hier had iedere monnik eene kleine compleete 
woning voor zichzelf en leefde daar slechts voor stille 
overpeinzingen, in zichzelf gekeerd en door niets in 
zijne overdenkingen gestoord. 

Ve rde r noemen we de colleges, de bibliotheken, de 
stadspoorten, de hospita/en, de kerkhoven en eindelijk 
de fonteinen. 

D e fonteinen hadden een practisch en een esthetisch 
doel. Ze voorzagen den dorstige van water en bevor
derden de re inhe id , maar tevens dienden ze tot op
luistering van pleinen en hoven , terwijl hare spelende 
lijnen een aangenaam contrast vormden met de meer 
strenge lijnen der Romeinsche paleis-architectuur. U i t 
een esthetisch oogpunt kan men ze in twee soorten 
verdeelen. D e eerste zijn architectonische monumenten, 
zooals b. v. de fonteinen van Trev i en 1 'aulinc; de-
tweede soort bevat die fonteinen, welke meer als orne-
menteele versieringen kunnen beschouwd worden. Ze 
worden gevormd door mythologische beeldgroepen of 
door waterbekkens met symbol i sch beeld- en plant-
ornement versierd. In „ Edifices de R o m e Moderne" 
worden voornamelijk die fonteinen behandeld, welke uit 
een architectonisch oogpunt waarde hebben. Over de 
andere is op het eind der 17e eeuw een werk van 
Palda verschenen. 

D i t zijn in het kort de voornaamste monumenten, die 
R o m e in den Renaissancetijd heeft opgeleverd. W i j 
zullen enkele ervan nu aan eene meer nauwkeurige 
beschouwing onderwerpen en wel in chronologische 
volgorde. W e hebben dan tevens de gelegenheid de 
voornaamste bouwmeesters , die hunne krachten aan 
de versiering der eeuwige stad hebben gewijd , te leeren 
kennen. 

( A . et A . ) P R I J S V R A G E N . 
K A M E R B E T I M M E R I N G , IN O U D - H O L L A X D S C H E X S T I J L . 

O p dc prijsvraag voor eene kamerbet immering in 
oud-Hol landschen s t i j l , voor mevr. D o u a i r i è r e T . J . 
van den Santheuve l , zijn 21 antwoorden ingekomen , 
onder de navolgende motto 's , als : 

N " . I. O u d H o l l a n d . 
2. H o l l a n d . 

„ 3- P. 
4. Unitas. 
5. Jan Terwen. 

„ 6. Bona Fide. 
„ 7. T i jd is alles. 
„ 8. Vredeman de Vr ies . 
„ 9- 89 

10. Geen zege zonder strijd. 
., 11. 1634. 
„ 12. Voorwaarts . 
„ 13. H e t streven zelf is schoon 

In 't worstelstrijd der kunst. 
„ 14. So l i Deo Glo r i a . 

15. V a k en kunst. 
„ 16. In vrijen tijd. 
„ 17. Boogvorm. 

18. I'er A r d u a ad A s t r a . 
„ 19. 1600 —1650. 
„ 20. In 't verleden ligt het heden. 
„ 21. In weinig tijd. 

Deze ontwerpen zullen , dadelijk na uitspraak der Jury , 
te Dordrecht worden tentoongesteld. 

( A . e t A . ) D1-". V O T I V - K E R K T E W E E N E N . 
Vo lgens de Weener bladen begint de V o t i v - k e r k , 

het meesterstuk van V o n Fer s t e l , thans reeds op vele 
plaatsen ernstige gebreken te vertoonen. O p het oogen
is nog slechts dc geringe som van 1926 fl. ui tgetrokken 
voor de meest noodige repa ra t i ën , doch er zal spoedig 
eene ingrijpende restauratie noodig zijn. 

In den tijd dat dc V o t i v - k e r k gebouwd werd (185f>-'79) 
heerschte te Weenen eene nooit gekende bedrijvigheid 
in dc bouwvakken , zoodat het niet altijd mogelijk was , 
voor dc verschillende constructie deelen , de gewenschte 
steensoorten op tijd aangevoerd te krijgen. M e n bezigde 
dan steen van onvoldoende soliditeit en de gevolgen 
van deze onvoorzichtigheid zijn nu reeds aan de zeer 
fijn gedetailleerde muurwerken , baldakijns enz., duide
lijk te bespeuren. He t staat te vreezen dat binnen 
weinige jaren eene dringend noodige restauratie enorme 
uitgaven zal vorderen. 

H E T O R N E M E N T A L S V E R S I E R I N G . 
D o o r den heer I I . J . de G r o o t , leeraar aan de 

Ambachtsschool te Leeuwarden , werd in de vergade
r ing van de Afdeel ing der Maatschappij tot bevorde
r ing der Bouwkunst aldaar, van 19 dezer , eene spreek
beurt vervuld , waarvan het onderstaande een uittreksel 
is. Spreker deed vooraf ui tkomen dat dc waarde van 
een voorwerp niet den smaak bepaalt, evenmin als de 
hoeveelheid of dc r i jkdom van bewerking de versiering. 
H i j vestigde er vervolgens de aandacht op dat eenvoud, 
orde en rust de kenmerken z i jn , die elke versiering 
moet dragen. O m dit nader toe te l ichten . gaf hij 
eene beschrijving van het interieur eener eenvoudige 
Gelderschc hoerenkamer en het salon van een ri jkge-
worden parvenu. Draagt in eerstgenoemd vertrek elk 
voorwerp den stempel van eenvoud en geeft het ge
heel een indruk van orde en rust , in het andere ver
trek zijn alle voorwerpen in disharmonie met e lkaar , 
en de over lad ing , de schrille kleuren en onmogeli jke 
versieringen sluiten elke gedachte aan eenvoud , orde 
of rust uit. 
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E e n v o u d , orde en rust zijn de wetten, waardoor de 
G r i e k s c h e , de eerste Italiaansche Renaissance en de 
bloeiperiode der Gothische kunst zich kenmerken en 
waardoor zij o n g e ë v e n a a r d eenvoudig b leven; zoodra 
men het eenvoudsbcginsel losliet cn wil lekeur en over
lading daarvoor in de plaats traden , was het niet de 
kunst gedaan. 

D c Grieksche kunst heeft met de eenvoudigste mo
tieven gewoekerd en het is ook daa rom, dat nu nog 
haar vaasvormen, haar beeldende kunst en haar or-
nementiek anderen en ons tot voorbeeld strekken 

Wanneer wij over de versieringskunst spreken , dan 
denken wij dadelijk aan het ornement als versiering 
en toch vindt men dezelfde natuurwetten van orde en 
regelmaat in de architectuur en evenzoo in onze ge
heele kunstnijverheid toegepast. 

E l k v o l k , hoe weinig ook o n t w i k k e l d , heeft op het 
gebied van kunst de voorwerpen, die be t rekking heb
ben op de nijverheid , trachten te verhoogen door het 
aanbrengen van versiering. In de architectuur heeft 
men hetzelfde gedaan. 

M e n heeft door alle ecuwen heen en bij e lk vo lk 
gebruik gemaakt van het geometrisch of meetkundig 
ornement. Plant- en diermotieven, afzonderlijk of in ver
eeniging niet elkaar , vonden bij het eene volk een geluk
kiger toepassing dan bij het andere ; het eene vo lk liet 
z ich door de natuur als voorbeeld leiden , terwijl het an
dere meer of minder als navolger en vervormer van 
voorgaande stijlen optrad , zoodat plant- en diermotieven 
conventioneel behandeld werden. H e t is een opmer
keli jk verschijnsel, dat juist het v o l k , dat het trouwste 
de natuur voor zijn ornement bestudeerde, het geluk
kigs t is geweest in zijne ornementeele c o m p o s i t i ë n . 
W i j noemen met name het Gr ieksche volk en de be
oefenaars der Gothische kunst. U i t de bloeiperioden 
der beide vo lken is een schat van denkbeelden en 
motieven tot ons gekomen , die ons wel tot voorbeeld 
mag s t rekken , maar ons nooit tot navolgers maken. 

W a t hebben wij dan noodig te weten voor het ont
werpen van een ornement? 

I E het doel en de bestemming van de vers ie r ing ; 
2' het materiaal, waaruit het vervaardigd moet worden 

en welken invloed het uitoefenen kan op de omgeving . 
H e t doel kan zijn om de constructie van een zeker 

deel te verhoogen met zoogenaamd actief ornement , 
hetwelk voor lijsten , consoles, kapiteelen en meer der
gelijke constructiedeelcn gebruikt wordt en als 't ware 
uit de constructie voortvloeit . H e t is evenwel goed 
in dezen den middenweg te bewandelen. E r zijn men-
schen, die meenen alles wat tot de constructie bij
draagt, te moeten weergeven, al is het ook maar een 
.spijkerkopje ; anderen daarentegen achten de constructie 
niets en versieren en overladen alles onoordeelkundig 
met ornement, „ z o o g e n a a m d e bekleedingstheorie". 

He t waarom in de kunst is door geen vo lk zoo een
voud ig schoon in beoefening gebracht als door het 
Gr ieksche , en toch zijn er voorbeelden waar die leer 
ook bij hen niet opgaat. 

He t ornement dient te worden ontworpen naar den aard 
van bestemming. E e n friesversiering van een kroon
lijst , die eenige meters hoog boven den grond is ge
plaatst , zal dus anders behandeld moeten worden dan 
een pilasterornement voor een winke lpu i . He t ornement 
voor een tegelvloer of behangsel is weer van geheel 
anderen aard en bes temming, dan wanneer wij een s toe l , 
bank of kast te versieren hebben. B i j de laatste vooral 
heeft men te letten dat nooit het ornement of de 
v o r m hinderlijk zijn in het practisch gebruik. 

H e t materiaal, waaruit een ornement vervaardigd moet 
w o r d e n , oefent ontegenzeglijk een grooten invloed uit 

op de bewerk ing ; de ontwerper heeft steeds te bedenken 
I dat hij niet te veel vraagt van het materiaal. H e t 

maakt een groot verschil of een ornement ui tgevoerd 
wordt in fijn marnier of in grove zandsteen, terwij l 
hout en ijzer in het bewerken verschillen als dag en 
nacht : vooral dit laatste wordt meestal verwaarloosd , 

' omdat men niet op de hoogte is van de eischen van 
het materiaal; daarom zou het goed werken wanneer 
vele ontwerpers eerst eens in overleg traden met de 

• vervaardigers. D e architecten der Italiaansche Rcna i s -
l sance ontvingen bijna allen hun eerste ople id ing in de 
: werkplaatsen; ook dit heeft zeker veel bijgedragen 

tot de heerlijke scheppingen van deze kunstenaars. 
Een gevel in zuiveren baksteenbouw moet hoogst een
voudig worden opgevat en is niet zeer geschikt tot 

I het aanbrengen van ornement; toch is men op sommige 
plaatsen daar niet zoo erg bang voor ; men vraagt 

I niet : is het ornement hier op zijn plaats of is het 
I in overeenstemming met zijne omgeving? maar men 

plakt maar o p , liefst van naar vaste modellen gegoten 
ornementen. 

O f zulke ornementen nu groot of klein z i jn , of ze 
beter zouden voldoen aan groote vi l la ' s , op een afstand 
gez ien , of aan kleine burgerhuizen in nauwe straten, 
dat doet er niet toe , ze zijn niet duur en de onont
wikke lde bouwheer is bijzonder in zijn schik dat hij 
zijn woonhuis zoo volgeladen mag aanschouwen en 
gaarne zou hij ui t roepen: 

Menschenzoncn kom en zie, 
't Is de kunst die hier onthuld wordt, 
't Is de smaak die hier vervuld wordt, 
't ls de almacht van 't genie. 

W i j zullen niet meer zeggen van dergelijke orne
menten. Onze plafonds geven nog voorbeelden te over 
o m onze studie daarover voort te zetten. M e t dit alles 
is niet uitgesloten dat versierde gedeelten naast geheel 
onversierde mogen geplaatst worden. M e n meent vaak 
alleen effect te kunnen maken door alles te versieren, 
maar juist hierdoor verliest de versiering van het geheel 
haar waarde. M e n moet niet vergeten dat het l icht de 
schaduw noodig heeft om opgemerkt te worden. Eene 
versiering wint dus in waarde als zij juist daar geplaatst 
i s , waar andere gedeelten of de omgeving in het ge
heel niet of zeer wein ig zijn versierd. 

In deze voorwaarde l igt het geheim van 't ontwerpen 
van banden, behangsels en borduursels. V a n het orne
ment is gezegd dat het actief wordt genoemd, wanneer 
het de constructie verhoogt en op sommige plaatsen 
verduidelijkt word t ; men moet zich evenwel nu weer 
niet al te bang maken voor deze theor ie ; want ons 
lichamelijk samenstel bestaat uit beenderen en spieren, 
en toch is van buiten het vleesch er zoo omheen ge
groeid dat de construct ie , de v o r m , als het zoo ge
noemd mag worden, verhoogd wordt. V a t men het con
structief ornement ook zoo o p , dan is men werkeli jk op 
den goeden weg. Onder passief ornement verstaan wij 
fries- en pilasterversieringen en alles wat niet uit den 
v o r m of de constructie voortvloeit . W i j kunnen verder 
het ornement verdcelen i n : liaut-rc/ief, dat w i l zeggen 
wanneer het ornement meer dan de helft of geheel 
boven het vlak l i g t ; demi-rclief (het woord drukt het 
reeds uit), dat half verheven l igt boven de oppervlakte , 
en ten slotte het bas-relief, dat zeer flauw verheven i s ; 
terwijl bovendien de kleur nog een grooten invloed kan 
uitoefenen , waarvan de Gr i eken op zulk een verstandige 
en schitterende wijze gebruik wisten te maken . 

Bi j het ontwerpen van een ornement hebben wij ver
der motieven ter versiering noodig cn is er reeds op ge
wezen , dat uit de beste bloeiperioden van zekere stijlen 
die het ge lukkigs t waren in het composeeren, welke z ich 
de natuur met al hare vormen tot voorbeeld kozen en 
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zich daardoor lieten leiden. W i j moeten niet de natuur 
navolgen, maar de wetten opsporen, die in de natuur 
heerschen en ons het beginsel geven. D e n k e n wij 
ons de voorgaande stijlen bij het ontwerpen van een 
ornement voor een oogenbl ik w e g , dan houden ook 
wij onze inlandsche flora, d. w. z onze bloemen over. 
Wi j hebben bovendien nog al onze boomen , bladeren 
en planten, de z o n - e n stervormen en dezelfde beginse
len , die ook vroeger den grondslag vormden van al het 
schoone wat bestaat en wat ook toen zelfstandig werd 
samengesteld. 

D e beginselen dus , die onze voorouderl i jke kunste
naars hebben geleid tot het zelfstandig ontwerpen van 
een ornement , mogen wij opsporen en toepassen op 
onze nijverheid, die daardoor weer zal worden de kunst
nijverheid. 

Natural is t isch noemen wij een ornement, wanneer de 
natuur t rouw gevolgd is en alle bladvormen en bloe
men zuiver gekopieerd zijn. In den regel zou een 
dergelijk ontworpen ornement niet ui tgevoerd kunnen 
worden , want wij hebben vroeger al gezegd dat het 
materiaal van grooten invloed is op de bewerking . W i j 
beginnen dus die bloem- en bladvormen zoodanig om 
te w e r k e n , dat zij geschikt worden om bewerkt te 
kunnen worden en voorts alle onregelmatigheden zoo 
weg te nemen dat het blad in hoofdzaak zijn v o r m 
behoudt. Z u l k omwerken noemen wij styliseeren. 

Hetzelfde wat wij deden met zoo'n b lad of bloem , 
kunnen wij met alle mogelijke zaken doen , waarover 
wij kunnen beschikken en die vroeger reeds genoemd 
zijn. Vervolgens kan men de bloem, die bij zulk een 
gebladerde plant behoort, op dezelfde wijze omwerken. 
A l s ons ornement een reliefversiering moet worden, zijn 
wij niet tevreden met den omtrek , maar de vorm, de 
bouw van het blad met de wijze van aanhechting aan 
de rank o f s teel , moet in de compositie weergegeven 
worden. Ornement voor een vlakvers ier ing kan meer 
of minder naturalistisch behandeld worden , omdat wij 
daar alleen met den omtrek te doen hebben en het 
ornement veelal door tegenstelling van kleur of door 
verschil van materiaal als inlegwerk wordt verkregen. 
A a n eene plant met b l o e m , vinden wij door den stand 
van plaatsing een aantal en r i jkdom van motieven, die 
voldoende zijn o m verscheidenheid in onze composit ie 
aan te brengen. Z o o kan de bloem of knop zoowel 
in horizontale als in verticale projectie gebruikt wor
den , terwijl het blad nu eens geheel en dan eens half 
omgeslagen, en relief of vlak behandeld wordt. 

H e t hangt er nu maar van af waar onze gestyl i -
seerde blad- en bloemvormen op toegepast moeten 
worden. Nemen wij daarvoor eerst een pi lastervull ing. 
In de natuur vinden wij de wetten, die ons ook bij deze 
versiering moeten le iden; een boom heeft van onderen 
zwaarder, d ikke r schacht dan bij den t o p , de takken 
van onderen aan dienzelfden boom zijn d ikke r en zelfs 
tie b ladvormen nemen met het stijgen van den boom 
in grootte af. Deze algemeene wet gaat door tot zelfs 
op het kleinste plantje dat groeikracht heeft.. H e t is 
dus zaak, dat wij deze natuurwet in onze pilaster-
versiering neerleggen cn het l igt voor de hand dat 
ons ornement stijgend moet zijn en van onderen hoo
ger of zwaarder relief moet ver toonen, evenals de blad
vo rmen , die bij het stijgen kleiner worden en minder 
hoog boven het fond l iggen. 

Ons ornement kan nu op dr ieër le i wijze gerang
schikt w o r d e n : symmetr isch of onsymmetr isch , en het 
kan evenmatig z i j n , zoo dat als het ware de eene helft bij 
benadering gelijk is aan de andere helft. Symmetr i sch 
kan alleen zijn een ornement, in loodrechten stand ge
plaatst , en het is dan symmetr isch wanneer ten op
zichte van zijn as de eene helft vo lkomen gelijk is aan 

de andere of, wat hetzelfde i s , de eene helft het spie
gelbeeld is van de andere. Onsymmetr i sch is een or
nement, wanneer dit natuurbeginsel geheel verwaarloosd 
is en de motieven over het vlak van teekening orde
loos als een chaos worden uitgespreid. 

D i t natuurbeginsel w i l zeggen, dat de natuur ons 
in haar boomen en planten als 't ware den weg aan
wijst. He t menschelijk l ichaam b. v. is bij uitzonde
r ing zuiver symmetr isch Een accacia en een fijne den 
of sparreboom geven ons een keur ig voorbeeld van 
symmetr ie ; de omtrek wordt door den stam vrijwel in 
twee gelijke helften verdeeld cn zelfs een gewone blad-
vorm is ten naaste bij symmetrisch. 

D o o r evenmatigheid in een ornement verstaan w i j , 
dat de eene helft bij benadering gelijk is aan de an
dere , of juister , wanneer de noodige rustpunten voor 
het o o g , zonder gelijk te z i j n , in hoofdzaak met 
elkaar overeenkomen. Onze pi lastervull ing kunnen wij 
dus op dr ieër le i wijze versieren, waarvan eene symme
trische opvatt ing van het geheel of een evenmatigheid, 
waardoor het evenwicht bewaard w o r d t , verreweg de 
voorkeur verdienen. W i j wil len onze vu l l ing symmetr isch 
behandelen; van onderen waren wij reeds begonnen 
grootere bladeren te gebru iken; zien wij nu hoe zij in 
de bloeiperioden van de beste stijlen is opgevat; is het 
ons gegeven daarbij nieuwe [vindingen in toepassing 
te brengen, dan zijn wij op den goeden weg met het 
ontwerpen van een ornement. 

Ter loops dient nog te worden opgemerkt dat bloe
men , hetzij als knop of reeds ontloken , ook aan de 
spits van onze versiering moeten staan, geheel over
eenkomende met het karakter der plant, waar de bloe
men slechts bij uitzondering niet aan de spitsen der 
stengels staan. H o u d e n wij ons daarbij aan het een
voudig plantenornement en weren wij gedrochtelijke 
dieren zooveel mogeli jk. 

D e Gr ieken zijn juist daarom zoo onnavolgbaar schoon 
geweest in hunne versier ingen, omdat zij met zeer weinig 
plant-motieven een eenvoud, orde en rust in hun 
ornement hebben ge l egd , als men in geen stijl na 
hen vinden kan. Bij voorkeur geven wij aan alles, wat 
verticaal geplaatst i s , ook in die r icht ing de versier ing. 

Bij het ornement , dat noodzakelijk in horizontale 
r icht ing moet loopen , zooals bij fries- en alle bandver
sieringen , zullen wij dus niet geheel meer van symmetrie 
kunnen spreken. Veeleer volgen wij bij dergelijke 
oplossingen een anderen weg. 

D o o r een en hetzelfde motief op gelijke afstanden 
naast elkaar te plaatsen, verkrijgt men een eenvoudige 
rij als vers ier ing; door herhaling en terugkeer in toe
passing te brengen ontstaat een afwisselende rij. N u 
spreekt het van zelf, dat ook deze en elke versiering 
in overeenstemming moet zijn met de omgeving of het 
geheel. Behalve deze kunnen wij nog meer afwisseling 
brengen in onze versieringen door om de derde of 
hoogstens vierde plaats hetzelfde motief te gebruiken ; 
men krijgt daardoor een nog rijker verdeeling. E n 
ten slotte kan de versiering als loopend ornement be
handeld worden. W a a r in den beginne werd gesproken 
van planten , bladeren en bloemen tot versiering, is ook 
reeds de meetkunstige vo rm daarvoor aangegeven. H e t 
is immers duidelijk dat het er niet op aankomt met 
welk motief de versiering gemaakt wordt ; b. v. door 
een kwadraat eerst in horizontalen of verticalen stand te 
plaatsen naast hetzelfde v ierkant , waarvan de diagonaal 
loodrecht wordt geplaatst , krijgt men reeds herhal ing 
en terugkeer. Plaatsen wij evenwel een c i rke l naast 
een vierkant als motief, dan verkrijgt men een tegen
stel l ing of contrast, en velen meenen, dat zij juist bij 
uitstek hun best doen door uiteenloopende motieven 
naast elkaar te plaatsen. H o e eenvoudiger men in 
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het plaatsen van bijna gelijksoortige motieven te werk 
gaat , hetzij bij afwisseling of door de kleur geholpen , 
hoe beter men zal zien dat de schoonheid van elke 
versier ing niet ligt in het aantal of de waarde van het 
motief, maar in de rangschikking . 

D e geometrische vorm is door alle eeuwen heen 
veel gebruikt tot verdeeling van randen voor vloer en 
zo lde r ing , evenals de vorm van verdeeling voor beide 
oppervlakten zelve. 

Hen conventioneel ornement kan onder dezelfde wetten 
ontworpen worden als het voorgaande, alleen met dit 
verschi l , dat men de bladvormen van voorgaande stijlen 
navolgt en verwerk t , zoodat de natuurlijke bladvormen 
niet meer zijn te herkennen. O p deze wijze is b. v. al 
het Byzant i jnsche, Romaansche en ook een deel van 
het Renaissance ornement ontworpen. 

Dat wij ons door de fantasie laten leiden is g o e d , 
maar wanneer wij de fantasie vrij spel laten vieren en 
niet trachten te louteren door haar eenigszins te binden 
aan dc wetten, waaraan onvoorwaardeli jk ieder goed 
ontworpen ornement is onderworpen, dan leidt dit tot 
het diepste ve rva l ; de geschiedenis bewijst dit. T o e n 
de technische vaardigheid en de kunst in het algemeen 
het toppunt had bereikt , was haar verval in de Goth iek 
aanstaande ; wi l lekeur en overlading traden op den voor
g rond , de natuur met hare heerlijke voorbeelden had 
men niet meer n o o d i g ; de b ladvormen , eertijds met 
zooveel liefde en gevoel toegepast, maakten plaats voor 
dorre takken. 

D o c h dit is een algemeen verschijnsel; ook de F ran 
sche Renaissance kwam in verval en wel zoo d iep , 
dat wij in onze ni jverheid, in onze bouwkunst en in 
ons ornement lang gesukkeld hebben en nog niet ge
nezen zijn van dien overgeplanten onzin. 

Anderha lve eeuw toch heeft F rankr i jk het voorrecht 
genoten aan E u r o p a op het gebied der kunst den weg 
voor te schrijven en het aan zijn smaak en de luimen 
zijner mode te onderwerpen W e l k een fantastischen 
onzin het ons in de Rarok- en Rococo-st i j len geschonken 
heeft, bewijst wel het feit, dat men in het laatst van 
de regeering van Lodewi jk X V den bl ik wederom 
richtte naar de monumenten der oudhe id , omdat men 
zat was van de bedwelmende pracht en dc gr i l l ige 
uitspattingen van het Rococo . D o c h wat heeft het 
gebaat of men al terug wilde tot eenvoud, orde en 
rust? D e nuchtere opvatting en een zuiver k o p i ë e r e n 
van den Renaissance-stijl waren niet in staat o m nieuw 
leven te schenken. Rovendien kan een stijl van het 
een of andere volk onmogeli jk in al zijn onderdeden 
nagevolgd worden , en het is dan ook niet te ver
wonderen, dat de stijl van Lodewi jk X V I eindelijk, bij 
vo l led ig gemis aan scheppingskracht en fantasie, tot 
een periode van volslagen onvermogen le idde , welke 
tot in onze eeuw zich uitstrekte. 

M e n moet de mannen van het vak en a l l en , die onze 
nationale nijverheid l iefhebben, aansporen om te strij
den voor de belangen van ons eigen volksbestaan , dat 
niet l igt in de gewoonte o m alles, wat betrekking heeft 
op de kunst, van buiten te laten k o m e n , maar daarin, 
dat men zelf de hand aan den p loeg sla cn onzen werk
lieden en patroons leere die kunstleer in toepassing te 
brengen, die wetten op te sporen , welke zeker zullen 
leiden tot de ware overwinning en ons zullen ontslaan 
uit den kluister van den grootsten tiran der waarach
tig schoone kunst , den tiran, dien wij mode noemen. 

V E R E E N I G I N G A R C H I T E C T U R A T E ' S - H A G E . 
Gewone vergadering van 23 December 1889. 

De vergadering werd door den Vice-voorzitter, den heer C. 
F . Rademaker, geopend. De notulen der vorige werden goed
gekeurd. 

Na mededeeling van de ingekomen stukken werd het pro* 
gramma voor dc 2c prijsvraag (kleine villa) samengesteld. 

Vervolgens werd du eerste der in dc bus gevonden vragen 
behandeld (zie het versiag der vorige vergadering in De ()/> 
merker van 14 December jl.) cn kwam men tot de conclusie 
dat, ofschoon het tc betreuren is dat in het gebouw voor 
Kunsten en Wetenschappen, ten behoeve van de exploitatie 
als schouwburgzaal, groote schuine kanten aan dc pijlers der 
galerijen zijn gehakt, dc vraag zelve in otitkennenden zin moet 
worden beantwoord. 

Pc bespreking der tweede vraag moest , wegens het ver ge
vorderde uur, tot dc eerstvolgende vergadering worden uitgesteld. 

Ter kunstbeschouwing was door den heer J. Brouwer afge
staan: Alexander Schiitz Die Renaissance in //alien Uand II. 

liij bet sluiten der vergadering herdacht dc Voorzitter in 
't kort wat in het jaar 18X0 door dc Vereeniging was verricht 
cn eindigde met ccn hartelijk woord van opwekking tot dc 
leden, om in het aanstaande jaar weder met ijver cn toewijding 
tot den verderen bloei van «Architectura" samen tc werken. 

B I N N E N L A N D S C M E B E R I C H T E N . 
'S-GRAVENHAGK. Den 23 December is alhier op ruim fa-ja

rigen leeftijd overleden de heer Jhr. VV H . F H. van Raders, 
oud directeur der burgerlijke openbare werken in Ncdcrl.-Indië. 
De overledene werd den 13 d '" November 1827 te Curacao ge
boren. 

•-- De kapitein-ingenieur I'. G. van Schermbeek is Maandag 
j l . van zijne reizen in het binnenland van China alhier terug
gekeerd. 

— Dc commissie voor dc in 1890 te houden drie-jaarlijkschc 
tentoonstelling van schilderijen van levende meesters is samen
gesteld als volgt: dc Burgemeester als voorzitter; dc heeren 
baron Wittcrt van Hoogland cn Rietstap, als leden van den 
Gemeenteraad; Jhr Mr. V. dc Stuers, als lid der commissie 
voor het museum van moderne kunst; J. van de Sande Bak-
huijzen, als lid van het Bestuur dor Academie van beeldende 
kunsten; C. Bisschop en 1'. Stortenbeker, als leden van het 
schilderkundig genootschap Pulchri Studio; Jhr. Mr. P. A. van 
den Velden en Joh. Gram, die zich tevens belasten zal met dc 
waarneming van bet secretariaat. 

— Dc nota betreffende dc badplaats te Scheveningcn cn het 
vervcrschingskanaal tot loozing van het rioolwater tc 's-Gra
venhage, van de hand van den heer J. G. \V. Fijnje, raad-ad
viseur voor waterstaat cn spoorwegen, oud-lid van den Ge
meenteraad, is verschenen cn rondgedeeld. Het nader onderzoek 
heeft dc teleurstellingen bewaarheid, die door den heer Fijnje 
voorzien werden cn die in dc Stoomfost van 17 Augustus 
1SS4 werden medegedeeld. 

A M S T E R D A M . In de vergadering van den Gemeenteraad, 
Dinsdag j l . gehouden, werd door den Voorzitter melding ge
maakt van bet bericht, ontvangen van de kinderen van den 
heer Christiaan Picter van Ecghen, waarbij zij volgens den 
wensch van hunnen vatler, de rijke verzameling van 125 schil
derijen, teekeningen (o. a. ccne volledige verzameling van Jan 
cn Casper l.uyken) cn kunstvoorwerpen aan de gemeente aan
bieden, met volkomen vrijheid voor de tegenwoordige erfge
namen om er van in het bezit tc blijven zoolang zij wenschen. 
De Voorzitter sprak namens dc Vergadering grooten dank uit 
voor het moeilijk tc hoog tc schatten geschenk. Op nieuw 
heeft dc overtuiging zich gevestigd, zeide dc Voorzitter, dat 
Amsterdam in den heer Van Ecghen een burger verloren heeft 
met groote liefde voor zijn stad vervuld en die in onderschei
den opzichten, bij zijn leven, voor het welzijn harer burgerij 
veel gedaan heeft. 

(A. et A.) In het Genootschapslokaal zijn geëxposeerd de 
beide bekroonde antwoorden op do prijsvraag voor een Burger
weeshuis te Kampen (motto's Se/iilda cn Geen toren), hiertoe 
welwillend afgestaan door heeren regenten van het weeshuis , 

! benevens het ontwcip gemerkt: Art. 2 des Programs, ccn niet 
; bekroond antwoord op deze prijsvraag, ingezonden door den 
! heer F. C. Koch , architect tc Zwolle. 

— Zoowel in de Nieuwe Ratte/damsclie Courant als laatstc-
I lijk in De-Amsterdammer, Dagblad van Nederland, bekla-
1 gen dc heeren Becker's Sons tc Rotterdam zich over de gc-
I ringc bekroning, hun bij dc laatst gehouden wereldtentoonstel

ling tc Parijs toegekend. Dc heeren werden slechts met goud 
bekroond, verlangen ccne hoogcre onderscheiding, en zijn zeer 

' gebelgd op den correspondent van dc Nieuwe Rotterdamsche 
• Courant, die zich de vrijheid veroorloofde eene door de heeren 
I Becker's Sons over deze aangelegenheid geschreven brochure 

onderhanden te nemen. Wij stellen ons geen partij, maar zijn 
van meening dat goud, zilver en andere onderscheidingen in 
grooten overvloed verspreid zijn en dat de Jury alle moeite 
gedaan heeft om iedereen tevreden te stellen. Wel is waar 
werd geen edel metaal uitgedeeld, en moeten de gelukkigen 
zich met een diploma vergenoegen, maar het eervolle, of hoe 
men het ook noemen mag, der onderscheiding kan niet ont
nomen worden. In het dagelijksch leven heeft goud een goe
den klank. 

— Aflevering 
gave van J. G. 

• „ van De Natuur (uit-
Broese te Utrcchti bevat: 

Over luchtbeclerf, luchtonderzock cn 
luchtvcrvcrsching in onze woningen (met 
fig.). — De lientende nachtwolken (met 
fig.). — Dc photographie bij kunstlicht 
(met fig.). — Korte mededeclingcn - - Het 
blokstelscl (met fig.). Speelgoed (met fig.). — 
Photographie amusante (met fig.). Ster
renkundige opgaven. Correspondentie. — 
Verbeteringen. 

P E R S O N A L I A . 
— Door den Minister van Koloniën zijn 

dc heeren F M I,. Willemsc en H . De 
Vries gesteld ter beschikking van den 
gouverneur-generaal van Ncdcrlandsch-
Indic, om te worden benoemd tot opzichter 
der 3e klasse bij den waterstaat cn 's lands 
burgerlijke openbare werken daar tc lande. 

— Bij den provincialen waterstaat in 
Noord-brabant zijn door Ged. Staten be
vorderd tot opzichter ie k l . de heer J. H . 
dc Werd te Oosterhout, thans opzichter 
2c k l , en tot opzichter 2e k l dc neer H. 
S. F. Koenen, te Eindhoven, thans op
zichter 3e k l . 

— De Gemeenteraad to Assen benoemde 
in zijn zitting van Dinsdag j l . den heer 
N. W. van Docsburgh , civicl-ingcnicur te 
Dordrecht, tot directeur der gemeente-
gasfabriek. 
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A D V E R T E N T I E N . 

Hollandsche IJzeren 
SPOORWKG-MAATSrilAIM'I.I. 

Aanbesteding. 
Op Maandag den 13 lanuari 1890. in kamer 

-Mi van het Centraal Administratiegebouw 
aan het Droogbak te Amsterdam van Bestek 
N°. 451: 

Hot leggen van spoorbanen en 
wissels en het uitvoeren van bij
komende werken op hot west e 
lijk eiland van het Centraal 
Fersonenstation te Amsterdam. 
Raming ƒ71500.—. Voor reke
ning van den Staat der Noder-
landen. 

Bestekken zijn tegen betaling van/1.50 
per exemplaar verkrijgbaar aan bovengenoemd 
Administratiegebouw hij den portier of op 
franco aanvraag niet toezending van |>ost-
wissel aan het bureau van Weg en Werken , 
Kamer 154. 

Aanwjjzing wordt gedaan al» in het bestek 
vermeld. 

De Admiiiislrntenr. 

ZWEEDSCH GRANIET 
uit de groeven, St oomslijperij en Poujst 
inrichting van de Firma 

K E S S E L & K O M I , . 
te Berlijn. 

Eenig Agent J . H. P. JANSE, 
Prinsengracht 468, 

.tnisterdom. 

'>M n-ilV.'-il'^l Hd 
HET PROVINCIAAL BESTUUR van 

DRENTHE vraagt plannen v o o r een 
Gesticht ter verp leg ing v a n be
hoeftige K r a n k z i n n i g e n . 

De ontwerper van het best gekeurde plan 
zal, mits het naar het oordeel van Gedepu
teerde Staten van die provincie voor beloo
ning in aanmerking kan komen, eene be-
looning ontvangen van vijf hondord 
guldon, waarna dit plan het eigendom der 
provincie wordt. 

De plannen zullen, onder bijvoeging van 
gesloten naambriefjes, vóór den eersten April 
1890 te Assen ter Provinciale Griffie van 
Drenthe moeten worden ingeleverd. 

Naden.' inlichtingen zijn in druk ter Pro
vinciale (iril'fie verkrijgbaar. 

Assen, 13 December ISs'.t. 
Gedeputeerde Staten der Prorinrie Drenthe, 

V A N SW1NDEREN, Voorzitter, 
li. AV. VAN DER F E L T Z , Griffier. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 

Gemeente ARNHEM, zullen Dinsdag 31 De
cember 1889, 'e voormiddag» 111., uur, inliet 
openbaar, ten Gemeentchuize aanbesteden: 

Bestek N°. 34. 
Het verrichten van eenige VER

BOUWINGEN en VERNIEU
WINGEN aan- en hot maken 
van GAS- en WATERLEIDIN
GEN in het huis Walburgsplein 
N". 10. 

inlichtingen worden alle werkdagen , tot 
den dag der aanbesteding, tusschen 10 en 1:2 
uur gegeven aan het Bureau Gemeentewerken 
ten Gemccntehuize. 

Aanwijzing op Dinsdag 21 December a. s. 
's namiddags 1 ' ' a ure, aan het huis Wal-
burgsplein N°. 10: bestek niet gezegeld in-
schrjjvingsbiljet tegen betaling van /'0.50 
ter Secretarie verkrijgbaar. 

V E R S C H E N E N 

(Technische en Financiëele plannen.) 
Bovenstaande brochure metkaari, 75 X 15 

cM., voorstellende het lengte-]irotiel van liet 
Kanaal met aanwjjzing van de grondsoorten 
en van de tot heden aan het Kanaal ver
richte werkzaamheden, is kos te loos ver
krijgbaar aan het Bureau van Uitgifte: Ged. 
Voorburgwal 101, Amsterdam, en wordt 
franco toegezonden na ontvangst van postzegel 
i 5 cent. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 

Gemeente ARNHEM, zullen Dinsdag 31 De
cember 1889, ' 9 voormiddags II 1 , , uur. in 
het openbaar. ten Gemeentchuize aanbesteden; 

Bestek N". 2. 
De lovering van 1830 M' TROT

TOIRBANDEN van Niedermon-
digorsteen 

Inlichtingen worden alle werkdagen, tot den 
dag iler aanbesteding, van 10 —12 uur gegeven 
van het Bureau Gemeentewerken ten Gemeen
tchuize; bestek niet teekening en gezegeld 
inschrjjvingsbiljct tegen betaling van /'O.öO 
ter Secretarie verkrjjgba.ir. 

Aanbesteding. 
Op Maandag den 30 December a. s., des 

middags te 12 uur zal in het Koffiehuis van 
den Heer .1. T. V A N POORTEN, lirink te 
Deventer, door den Heer .1. S. W E R E E , 
Koopman alhier, worden aanbesteed: 

Het bouwen van IJZER- en STEEN-
KOLENMAGAZIJNEN mot KAN
TOOR en BOVENWONING aan 
de Handelskade alhier. 

Bestek en teekeningen liggen van al'Maan
dag 23 dezer in genoemd Koffiehuis ter visie. 

Aanwjjzing ter plaatse Zaterdag 2S dezer 
en op den dag der aanbesteding 's morgens 
te 11 uur. 

Gedrukte bestekken en teekeningen zoo
lang de voorraad strekt ad ƒ 3 per stel en 
inlichtingen zijn op franco aanvrage tc be
komen bjj den Architect 

G. TE R I E L E W Z N . , 
te Deventer. 

GRANITO & TERAZZO 
STUCKMARMER 

Cementvloeren. 

W A N D B E K L E E D S E L 
zoo hard als steen 

van 

Polychroom-Cement. 
Duurzaam voor binnen- en buitenwerk. 

Eenvoudige en rijke eikenhouten 

'AKKETVLOEIiKX. 

PARQUETS HYDR0FUGES. 
P A R Q U E T S M A S S I F S . 

Parque t s sur I Is Assembles . 
PARQUETS TAPIS. 

E e n i g C o n c e s s i o n a r i s 
voor 

het leveren en leggen van 
P A R K E T V L O E R ! N 

van geïmpregneerd en hardgemaakt 
B E U K E N H O U T 

Systeem BETHEL. 

E e n i g V e r t e g e n w o o r d i g e r 
der 

Fabriek van Gummi-Bouwmaterialen 
te L I N D E N 

voor 

Caoutchouc-Bestratingen, 
voor Rijwegen. Trottoirs. Fabrieken enz. 

(Zie De Opmerker van 2S Sept. 18S'J). 

E e n i g C o n c e s s i o n a r i s en U i t v o e r d e r 
van 

V U U R V A S T E W A N D E N , 

P L A F O N D S en G E W E L V E N 
naar Systeem RAB1TZ. 

(Zie De Opmerker van 20 Aug. 1887). 

NB. Men vrago onder toezen
ding van schotsen, kosten
berekening, daar de prijzen 
nog al uiteenloopen. 

5SS25252 
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D E O P M E R K E R . 28 December i S f y , 

CARBOLINEUM EXCELSIOR . he, BESTE H .« t b ,d , r f i r e r , „ d ™ « . 

FRED. STIELTJES & O". Amsterdam. 

BIJVOEGSEL 

ASPHALTE VAN V A L DE TRAVERS ^ p " ™ ^ * ? » 
. . . ( _ , 1 . 1 ~ . van Staal of Hout mot .Staal band doortrol 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, ken of met «mteUan lichtopeningen, zot 
. . . , , m . T rn . rollende, mot drijfwerk enz. enz. 

i n groote verscheidenheden voor: Rljwepeil. liottoiis Lawil-leillllS- E e n R ROTTSIEPER . AW^rflRjjnpruiaen 
Courts, K e l d e r s , winkel- en 3iH^ti/i|nvloeren, G a n g e n , Muur-,' 
B m p - en D a k b e d e k k i n g e n , Betonfnni leer ingen en*. i PI10T0LITI10GRAP11IE. P I I O T O m C O I i R l P H l E 

en Sléréotype-lnridiling P H A L M O ^ A ^ T J 0 * " u S ? "i*?""! T H E N Ë U C H A T E L A S -£ H A L T E C O B t P A l V Y L d . , Heltweg 3. . W r A ™ e n voor ,*r*S™ bjj don Heer 
H. G. K N O O P S C.Ozn. , HceMraat (12 to Arnhem. 

De Direct eu) 

H.&J. SUYVER, 
PABRIKANTEN VAN 

STOOMKETELS a mïWL\ 
op do Intern. 1'entoonstolling to Amsterdam 

188:t bekroond met 
EERE-IIPLOMA 1 hoogste onderscheiding. 

Hollandsche Tuin en Zeepaard. 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 

W . P A T O N W A L S H 

DE LINT & O". 
ttiitlzrrilifk 2 1*1. Boltrrilnm 

MOZAÏEK-, VLOER- en WANDTEGELS, 
1 WITHilll-. CEIEÏT- ÏS IJ/ll,MII\lh,lh 

Groote voorraden 
16 B e k r o o n i n g e n . 

Handel i n C A R R A R A M A R M E R 

ZWEEDSCH GRANIET. 

JAN VAN DER POT, Katendrecht tij Rotterdam. 
Kyaniseerinricliting. 

De eenigste. Maar ook des winters kan worden gekyaniseerd. 
Het kyaniseeren is hot eenigste afdoende middel togen verrotting on zwam. De 

bewerking geschiedt geheel reuk- on kleurloos. Dosvorlangd bjjlevering van hout. 

Prima Engelsche Portland-cement merk „Walkend" 
Tan uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prijzen. 

Belgische kluit- en hydraulische kalk. 
Billyke prjjzen en vruchten. 
Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Gelieve op voornaam en adres te letten. 

& BUDDINGH. - A R N H E M . 
KONINKLIJKE FABRIEK ra» 

W A T E R P A S-
HOEKHEET-

en andere 

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

jou /.jjiie inrichting voor Pli.i.ll(h«Kri>i>hie. 
MSOndw geschikt voor de reproductie van 
Plant. Teekeningen on/., van III). Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l'lioioxlm 
graphir voor do reproductie van Platen er: 
Gravures, ook van Teekeningen voor Hoekwer-
ken onz. ton dienste van HH. Uitgeven en op 
zjjne - i r i ccn > pc-iin ii luiiiL- voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

I Prospectussen met proeven van bewerking. 
' worden op. fru co aanvrage gratis toegezonden. 
j O . J . T H I E M F . 

Gebr. VAN DER VLIET, 
U U M U n t D A U l te AMSTERDAM, 

l i n . l . P aal-, Hand-, Hoek- en T-'-'" 1 enz 
Steeds v o o r h a n d e n : 

B A L K - I J Z E R i n v e r s c h i l l e n ie profielen en lengten. 
t i j len on ÏCPÏOICII M»al uit do fabriek 

van liebr. Höill .KR&Cn. te Weenen, alsmede 
l.l.om: iiwriiiao-l» met afgewerkte pun

ten en onder garantie tegen spljjten. 

INSTRUMENTEN, 
voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEEKENAARS, enz. 

Te koop aangeboden. 
2 Stoomhoimachinos 
2 Houtsteekbanken 
1 Cirkel en lintzaagmachine 
1 Railzaag 

60 Kipwagons inhoud 2 M . ; Heide 
24 „ „ I V . | zjjden 
36 „ „ Vit M 3 . 1 kippend 
Alles 'M c.M. spoorwjjdte. 
Aanvragen aan L. KALIS Kz. , StiedreM 

en W. DK JONG, 's-firateehage. 

Geëmailleerd-ljzeren PEILSCHALEN 
WEEGWERKTUIGEN. 

KUNKS & VAN LIMBURGS 
R O T T E R D A M 

A G E N T E N 
der Société Anonyme des 

Carrières de Porphyre de Quenast" 
KN 

der „Société des Carrières de l.essines.' 
LEVERANCIERS van FAUCONVALKEIEN. 

Geldersche straat N". 12. 

B . H O I J H B O E R . - ^ V r - i i l M ' i n . 

Leverancier van V.. \ l . den Koning. 
1 Fabriek en Magazijn van Instrumenten vcor wetenschappelijk gebruik. 

Bekroond voor Waterpas- , Hoekmeet- en andere instrumenten 
met Zilver 1868, 1 K S 1 , ISSiï (Internat. Tentoonst.) 

Hoogste onderscheiding 1879. 
Ë Q l ' K K R E S , M E E T K E T T I N t i E N . IJR1EF- en P A K K E T I t . U A N S E N , enz. enz. 

BAKENS. ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN. TELEGRAAF-APPARATEN, enz. enz. 

JAN HAMER &C°. 
A M S T E R D A M . 

KANTOOR: Marnixstraat 402 b h Leidscheplein. 
Boyle's Luchtpomp-ventilators. 

H o . v l t ' * | 4 M | > | M - I l . 
voor slechttrekker.de Schoorsteenen. 

B 0 Y L E 'S SCHOORSTEENKAPPEN, 
tegen valwinden enz. enz. 

Veroisohin gcoii too/ioht. Iiolilicn f.'1-ou bewiT l̂tarr 
dcelvu, vit.rkonion torujrshî ' in ilcu koker, workeu 
met de wccttg p-lijkimiii^hciit in [ederjaarget&da, 
holilion Mae veel grootere capaciteit dan leder 
andere ventilator. 

Deze toestelion zjjn op verRchillondo RIJKS-. 
GEMEENTE- en PARTICULIERE gebouwen hier 
t« lande oejdaaM 
WITTES LIFTEN iw hlWMt, luiten, tni,m 

CARRÉS Luchtdrukwaterreservoirs. (1) 
Gfrdrukt bij G. W. van der Wiel & C ., te Arnham. 

D E O P M E K K E H 

van ZATERDAG 5 JANUARI 1 8 8 9 . 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAM 

AANBESTEDINGEN. 
M a i n d t f , 7 Jan. 

Deetlehem, te 10 uren, door het college van regenten over het 
rijksopvoedingsgesticht voor jongens, de Kruisberg, in genoemd gesticht: 
de levering van gehekeld vlas, ijzer, ijzerdraad, blik, zink, klinknagels, 
Bankatin, smeekolen en diverse soorten van machinaal papier voor den 
arbeid der verpleegden in genoemd gesticht Bilj. inzenden uiterlijk 
vóór 10 uren. 

I'd en (N.Br.), to 10'/, uren, in het logement de Gouden Leeuw, voor 
Dr. van Dijk, aldaar: het doen van eene verbouwing en bijbouwing van 
zijn woonhuis met de levering der materialen, transporten enz. Inl. 
by den bouwkundige H. R. Hendriks, te Os. Aanw. gehouden. 

Amersfoort, te 11 uren, door burg. en weth.: het leveren van een 
ijzeren hek, lang 54.20 M., achter het plantsoen nabij de meisjesschool 
en van een ijzeren draadraster langs het Beukenlaantje, lang 155 M. 

Arnhem, te l l ' / j uren, door burg. en weth.: bestek no. 3, het onder
houd, de schoonmaak enz., van de schoolgebouwen enz., ged. '89, in 5 
perc. (Herbesteding.) 

K««enen (Geld.), te 12 uren, door den bouwkundige J. H. Keijman, te 
Wijk-bij-Duurstede: 

lo. namens C. van Voorthuisen, het bouwen van een woonhuis; 
2o. namens Gebr. van Voorthuisen, het bouwen van eene sigaren

fabriek met daaraan verbonden woningen. 
Wagenlngen, te 1 uur, door burg. en weth.: het onderhoud der 

gemeentegebouwen ged. '89. 
' • - I I » K C . te VL uren, door burg. en weth.: 
lo. het onderhouden en gedeeltelijk vernieuwen van eenige straat-, 

grint-, schelp- en puinwegen. Aanw. gehouden; 
2o. het onderhouden van eenige schoolgebouwen met de daarbij be-

hottrende woningen en meubelen, alles ten behoeve der gemeente 's-Hage, 
ged. '89. Aanw. gehouden 

Jel ium (Fr.), net slatten der slotgracht op Dekema-state. Inl. bij 
den architect Brouwer, te Kornjum. Aanw. gehouden. 

Dinsdag, *j Jan. 
Arnhem, te 11'/» uren, door burg. en weth.: bestek no. 4. het le, 

2e, Se en 5e perc. van het onderhoud, de schoonmaak enz. van ver
schillende gebouwen, inrichtingen, woningen en huizen, ged. '89. 
(Herbesteding.) 

E n s c h e d é , te 12 uren, voor E. ter Kuile en Zn., in het hotel de 
Klomp: het vergrooten hunner ververij enz. 

Rotterdam, te 1 uur. d«M>r burg. en weth.: het maken, leveren 
en stellen van den bovenbouw der te vernieuwen Nieuwe-Leuvebrug. 
Aanw. gehouden. (Zit advert.in *°. 51.) 

Amsterdam, te 8 uren, namens R. F. de Weert en J. P. Martini, in 
het koffiehuis de Roode Leeuw: het verbouwen van een perceel tot 
koetshuis, stal DWt bovenwoningen, aan Recht boomsloot no. 10, te 
Amsterdam. Inl. bij den bouwkundige W. Sclnunnel, O.-Z. Voorburgwal 
256, aldaar. 

Muntendam (Gr.), te fl uren, door burg. en weth.: het herstellen, 
vernieuwen en onderhouden van alle gemeentewerken, ged. '89. 

Beet ut erz waag (Fr.), te 8 uren, door de erven Van Boelens, te 
Olterterp, bij den administrateur J. van der Vegt: 

lo. het afbreken van de bestaande en het bouwen van een geheel 
nieuwe boerenplaats te Heidehuizen, in gebruik bij .1, A. Reitsma.; 

2o. het afbreken van het bestaande voorgebouw en het bouwen van 
een geheel nieuw voorgebouw aan de boerderij in gebruik bij W. 
Grupstra, te Olterterp. 

Lelden, door het college van regenten over de gevangenissen, in het 
huis van bewaring: de levering van plaat- en staal ijzer, Ieder, bereid 
boistel- of varkenshaar, blik, tin, gesponnen paardenhaar en gesponnen 
alpengras, benevens diverse knoopen. pet kleppen enz., ten dienste van 
den arbeid der gevangenen in de strafgevangenis nabij Leiden. 

Rotterdam, in het timmerhuis: de levering van bardsteenwerken 
ten behoeve van de nieuwe Leuvebrug. 

Waensdag, O Jan. 
Arnhem, te 11', uren, door burg. en weth.: bestek no. 5, het onder

houden van- en het verrichten van eenige vernieuwingen aan verschil
lende gemeentewerken, ged. '89. (Herbesteding.) 

Iioi-iirhem, te 12 uren, door den architect (Wink, namens zijn 

Srincipaal A. D. Jongman: het bouwen van een hoerenhuis op een terrein 
uiten de Grutpoort. altlaar. Aanw. te 11 uren. 
Oosterend ,Kr.), bij R. R. Sybrandij: het herstellen van het voorhuis 

en het opbouwen (Ier afgebrande schuur op de plaats, door A . R. Sybrandij 
bewoond. Inl. bij den timmerman Jac. Timmenga, aldaar. Aanw. 
gehouden. 

Donderdag, l o Jmi. 
Wemeldlnge (Zeel.), te 1 uur. door burg. en weth.: het begrinden 

van den Weineldingschen zandweg, lang 34.10 M. Inl. bij den opzichter 
Koole, aldaar. 

Nijmegen, te 2 uren, door het best. der Nijmeegsehe tramweg
maatschap, tij, in het bote! St.-Oispinus: het gereedmaken der baan cn 
het leggen tier sporen en wissels. 

D e n e k a m » (UT.), 10 2 uren, door burg. en weth., in het hotel de 
Koning: het verbouwen en vergrooten der buurtscholen te Koord* 
Deurninge Lattrop en Breklenkamp, zoomede het maken en leveren van 
nieuwe banken voor genoemde scholen. Aanw. te 10 uren, te beginnen 
aan de school te Brekeleukainp. 

Vrijdag. 11 Jan. 
's-llage, te uren. door burg. en weth.: het onderhouden ged. 

'89, van eenige gebouwen, wacht- en brandspuit huizen. Aanw. 9 Jan., 
te 10 uren. 

Eninien (Dr.), te 2 uren, door A. W. Scholten, in het hotel Meijer: 
lo . het bouwen van 5 arbeiderswoningen op het Barger-Oosterveen, 

gemeente Emmen; 
2o. het bouwen van eene loods en eene arbeiderswoning, aldaar. Bili. 

inzenden uiterlijk 10 Jan., bij P. Kloosterman, te Nieuw-Dordrecht. Inl. 
by den architect E. Kliphuis. 

Helder, te 2 uren, door burg. en weth.: 
lo. het onderhoud der gemeentegebouwen enz., ged. '89; 
2o. het schoonmaken van schoollokalen en andere gemeentegebouwen, 

ged. '89. Aanw. 9 Jan., te 10 uren, te beginnen aan de Bouwzaal. Bilj. 
inzenden 10 Jan., vóór 4 uren. 

Zaterdag, 12 Jan. 
Wltmaraum, te 10 uren, door burg. en weth. van Wonseradeel: de 

levering van 1250 stère riviergrint. 
Leeuwarden, te 12 uren, door burg. en weth. van Leeuwarderadeel: 

het gewone en buitengewone onderhoud van de gemeentewerken, ged. 
het le halfjaar van '89, in perceelen. Inl. bij den gemeente-opzichter 
L. B. Wesselius. te Huizum. Aanw. 7 Jan 

's-Hage, te 1 uur, door burg. en weth.: de levering van de magazijn-
goederen, in '69 benoodigd voor de gemeente-gasfabriek, als: kluitkalk, 
steen, vuurspecie, kalk en tras, machinekamerbehooften, verfwaren, 
borstelwerk, zeemlappen, sponzen enz., compositiepijp en tin, smeedijzer, 
diverse ijzerwaren, gegoten-ijzeren voorwerpen, smidswerk, houtwaren, 
getrokken-ijzeren pijpen en fittings, koperen kranen, glas en diverse 
lantaarn ruiten, bureau- en teekenbehoeften, drukwerken, gegoten-ijzeren 
buizen, gegoten-ijzeren hulpstukken, lantaarns en lantaarndragers, in 
19 perceelen. 

VIlRslugen, te 2 uren, door burg. en weth.: het afgraven van voor
malige vestingwallen in bastion V en VI aan de Glacisstraat, aldaar. 
Inl. bij den gemeentebouwmeester. Aanw. 7 en 8 Jan., te 2 uren. 

Maandag, 14 Jan. 
Langweer (Fr.), te 11 uren, door burg. en weth. van Doniawerstal, 

ten gemeentehuize van Langweer: het verrichten van onderhoudswer
ken aan de gemeente- en dorpsgebouwen, ged. '89. 

Oerle. te 3 uren, door het K.-lv. kerkbest., bij Peter Telemans: het 
vergrooten der bestaande school en slaapzalen en het bouwen van een 
waschbuis, bijkeuken, bakkerij, stalling, bergplaatsen enz., ten behoeve 
van het pensionaat en liefdegesticht. Inl. bij den bouwkundige J. Heij-
kants. te Erp. Aanw. 14 Jan., te 11 uren. 

Dinsdag, 15 Jan, 
Tilburg, te 11 uren, in het koffiehuis van Th. Gustenhoven, hoek 

Spoorlaan en Willem-llstraat: het bouwen van twee heerenhuizen met 
annexe veranda's, op het terrein, gelegen aan de Spoorlaan aldaar. Inl. 
bij den architect II. J. van Tulder. Aanw. 12 Jan., te l l 1 ; ! uren. (Zie 
advert, i» 1.) 

Astten. te 1 uur, door burg. en weth.: bestek no. 1, het uitbreiden 
der gebouwen van de gemeentelijke gasfabriek; bestek no. ia, het 
leveren van ijzerwaren en het verrichten van werkzaamheden ten dienste 
der uitbreiding var. de gemeentelijke gasfabriek. Inl. bij den stads
bouwmeester. Aanw. 12 Jan, 

Hleren. te 3 uren, in het logement WestholV: het houwen van een 
heerenhuis met wijnkelder en pakhuis ca., met bijlevering der materia
len, Aanw. 8 Jan.. te 3 uren. 

Woensdag, 16 Jan. 
's-llage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van den onderbouw der brug over de Poldervaart, in den spoor
weg van Rotterdam naar Hoek-van-llolland. Inl. bij den waarnemend 
eerstaanwezend-ingenieur bij den aanleg van staatsspoorwegen, te Rot
terdam. Aanw. 9 en 10 Jan, Raming ƒ 57.000. 

's-llage. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van het niiddenperron, het verlengen der bestaande perrons, het 
voltooien der tunnels en verdere bijkomende werken op het eentraal-

nenstation te Amsterdam, ten behoeve van den spoorweg van 
lieuwediep naar Amsterdam. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur der 

staatsspoorwegen, te Amsterdam. Aanw. 8 en 9 Jan., te 11 uren. 
Raming /' Htï.dOO. 

s-llage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhoud en de bewaking van de rijksstapelplaats te Dordrecht, vanaf 
den dag tier gunning tot en met 31 Dec. '89. lui aan het bureau van 
den directeur voor de spoorwegen, te 's-Hage. Aanw. 9 Jan. 

' « - • • g e , te 12 uren, door het ministerie van koloniën: u. (bestek XIV) 
den metalen bovenbouw van veertig bruggen, in drie perceelen. 

b. de levering van: perc. 1, plaatskaartles; perc. 2. gereedschappen; 
perc. 3, gekookte lijnolie; perc. 4. ongekookte idem: perc. 5, borstelwerk 
en verversgereedschappen: perc. fi, passement; perc. 7, ijzer: perc. 8, 
zink, blik. lood, nikkel, soldeer, enz.; perc. 9, houtschroeven, klinknagels, 
moeren, splitpennen enz ; per::, 10, geel en rood koper; [tere. 11, Ieder 
en siiieerhiiiilen; perc. 12. zeildoek, hennep enz.; perc. 13, loodwit; perc. 
14, poetsgereodsehappon. lampenpitten enz.; perc. 15. verfwaren, oliën 
enz. Alles ten dien-te der staatsspoorwegen in Ned.-Indië. 

Hnanifttede (Zeel.), te 12 uren, door burg. en weth.: het maken van 
een laad- en losplaats, het plaatsen van een paal rij en verdere werken, 
in de haven van liuigslnis, gemeente Haamstede. 

VrIJdng, f* Juii 
Kldderkrrk (Z.-H.). te 11 uren. door het kerkbestuur der Herv. ge

meente: eenige vernieuwingen en reparatiën aan en in de kerk. bestaande 
in timmer-, metsel-, stukadoor-, lood- en verf werken. Inl. bij C. 
Karssebooiii, te Rijsoord, Aanw. 11 Jan.. te II uien. 

Artiliem te l l 1 ' , uren. door burg. eu weth.: lo. bestek no. 17, het 
leveren van grèskeien, quenastkeien en iron bricks, in 3 perc; 

http://slechttrekker.de


D E O P M E R K E R . DE O P M E R K E R . 

2o. bostok no. 25, dc levering van cementriolcn. {Zie advert, in n«. 1.) 
Dili-ring M Jan. 

Yelp, te 2 uren. in bet koffiehui! van W. van Kampen, bet af breken 
van een hoerenhuis en het bouwen van oon villa aan het Stationsplein 
te Vein. Inl. bij den architect .M. K. Smit, te Dieren. Aaniv. IK Jan., 
te 11 uren. 

Karnevrld, door de diaconie der Herv. gemeente te Kootwijk, in de 
kerkekamer: het bouwen van eene kerk en pastorie te Kootwijkster-
broek. Inl. hij den gemeente-opzichter E. van llaanschotcn, te Barneveld. 

Vrijdag, 2S Jan. 
Arnhem in het prov. gouvernementsgebouw: hot onderhouden van 

het gebouw voor het prov. best. van Gelderland te Arnhem, tot tl Doe. 
'80. Inl. bij don rijksbnuwkundige voor de onderwijsgebouwen enz, te 
't-Hage, en den opzichter van den prov. waterstaat A. J. Groenen, te 
Arnhem. Aanw. IS en 21 Jan., te 8 uren. 

Woenndag, 80 Jan. 
«-lange. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

leveren en stellen van de werktuigen, ketels en hevelbuizen, voor den 
•toomwatermolen aan den Hoogen Maasdijk nabij het Heleind, onder de 
gemeente llerpt en Hein. prov. Noord-Brabant, behoorendetot de werken 
voor het verleggen van de uitmonding der rivier de Maas. Inl. aan het 
bureau der wei-ken voor de verlegging van den Maasmond, te 's-llosch. 

'•-Ilage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhoud en bentel van de landsgebouwen te 's-Hage, ged. '8'J. Inl. 
bij den rijksbouwmeester in het 2e district en den hoofdopzichter der 
landsgebouwen Weinberg, beide te 's-Hage, Aanw. 23 Jan.. te 9 uren. 
Raming f 35,820. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van de gebouwen en grondwerken voor den stoomwatermolen 
aan den Hoogen Maasdijk, nabij het Heleind, onder de gemeente Herpt 
en Bern. prov. Noord-Brabant, behoorende tot de werken voor bet ver
leggen van de uitmonding der rivier de Maas. Inl. aan het bureau der 
werken voor de verlegging van alen Maasmond, te 's-Bosch. Aanw. 23 
Jan. Raming f 26,160. 

'a-llage, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: bet 
maken ran twee havens en bijkomende werken ten behoeve van de 
stooiiipontvorhinding te Keizersveor. 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, en aan het directie-
verblijf te Kenertveer. Aanw. 23 en 24 Jan., te 12 uren, aan genoemd 
direi tieverblijf. Raming ƒ 40.665. (Ilerbesteding.) 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van de grondwerken, de kunstwerken, den bovenbouw en eenige 
bijkomende werken voor de verbinding van het stations-emplacement 
met de haven te Delfzijl, ten behoeve van den spoorweg van Groningen 
naar Delfzijl. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur der staatsspoor
wegen, te Amsterdam. Aanw. 18 en 19 Jan., te 1 uur. 

A F L O O P 

AANBESTEDINGEN. 
Volar*<. 22 Dec: het maken van een koren

berg met afdaken, te Voorst, onder beheer van 
den opzichter M. Hurenkamp, 

lo. Metselwerk; ingekomen 6 bilj., als: 
M. Niouwenbuis, ƒ 329.70 
L. Radstake, » 299 
H. A. Alberts, » 296 
II. Rietman. > 255 
H. Carmiggelt, » 253 
J . Carmiggelt, • 247 

2o. Timmerwerk, zonder bijlevering van het 
ruwe eikenhout; ingek. 5 bilj., als: 

J. Wolbraink, / 167 
II. Hulshof, > 162 
J . W. Leusink, » 139 
H. Hardon, » 137.89 
Wed. H. Hendriks, » 136 

3o. Smidswerk; ingek. 2 bilj., als: 
li. J. Sarink, f 65.00 
II. Ooiman G.Jz., i 64.75 
Gegund. 
Raming / 480. 

Hol»u»rai 28 Dec- het bouwen van een 
woon- en winkelhuis en tabaksfabriek, aan de 
Jongemastraat; gegund aan Gebr. Tuinstra, 
voor ƒ 2849 
Riming » 2882 

Zwolle, 28 Dcc, onder beheer van het mi
nisterie van waterst. enz.: lo. het vierjarig 
onderhoud der Wannenerveensche enGiethoorn-
sche wegen en van den weg Zwolle—Friesche 
grens, behoorende tot de groote wegen en ver
spreide bruggen in de pro». Overijseï, in 2perc. 
en in massa. 

Perc. A, Wannenerveensche en Giethoornsche 
wegen; ingek. 3 bilj. als: 

per jaar 
J . Otten, Meppel, / 7684 
I'. Aüerson, Steenwijk, » 7668 
\Y. Ai-ntz, Millingen, > 7643 
Kaming » 8075 

Perc B, Zwolle—Friesche grens met verspreide 
bruggen; ingek. 4 bilj., als: 

per jaar 
J . Otten, Meppel, ƒ 10,834 
F.. Grocnink, Steenwijk, » 10,777 
A. Blocks, Zwolle, » 10,190 
W. Amtz., Millingen, » 9,900 
Raming • 11,900 

Massa van A en B.; ingek. 4 bilj. als: 
per jaar 

W. H. de Haan, I-ltt, f 19.000 
J . Otten, Meppel, » 18,443 
A. blocks, Zwolle, » 18,000 
F. Aberson, Steenwijk, » 17,033 
Raming » 19,975 

2o. het door behakte keien vervangen van 
klinket-bestrating op den rijks-grooten weg van 
Zwolle over Hengeloo en Enschedé naar de 
1'niisische grenzen, hij Enschedé; ingekomen 6 
liilj., als: 
T. W. Bonte, Amersfoort, / 3287.50 
W. ArnU., Millingen, • 3193 
H. v. Kan, Venloo, i 3149 
b. J . Geerdink, Hengeloo, » 3075 
B. W. Jaarsveld, Lichtenvoorde, • 2960 
Raming > 3300 

Knsehedc, 28 Dec: bet bouwen van vier 
woningen, voor D. Lansink; ingek. 14 bilj., als: 

J. 11. Rietman, f 3295 
A. F. Hofman, • 3280 
H. ten Cate, • 3260 
B. I. Turin, • 3267 
G. Huckriedc, » 3240 
H. Lammerink, » 3170 
I). Rendink, » 3165 
G. Sluijmer, » 3160 
J. Punte, a 3100 
J . Vosscbeld, > 8009 
A. Jeunink, » 3046 
F. II. Weijdeveld, • 3033 
J . II. Tiinis, » 2956 
G. J. Achterhuis, » 2796 
Gegund. 

Enschedé , 28 Dec: het verbouwen van een 
woonhuis gelegen aan ale Haverstraat, sectie A 
JO, 305, onder beheer van H. E. Zeggelink; 
'"»gste inschr. J. Vosscbeld, / 3674 
minste > II. Eggink, » 2730 

•-llage, 29 Dec, onder beheer van hot nii-
'ninisterie van waterst. enz.: lo. het maken van 
Bene dubbele veerknechtswoning te Keizersveer, 
"nder de gemeente Raamsdonk, behoorende tot 
de werken voor liet verleggen van de uitmonding 
der rivier de Maas; ingek. 9 bilj., als: 
'• Verbrassen, Raamsdonk, f 6363 
J - Schuller, idem » 6141 

J. Laarhoven. idem ƒ 6045 
D. G. de Graaf, Almkerk, » 5828 
A. Michael, Kaatsheuvel, » 6780 
Th. Klein, Raamsdonk veer, » 6741 
K. v. Rijswijk, Heusden, » 5700 
A. D. Lucas. Zevenbergen, » 5696 
P. H. Kommers, Raamsdonkvecr, » 5120 
Raming » 5950 

1 biljet van onwaarde. 
2o. het maken van de aardebaan, de kunst

werken, den bovenbouw, de werken tot overgang, 
bewaking, afdeeling enz., en eenige verdere 
werken voor bet gedeelte Vlijmen—'s-Bosch, van 
den spoorweg Zwaluwe—'s-Bosch; ingekomen 6 
bilj.. als: 
A. Tcrwindt, West-Pannerden, ƒ 525,600 
C. I). Klein, Raamsdonk, » 520.000 
Th. Verhoeven, Deventer, i 513,800 
F. Weijers, Tilburg, » 504.300 
J. Hillen, Grave, • 501,200 
A. D. v. Seters, Vucht en N . v. Haarcn, 

's-Bosch, » 481.000 
Raming » 482,000 

3o. dc uitvoering van baggerwerk in bet vaar
water der rivier den IJsel, beneden Katerveer, 
tusschen de kilometerraaien 101 en 103; ingek. 
3 bilj., als: 

per M' 
R. v. Wijngaarden, Sliedrecht, j 0.296 
H. Bennik, Utrecht, » 0.269 
A. Blocks, Zwolle, » 0.264 
Raming • 0.30 

Nneek. 29 Dec- het onderhoud der gemeente
werken, in 12 pereeelen; minste inschr. waren: 
perc 1, Th Visser, 

> 2, dezelfde, 
» 3, dezelfde, 
» 4, dezelfde, 
» 5, C. H. Visser, 
i 6, Th. Visser, 
» 7, dezelfde, 
» 8, dezelfde, 
» 9, J. de Graaf, 

10, dezelfde, 

Sneek, 

idom 
idem 

idem 

251 
203 
857 
HM 
U 
Hl 

l'.i;l 
(-.">? 
150 

1840 
> 11, II. Biesma, te Bozum, letter a keibestra-

ting, voor / 0.14 de kt' en letter h klin-
kerbestrating voor f 0.12'/i de M1. 

• 12,{dezelfde, buiten de stad gelegen werken 
als: 

letter a ƒ 130 
» I) « 207 

Harderwijk, 29 Dec- bet doen van voor
zieningen aan de kazerne Oranje-Nassau, te 
Harderwijk, onder het beheer der genie, te 
Amersfoort; ingek. 6 bilj., als: 

te Amersfoort, 
0 Harderwijk, 
» idem 
1 idem 
» Ama'rsfoort. 
•'Harderwijk, 

/ 1454 
- 1403 
» 1400 
» 1398 
• 1383 
• 1313 

A. J. Eggink, te Deventer, ƒ 546 
J. I„ Mahorius. » idem » 545 
G. Arends Hz.,' > Twelloo, • 526 

3o. Smids- en looiigieterswerk; ingekomen 4 
bilj., als: 
II. J. Mulder, te Terwolde, / 117 
F. Wernerman, • Twelloo, » 96 
A. v. d. Belt, » idem I 93 
G. J. v. I.idt, » idem » 82 

4o. Glas- en verfwerk; ingek. 9 bilj., als: 
R. Pot Mz., 
J. Wassink. 
Th. v. Bruggen, 
J. K. v. d. Heijden, 
D. J. Klein-Bussink, 
G. v. d. Helden, 
(I. II. .lansen, 
W. v. d. Heijden, 
J F. Siero, 

Massa, ingek. 8 bilj., als 

te Deventer, / 150 
• Wilp, l 148 
• Deventer, t 142.40 
• Twelk», » 119 
> Deventer, • 118.50 
• Twelloo, » 116 
> idem » 99.99 
» Deventer, • 92 
• Twelloo, • 73 

G. v. d. Ben 
II. Mulder, 
G. .1. Piepenbroek, 
ü. L. Slot, 
J. L. Mahorius, 
G. Arends, 
W. Denekamp, 
J. te Wechel, 
Raming 

P. Boks, 
J. D. Raaijen, 
G. 11. Kok, 
C. Kok, 
W. v. d. Kooij. 
J. E. v. d. Weijer, 
Gegund. 
Raining ƒ 1500 

Vllsslnfen, 29 Dec: het onderhoud der ge-
meentegbouwen enz., ged. '89, in 7 pereeelen; 
minste inschr. waren: 

Perc. 1, onderhoud gebouwen enz., perc. 2, 
kaaimuren, beschoeiingen, bruggen enz., perc. 3, 
schoolgeliouweii, C. Maters, te zamen voor ƒ5399. 

Perc 4, onderhoud kachels. W. J. Boni. voor 
f 333. 

Perc 6, straatwerk, P. Tavenier, 7000 IP a 
/ 0.13 per M». 

Perc. 6, vervoer, A. Walraven ii J 0.20 a . 
ƒ 1.— per rit, en f 2.76 a f 5 per dag. 

Perc 7, schilderwerk, L. van AarUen, voor' 
f 1377. I 

E n s c h e d é , 29 Dec, voor rekening der locaal-' 
spoorwegmaatschappij Enschedé—Oldenzaal: lo. • 
het maken van gebouwen en inlichtingen te 
Enschedé, (bestek no. 7); minste inschrijver W. ] 
Lasonder, te Knschedé, voor ƒ 7146. 

2o. idem te Lonncker, (bestek no. 8); minste 
inschr. A. Jeunink, te Enschedé, voor / 4216. 

3o. idem te Oldenzaal, (bestek no. 9 en 10); 
minste inschr. J. C. Carmiggelt, tc Brammen, 
voor j 16,990. 

Deventer, 29 Dec: het bouwen van een 
burgerwoonbiiis, voor H.Arendscn, onder beheer 
van den opzichter M. Hurenkamp. 

lo. Metselwerk; ingek. 2 bili., als: 
S. Hoi-stink, te Twelloo, 
J. G. Hurenkamp, » idem 

2o. Timmerwerk; ingek. 11 bilj., als 
II. v. Brum men, 
G. J. Piepenbroek, 
G. L Slot, 
.1. Fransen, 
W. Denekamp, 
II. Ollhof, 
W. Eskes & Zn., 
J. te Wechel, 

te Wilp, 
» idem 
> Twelloo, 
» idem 
» Wilp, 
> Deventer, 
v idem 
» Twelloo, 

ƒ 748 
> 682 

ƒ 666.60 
» 662 
» 635 
» 628 
» 600 
» 695 
> 590 
t 588 

te Deventer, ƒ 2012 
. Terwolde, » 1725 
» Wilp. » 1525.99 
» Twelloo, » 1499 
a> Deventer, * 1459 
• Twelloo, • 1440 
. Wilp. » 1430 
. Twelloo, » 1419 

a> 1650 
Gegund aan de minste inschr. der perc. 
Leeuwarden. 29 Dec, voor rekening der 

gemeente; minste inschr. waren: lo. het onder
houd van en het doen van herstellingen aan de 
schoolgebouwen, schoolmeiibelen en onderwijzers-
woningen. II Beekman, voor f 3442. 

2o. idem aan onderscheidene gebouwen en 
meubelen, in 3 perc. 
perc 1, II. de Klein. ƒ 360 

» 2, Tj. Bijlsma, » 1320 
s 3. II. Arends, » 2670 
3o. liet schoonmaken en witten van onder

scheidene gemeentegebouwen, in 7 perc. 
perc. 1, Schumacher en Fast. / 179 

• 2, J. v. d. Weill, » 458 
» 3. .1. G. Fazzi, » 241 
» 4. Schumacher en Fast, a> 288 
> 5, J. v. d. Werll', i> 335 
» 6, C. W. Fincke, • 85 
• 7, Schumacher en Fast. » 209 
4o. iiet onderhoud der openbare pompen, J . 

Falier, voor ƒ 410. 
5o. de levering van zand, II. Postma, voor 

ƒ 0.59 per stère. 
6o. idem van 75.000 Friesche bakklinkers le 

soort, L. R. Fontein, Franeker, voor / 9.07 per 
1000. 

7o. idem van 50,000 Friesche gele machinale 
hakklinkei-s. Wed. Van Voorthuizen, te Zwolle, 
voor f 13.79 per 1000. 

8o. idem van 20,000 Friesche gele klinkermop, 
L. R. Fontein, Franeker, voor ƒ 12.77 per 1000. 

9o. idem van 50,000 Wa-.alsche straatklinka-rs, 
R. Vermeulen, voor ƒ 14 20 per 1000. 

lOo. idem van 500 HL. schelpkalk. C. v. Duijsen, 
voor f 0.44 per HL. 

llo. idem van 200 HL. tras, A. Coopmans, 
voor / 1.- per HL. 

Mo. idem van 100 stère gewasschen fijne 
riviergrint. Van Koppenhagen, te Utrecht, voor 
/' 3.17 per stère. 

130. idem van 175 stère gewasschen grove 
riviergrint, dezelfde, voor f 2.92 per stère. 

Utreen!, 29 Dec: het onderhoud van de 
Keulsche vaart, in aio prov. Utrecht, ged. '89; 
minste inschr. E. Scheepbouwer, te Utrecht, 
voor / 3380 
Raming » 3230 

l'ireaht. 29 Dec.: het onderhoud van en het 
doam van eenige vernieuwingen en herstellingen 
aan de gebouwen van het prov. best. van Utrecht, 
ged. '89 en '90; minste inschr. B. J. v. Baaren, 
te Utrecht, voor / 3345 
Raming » 4010 

Zaandam, 29 Dec, voor rekening der ge
meente: lo. het onderhoud der straat-en grint
wegen; ingek. 2 bilj., als: 
J. de Vries, te Purmerend, ƒ 8458 
P. Vens, » Zaandam, » 8200 
Gegund. 

2o. het onderhoud der 3 gemecntesluizen; 
ingekomen 4 bilj., als: 
J. Otter, te Koog a/d. Zaan, ƒ 1210 
J. Leguit Jr., • Zaandam, » 1177 
A. Brugman, » idem » 1090 
C. Kakos. > idem > 989 
Gegund. 

So. de levering van houtwaren; ingekomen 3 
bilj., als: 
N . Francken Az., te Zaandam, / 1210.60 
F . en G. Gras, « idem > 1103 
Gebr. Endt, » idem » 1026 
Gegund. 
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llilirgoiii, 28 Dec.: het afbreken van het 
bestaande gebouw en het op- en aanbouwen van 
een houten en steenen gebouw, voor de firma 
R. van Til Sc Co., op de bloemisterij Driehuizen, 
onder beheer van Jen bouwkundige Jb. Gulde-
mond, te Hillegom; ingek. 8 bilj., als: 
P. J. v. Mierloo, Sloten N.-H., f 6600 
W. A. Philippo, Hillegom, > 6684.76 
J. A. Kaub, Houtriik-en-Polancn, » 6370 
1. Giebels en Jb. v. Servellen, Haarlem, • 6720 
Verhagea en Van 't Wout, idem > 6710 
J. Goosen, Hillegom, > 6688 
J. v. d. Jagt, idem > 4089 
W. v. Ingen, Bodegraven, • 4924 
D. Kramer, Sehagen (N.-H.) » 4270 
Raming ,, 4671.86 

Het biljet van A. Guldemond, te Hillegom, ad 
/ 4800, werd bij het openen teruggevraagd. 

Arnhem, 31 Dec.: het éénjarig onderhoud der 
branilbluschmiddelen van de gemeente; ingek. 
6 bilj., waarvan 2 van onwaarde, als: 
O. K. Drechsler, te Arnhem, / 046 
E . F. Rietbergen, » idem • 602 
F. J. de Grecf, > idem > 486 
S. Sijbranda, » idem » 426 
Gegund. 

J » i i n - . 31 Dee.: het bouwen van een koets
huis voor Dr. Driessens; ingek. 6 bilj., als: 
Hoogkamp, te Follega, f 2577 
Bosnia, > Jouré, > 2438 
Veltman, • idem > 2384 
Heerenga, i idem » 2246 
Cornel en De Jong, » idem » 2100 
V. d. Veen, > idem » 2046 
Gegund. 

Lelden. 81 Dec.: de levering van bouwmate
rialen; minste inschr. waren: 

Perc. 1. vurenhout, Vreeburg & Co., te Leiden, 
voor f 970. 

Perc. 2, koperw. grenenhout, Gebr. v. Hoeken, 
idem, voor f 677.26. 

Perc. 3, Rijnsch eikenhout, L. W. Verspille, te 
Nijmegen, voor f 862.37s. 

Perc. 4. iepcnlio-.it, C. v. Hoeken, Zoeterwoude, 
voor ƒ 400. 

Perc. 5. Wijburgerhout, Vreeburg & Co., te 
Leiden, voor j 435. 

Perc. 6, idem. dezelfden, vooi f 315. 
» 7. kolders, Koon-vaar en De Lange, idem, 

voor / 427.60. 
Perc. 8, r.pijkeis en klein ijzerwerk, II. E. v. 

d. Heide, idem. / 173.47. 
Perc. 9, kaclielbenoodigdhcden, dezelfde, voor 

f HM. 97*. 
Perc. 10, plaatijzer, G. D. Buitendijk, idem, 

voor ƒ 85.22. 
Perc. 11, staalijzer, J. C. Bernard, idem, ƒ66.34. 

» 12, kalkbakken, L. J. Enthoven &Cu., te 
's-llage, voor ƒ 280.50. 

Perc. 13. kalk, tras enz., P. Fontein & Zn., te 
Leiden, voor / 753. 

Para. 14. idem, C. D. Meurs, te Kuudekerk, 
voor ƒ 618. 

Perc. 15. metselsteen (Rijnstoen), F. A.v. Lange 
Pz., Woerden, f 1748.25. 

Perc. Ifi. idem, dezelfde, voor / 1212 76. 
» 17, verfwaren, kwasten en glas, II. C. 

Visser ,t Zn., te Leiden, voor /'443.15. 
Perc. 18, bezems en boenders, P. Fontein & 

Zn.. Idem, von- / 178.87. 
Perc. 19, kruiwagens, J. de Kort, tc Hazers-

wonde, voor f 121.80. 
Alle perceelen zijn aan de minste inschrijvers 

gegund. 
Berlikum. 31 Dec.: het bouwen eener school 

met onileiwijzeiswoning, op bet gehucht Vinkei, 
gemeente Niilarnl, onder beheer van den bouw
kundige A. ( ' . Kusten, te Berlikum; ingek. 17 
bilj.. als: 
G. v. d. Ven. Berlikum, ƒ 10.930 
II. (Jloudernans. idem • 10.800 
L. Paaps. Vecliel, , 10.655 
G. Verhoeven, Os, ,, v.SM 
F. J. v. Vnght, Rosmalen, » U.575 
A. v. Balsvoort. Nuland, » 9.2C0 
J. Smit, (lellen, > 9.160 
J. W. v. Idikei, Uden, » 9 134 
AI. v. d. Higgelaar, Os, • 8,9911.99 
K. v. Dinther, idem a 8,959 
J. Aaits, Sehiindel. > 8 96(1 
J. M. I'raneul'ort. I'den, , 8,919 
F. v. d. Koonien. Best, i 8,890 
II. A. v. Iloij. Aarle-Rixtel, • 8.750 
G. v. Dinther, Os, . 8748 
A. M. Vorstemans en If, v. d. Broek, 

Geilen, » 7,54,-j 
G. Essen», Maren, • 7,541 

Het werk is nog niet gegund. 
Miia.trielii. :'A Dec.: het uitvoeren van ver

schillende werkzaamheden aan de gehouwen der 
rijkskwoek- en leerschool te Maastricht; ingek. 
5 bilj., als: 

H. I "lil! lil'Is, 
H. Bordan, 
J. Reggers, 
J. H. Meijers, 
J. Limpens, 
Raming 

te Maastricht, 
> idem 
> idem 
• idem 
» idem 

/ «439 
> 4210 
• 4177 
» 3993 
> 3980 
• 4640 

Amsterdam, 31 Dec, voor rekening der ge
meente: lo. het leveren van Waalsteeiiklinkers, 
geschikt voor rijwegen; ingek. 15 bilj.; minste 
inschr. N. Terwindt, te Nijmegen voor flM"lltt 

per 10, 
2o. het leveren van straatklinkers, geschikt 

voor voorwegen; ingek. 20 bilj.; minste inschr. 
J. J. Haverkamp, te Gouderak, voor ƒ 0.74*1/ 
per IP. 

E n s c h e d é , 2 Jan.: het bouwen van twee woon
huizen voor H. Stenvers, onder beheer van den 
architect H. Reijgers, te Enschedé; ingekomen 
14 bilj., als: 
F. Morselt, te Borne, ƒ 6700 
G. .1. Sluimer, » Enschedé, » 6696 
H. ten Cate, 1 idem > 6600 
B. J. Turin, • idem • 6497 
A. Averink, » idem » 6418 
G. Hofstede, 1 idem » 6400 
W. Lazonder, » idem 1 6390 
G. Huckriede, » idem » 6261 
J. II. Varvik, » idem > 6187 
L. Reudink, » idem > 6110 
J. Vossebeld, » idem » 6997 
A. Jeunink, » idem > 6830 
F. H. Wijdefeld, > idem 1 5764 
G. J. Wagelaar, > idem > 5296 
Gegund. 

Dnrdrecht, 3 Jan.: de levering van 26 mar
meren schoorsteenmantels, voor rekening der 
levensverzekeringmaatschappij Dordrecht; ingek. 
7 bilj., als: 
B. Tax, Amsterdam, ƒ 858 
A. P. Schotel Gz., Dordrecht, > 803.40 
Mth. v. Groenendael, Aywaille (België), > 797 
II. A. B. Dupuij & Co., Amsterdam, » 779.60 
P. J. Spaan, Rotterdam, » 770 
A. Singels, Dordrecht, > 754 
II. A. Allard, Delft, 1 728 

Herren veen (Engwirden}, 3 Jan.: de vertim
mering van het oude schoolgebouw, aldaar, en 
inaken|en stellen van meubelen daarin, in 2 perc: 
ingek. 20 bilj., als: 

perc. 1 perc. 2 
gebouw meubelen 

J. L. de Vries, Oldeholtpade, ƒ 6488 ƒ 778 
W. M. llienstra, 'tMeer, 6348 618 
K. J. Kalt. Heerenveen, 6287 877 
A. J. Brandsma, idem 6210 
J. L. Kppinga, Lippenhuizen, 6123 
T. S. v. Eijk. idem 6115 
R. A. v. d. Veen, Terwispel, 6090 
Wed. P. Wink, Heerenveen, 6060 
W. II. Brouwer, Nijehaske, 6980 
F. K. Brouwer, Rovenknijpe. 6950 
A. R. v. d. Wijk, Lippenhuizen, 5946 
J. K. de Ruiter, Nijehaske 5914 
K. A. v. d. Veen. Drachten, 5895 
G. v. d. Werf, Heerenveen, 
G F. Brouwer. Oranjewoud, 
J. Lisenga, üorredijk, 
.1. Brouwer, Heerenveen, 
K. ü. Hartstra, Benedenknijpe, 5615 
B. J. Overwijk, 'tMeer, 5374 
J. .1. Bouma, Langezwaag, 

Beide perceelen aan ik 
gegund. 

Wezep 4 Jan.: het verhouwen van een woon
huis voor B. Kroon, tc Wezep; ingekomen 5 
bilj.. als: 
J. v. Dijk, te lieerde, 
J- Borst, > Oldebroek 
Juffer en Wildeman, « idem 
Slijster. > Heelde, 
I), v. Zalk, » idem 
Gegund, 
Raming 

l i s r l r l i r n i , 4 Jan.: liet verbouwen van het 
woon- ™ winkelhuis der firma J. C. Mortier Sc 
Zonen, Hoogstraat A 10; minste inschr. waren: 

timmer- en metselwerk: 
VV. Kloosterman, te Akkooi, 

steenbouwwerk: 
E. v. Ouwcrkerk, » Gorichem, 

verf-, eins- en hehangwerk: 
Inaa J. Sterten borg, te Gorichem, > 699 

5830 
5810 
5794 
5890 

5357 
minste 

752 
624 
825 
748 

745 
615 

inselirijv 

/' 1120 
» 977 
11 944 
> 885 
» 879 

( 862.10 

/• 1630 
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van ZATERDAG 12 JANUARI 1889. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAJ1 

AANBESTEDINGEN. 
Maandag, 14 Jan. 

'i-Boirh, te 10 uren, door burg. en weth.: het herstellen en onder
houden van de onbestrate wegen, voetpaden, pleinen enz,, ingaande met 
den dag der goedkeuring tot 31 Dec. '89. 

Langweer (Kr.), te U uren, door burg. en weth. van Doniawerstal, 
ten gemeentehuize van Langweer: het verrichten van onderhoudswer
ken aan de gemeente- en dorpsgebouwen, ged. '89. 

Utrecht, te 11 uren, door dim architect P. J. Houtzagers, namens de 
coöperatieve bouwvereeniging »Nut door Spaarzaamheid', in het lokaal 
der Nijverheid, in de Donkerstraat: het bouwen van 42 werkmanswo
ningen met eenige daarbij behooren de werken. 

Ilulten (Or.), te 1 uur, namens H. J. Uoltcrman, in het logement van 
II. Kalfsterman: het doen van eene aanzienlijke verbouwing aan het 
boerenerve Liezen. Aanw. te 10 uren. 

Gronlngeu, tc 2 uren, door K. Bolhuis, in het koffiehuis van U. 
Veen: het bouwen van een kofliehuis met stalling, op een terrein aan 
het Winschoterdiep. Inl. bij den architect Joh. C. Wegerif. 

Oerle, te 3 uren, door het R.-K. kerkbest, bij Peter Telemans: het 
Tergrooten der bestaande school en slaapzalen en het bouwen van een 
waschhuis, bijkeuken, bakkerij, stalling, bergplaatsen enz., ten behoeve 
van het pensionaat en liefdegesticht. Inl. bij den bouwkundige J. Heij-
kants, te Erp. Aanw. 14 Jan., te 11 uren. 

Groningen, te 8 uren, door D. van Doorn, in het koffiehuis van 
Vi'ruing: net verbouwen tot winkelhuis van het perceel K. 195, hoek 
Academieplein—Kijk-in-'t Jatstraat. Inl. bij den architect Joh. C. Wegerif. 
Aanw. gehouden. 

Edam, door den aannemer J. Simons: het stukadoor-, raap- en 
pleisterwerk aan het post- en te leg raafgebouw te Edam. 

Dinsdag, IS Jan. 
Tilburg, te 11 uren, in het kofliehuis van Th. Gustenhoven, hoek 

Spoorlaan en Willem-I Istraat: het bouwen van twee heerenhuizen met 
annexe veranda's, op het terrein, gelegen aan de Spoorlaan altlaar. Inl. 
bij den architect H. J. van Tulder. Aanw. gehouden. (Zie advert, in n°. 1.) 

A l i en , te 1 uur, door burg. en weth.: bestek no. 1, het uitbreiden 
der gebouwen van de gemeentelijke gasfabriek; bestek no. la, het 
leveren van ijzerwaren en het verrichten van werkzaamheden ten dienste 
der uitbreiding var, de gemeentelijke gasfabriek. Inl. bij den stads
bouwmeester. Aanw. gehouden. 

Illeren, te 3 uien, in het logement Westholf: het bouwen van een 
heerenbuis met wijnkelder en pakhuis ca. , met bijlevering der materia
len. Aanw. gehouden. 

Woensdag, 18 Jan. 
'••Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van den onderbouw der brug over de Poldervaart, in den spoor
weg van Rotterdam naar Hoek-vun-HolIand. Inl. bij den waarnemend 
eerstaanwezend-ingenieur bij den aanleg van staatsspoorwegen, te Rot
terdam. Aanw. gehouden. Raming ƒ 57,000. 

'i-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van het middenperron, het verlengen der bestaande perrons, het 
voltooien der tunnels en verdere bijkomende werken op het eentraal-
personenstation te Amsterdam, ten behoeve van den spoorweg van 
Nieuwediep naar Amsterdam. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur der 
staatsspoorwegen, te Amsterdam. Aanw. gehouden. Raming f 146,000. 

s-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhoud en de bewaking van de rijksstapelplaats te Dordrecht, van af 
den dag der gunning tot en met 31 Dec. '89. Inl. aan het bureau van 
den directeur voor Je spoorwegen, te 's-Hage. Aanw. gehouden. 

's-Ilage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: u. (bestek X.1V) 
den metalen bovenbouw van veertig bruggen, in drie peiveelen. 

6. de levering van: perc. 1, plaatskaartles; perc. 2, gereedschappen; 
perc. 3. gekookte lijnolie; perc. 4, ongekookte idem; perc. 5, borstelwerk 
en verversgereedschappen; perc. 6, passement; perc. 7, ijzer; perc. 8, 
zink, blik, lood, nikkel, soldeer, enz.; perc. 9,1 mutsen roe ven, klinknagels, 
moeren, splitponnen enz ; perc 10, geel en rood koper; perc. 11, leder 
en smeerhuiden; perc. 12, zeildoek, hennep enz.; perc. 13, loodwit; perc. 
14, poetsgereedschappen, lampenpitten enz.: perc. 15, verfwaren, oliën 
enz. Alles ten dienste der staatsspoor wegen in Ned.-lndië. 

Ilaamitede (Zeel.), te li uren, door burg. en weth.: het maken van 
een laad- en losplaats, het plaatsen van een paalrij en verdere werken, 
in de haven van Burgsluis, gemeente Haamstede. 

Schoonhoven, te 2 uren, door burg. en weth.: 
lo. het veranderen van de localiteit onder het raadliuis in archief, 

politiewacht en arrestantenkamer; 
2o. liet uitdiepen van de Zevender binnen de gemeente. 
Aanw. te 10 oren. 

Uonderdag, 17 Jan. 
Hillegom (Z.-ll.), te 11 uren, door den bouwkundige Jb. Guldemond, 

namens G. Telkamp &• Zonen: het hooger opmetselen van de muren en 
het afbreken en wederopzetten van de kap op een bestaand gebouw en 
verder in te richten tot bbembollenberg- en pakplaats met kantoor, 
stellingen enz., op de bloemisterij nKweeklust" aan de Zuiderlaan, gein. 
Hillegom. 

Groningen, te 8 uren, door den architect K. Hoekzemu, namens 
kerkvoogden der Christ.-Geref. gemeente, in het kofliehuis van II. Pienter: 
het bouwen eener kerk met toren en het verbouwen van een huis aan 
de Parklaau te Groningen, inet hijtevering van al het benoodigde. Bilj. 
inzenden te 7 "ren. Aanw. 14 Jan,, te 11 uren. 

Vrijdag, i s Jan. 
Ridderkerk <Z.-H.), te 11 uren, door het kerkbestuur der Herv. ge

meente: eenige vernieuwingen en reparatiën aan en in de kerk. bestaande 
in timmer-, metsel-, stukadoor-, lood- en verfwerken. Inl. bij C. 
Karssehoorn, te Rijsoord. Aanw. gehouden. 

Etten en Leur (N.-Br.). te 11 uren, door liet waterschapsbest. van 
den polder van Zwartenberg, hij F. Dikmans, in het Polderhuis: 

lo. het herbouwen van den afgebranden watermolen des polders; 
2o. het maken en leveren van een ijzeren bovenas, onderwiel en 

bonkelaar voor dien molen. Inl. bij Joh. van Ulerck, te Leur. Aanw. 
14 Jan.. te 9 uren. 

Arnhem te iVL uren, door burg. en weth.: lo. bestek no. 17, het 
leveren van grèskeien, quenastkeien en iron bricks, in 3 perc; 

2o. bestek no. 25, de levering van cementriolen. (Zie advert, IN n°. 2.) 
Vorden (Geld.), te 12 uren/door de vereeniging «de Kerkelijke kas", 

ten huize van J. Hols: het bouwen van een nieuwe kerk met consistorie
kamer en kosterswoning. Aanw. te 11 uren. 

Zwolle, te 12 uren, door het prov. best van Overijsel: hot onderhou
den van de gebouwen van het prov. best, aldaar, ged. '89 en '90. 

Amsterdam, te 12 uren, dooi1 den architect C. A. Boinbach Cz., 
namens 'Ie firrna J. Vigeveno & Zonen, in het café »de Riwxle Leeuw": 
het bouwen var. een diamantslijperij voor 108 molens. Aanw. 14 Jan., 
te 11 uren. 

Xljmcgen, te 3 uren, door Kruimel, burg. te Nieuweramstel, in het hotel 
Bellevue, Spoorstraat: het herbouwen van de afgebrande boerderij, ge
naamd De Rentmeester, op het landgoed genaamd De Duckeriburg. Inl. 
bij den bouwkundige G. J. Groot, te St.-Aima. Aanw. 15 Jan., te 
10'/» u r * n -

Zaterdag , I » Jan. 
Leeuwarden: het bouwen van een huis voor logement en stalling 

aan den Stationsweg, aldaar. 
Haandag, II Jan . 

Lelden, te 12 uren, door bui" en weth.: 
lo. het leveren van Ourtbe- en lavakeien, in 2 perc; 
2o. idem van straatklinkeis (Waal- en Rijnvorm). 

Dinsdag. 22 Jan. 
Nchagen (N.-H.), te 12 uren. door burg. en weth.: bet bouwen van 

een onder wijzers woning op het terrein naast de gemeenteschool, aldaar. 
Bilj. inzenden 22 Jan., vóór 3 uren. Inl. bij den gemeente-opzichter C. 
N. Vlaming. Aanw. 15 Jan.. te 10 uren. 

'•-Hage, te 1 uur, door het ministerie van koloniën, in het gebouw 
Kazernestraat no. 3: de levering van ijzeren haakvormige isolatordr.igers 
en Morse papierrollen. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot eipl. van staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: bestek uo. 490, (iet gedeeltelijk op
ruimen van de voormalige dienstwoning voor den haltechef op hetaan-
sluitingspunt «de Vork" nabij List, ten dienste van den spoorweg Gelder-
malseu—Nijmegen. Aanw. 17 Jan., te 10'.uren. (Zie advert, in n°. 2.) 

Yelp, te L' uren, in liet koffiehuis van W. van Kampen, het afbreken 
van een heerenhuis en het houwen van een villa aan het Stationsplein 
te Velp. Inl. bij den architect M. K. Smit, te Dieren. Aanw. 18 Jan., 
te 11 uren. 

Rotterdam, te 7 uren. door den architect 1'. W. Schrauwen, in café 
du Lion d'Or. Hoogstraat 207: het gedeeltelijk af breken en wederopbou-
wen van een pand, sUiaude aan de Joiiker-Fraus^traat 25 en het inrichten 
tot benedenhuis en 2 bovenhuizen. 

Harneveld, door de diaconie der Herv. gemeente te Kootwijk, inde 
kerkekamer: het bouwen van eene kerk en pastorie te Kootwijkster-
broek. Inl. hij den gemeente-opzichter K. van llaanschoteii, te Harneveld. 

Woensdag, -'-i Jan. 
Dordrecht, door bestuurders der vereeniging tot landbouwverbete-

ring: het maken van een dijk, lang 1135 M . tot inpoldering van de 
Jantjesplaat gelegen onder de gemeente Rozenburg, bij het kanaal tot 
verbinding van tien nieuwen waterweg met de nieuwe Maas. Inl. bij d?n 
opzichter Jacob Mol, te Rozenburg. 

Vrijdag, 2& Jan. 
VHage , te l uur, door het ministerie van waterst. enz.: het onder

houden en herstellen van het rijkspostgebouw te Sittard, van den dag 
der kennisgeving van de goedkeuring der aanbesteding tot en met 31 
Dec '91. Inl. bij tien rijksbouwmeester in het 2e district, te 's-Hage, 
en den hoofdopzichter voor de landsgebouwen te Breda. Aanw. 18 Jan., 
te l uur. Raming / 1345. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: bestek no. 491, het vervangen van 
de twee kraan bruggen inet toebehi 
Breda, door eene draaibrug voor dubbt 
staande werken, ten hehoeve van de 
Breda—Rotterdam. Aanw. 21 Jan 
(Zie adeert. in H ° . 2.) 

Arnhem, in het prov. gouvernementsgebouw: het onderhouden van 
het gebouw voor het prov. best. van Gelderland te Arnhem, tot 31 Dec 
'90. Inl. hij den rijksfiouwkundige voor de onderwijsgebouwen enz,, te 
's-Hage, en den opzichter van den prov. waterstaat A. J. Groenen, te 
Arnhem. Aanw. 18 en 21 Jan., te 8 uren. 

Dinsdag, 29 Jan. 
Lemmer, te 11 uren, door het dijksbest van het waterschap »de 

zeven grietenijen en stad Sloten": de levering van 301 stère riviergriiit, 
85 stère kalkkiezel, 50 stère verbrijzelde keien. 40 stère zeegriut, 25 
stère harde brik en 40 last kopzuilen. 

Utrecht, te 2 uren, door do maatschappij tot exploitatie van staats
spoorwegen, aan bet centraalbureau: bestek no. 489, het leveren en 

toren over de rivier de Mark te 
el spoor, met daarmede in-verband-
spoorwegen Breda—Rozendaal en 
te 10'/i uren. Raming / 40,160, 
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stollen van oen draaischijf op het station Fijenoord. Aanw. 18 Jan., te 
101,! „re,,. Ramfng ƒ 32OO. (Zie advert in »<>. 2.) 

Lenimer, door het dijkshost. van hot waterschap »de zeven grietenijen 
en stad "Sloten: 

lo. de levering van palen en gordingen, in 9 perc; 
2o. het onderhoud van de rijwegen van hot waterschap, ged. '89, in 

8 perc; 
3o. het uitvoeren van 3 kleine perceelen aardwerk, ten westen Zand-

voorderhoek. Hilj. inzenden uiterlijk 28 Jan., ter secretarie van het 
waterschap, te Lemmer. 

Woensdag, 30 Jan. 
's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat em.: het 

leveren en stellen van do werktuigen, ketels en hevelbuizen, voor den 
stoninwatermolen aan den Hoogen Maasdijk nabij het Heleind, onder de 
gemeente Herpt en Bern, prov. Noord-Dra bant, 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. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhoud en herstel van de landsgebouwen te 's-Hage, ged. '89. Inl. 
bij den rijksbouwmeester in het 2e district en den hoofdopzichter der 
landsgebouwen Weinberg, beide te 's-Hage. Aanw. 23 Jan.. te 9 uren. 
Kaming f 35,820. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van de gebouwen en grondwerken voor den stoom watermolen 
aati den Hoogen Maasdijk, nabij het Heleind, onder de gemeente Herpt 
en Hern. prov. Noord-Bi abant, "behoorende tot de werken voor het ver
leggen van do uitmonding der rivier de Maas. Inl. aan het bureau der 
werken voor de verlegging van den Maasmond, te 's-Bosch. Aanw. 23 
Jan. Raming / 26,160. 

' •-Hitcc te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
maken van twee havens en bijkomende werken ten behoeve van de 
stt>ornpontverbinding te Keizersveer, onder dc 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, en aan het directie-
verblijf te Keizersveer. Aanw. 23 en 24 Jan., te 12 uren, aan genoemd 
directieverblijf. Raming f 40,655. (Herbesteding.) 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van de grondwerken, de kunstwerken, den bovenbouw en eenige 
bijkomende werken voor de verbinding van het stations-emplacement 
met de haven te Delfzijl, ten behoeve van den spoorweg van Groningen 
naar Delfzijl. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur der staatsspoor
wegen, te Amsterdam. Aanw. 18 en 19 Jan.. te 1 uur. 

Woensdag, II l'ebr. 
Dlrksland , te 3 uren, door het best. van den grintweg Ouddorp— 

Sommelsdijk, ten gemeentehuize: de levering van 1755 M> grove onder-
houdsgrint. 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
fleertruldenberg, 31 Dec.: het bouwen van 

een verenigingslokaal voor R.-K. militairen op 
een terrein in de nabijheid van het spoorweg
station; ingek. 8 bilj., als: 

C. du Pont, f 62C5 
N. Lucas, » 6109 
M. Krols, » 5900 
J. v. Laarhoven, • 5756 
Th. Rovers, • 5740 
Gebr. Fransen, » 5594 
H. J. Stalle, » 5555 
H. v. d. Ploeg, • 4851 

Apeldoorn, 4 Jan.: het maken van een koets
huis met stalling en koetsierswoning, onder 
beheer van den ingenieur-architect C. M. Garde
nier; ingek. 11 bilj., als: 
L . Wcgerif, te Apeldoorn, ƒ 8568 
H. J . Eijkelboom, i idem • 8489 
J. liadstaak. ï idem » 8486 
F. W. Geurden, » idem • 8470 
B. Willemsen, » idem > 7933 
C. Wegerif, » idem > 7900 
T. Eibers, I idem » 7680 
J. W. Wassink, > idem i 7349 
A. Radstaak, > idem i 7223 
J. v. d. Braak, > idem • 6972 
Wed. v. d. Craats, i idem » 6588 

Neuzen, 4 Jan.: het maken van werken tot 
oeververdediging aan den Nieuwe-Neuzenpolder; 
ingek. 2 bilj., als: 
Jac. Jansen, te Neuzen, ƒ 12,760 
P. A. v. d. Velde, » idem • 11,953 

'• Hafe, 4 Jan.: het leveren van rioolstukken 
ged. '89; ingekomen 7 bilj., als: 
G. II. v. d. Heijden, Arnhem, ƒ 4186 
Ph. Lindo, Delft, » 3844.96 
A. Oosthoek & Zn., Allen a/d. Rijn, > 3443 
A. Langerak, 's-Hage, » 3297 
H. .longenburger, Waddinksveen, » 3120 
M. Elfrink, 'sdlage, • 3090 
F. P. Bos en A. Brouwer, Alfen a/d. Rijn, 

J 7.60 per M. ».*>/„.„ en 
» 6 . - > » ».»»/0.60 

Hengelo. (O.), 4 Jan.: het bouwen van twee 
aaneengebouwde huizen in dc Schoolstraat; ingek. 
4 bilj., als: 
F. Morscld, te Borne, f 11,600 
I. hm ii u in'Ni nis. > Hengeloo, > 11,290 
A. J . Wilmink, > idem > 10,390 
J. H. Boonk, » idem > 10,340 

Assen, 5 Jan.: het bouwen van een gebouw, 
waarin twee winkel- en woonhuizen, voor H. 
Schuurman, onder beheer van den architect J . 
van Houten, in 2 perc. 

IVrc. 1, de timmer-, metsel-, steenhouwers-, 
loodgieterswerken enz.; ingek. 6 bilj., als: 
A . de Vries, te Assen, ƒ 3597 
A. J . Thurkow, » idem > 3498.76 
C. Neisingh, » idem » 3328 
H. Winters, » idem » 3279 
D. B. Wicring, • idem » 3142 
H. Jalvingh, » idem » 3089 
Gegund. 

Perc. 2, de verf-, glazenmakers- en behangers-
werken; ingek. 6 bilj. als: 
II. Siegers, te Assen, / 573 
S. J. v. Beek, » idem t 412 
K. L Dekker, » idem I 389 
T, Manak, » idem » 358 
•'• Buning Jr., i idem » 351 
G- di' Vries, i idem » 327 
Gegund. 

iinetiriimi , 7 Jan.: de levering van divers?, 
niaterialen, voor den arbeid der verpleegden in 
Jet rijksopvoedingsgesticht de Kruisberg; minste 
inscbr. waren: 
Duitsch plaatijzer, Hotz & Co^iRotterdam, ƒ 11.— 
Idem staalijzer, dezelfde, t 9.— 

leeuwijzer, J. 11. Brinkman, Zutfen, i 11.50 
Luikseh gcpol. plaatijzer, dezelfde, i 14.60 
Bandijzer, dezelfde, » 8.96 
onijstaal, dezelfde, » 35.— 
klinknagels, dezelfde, » 0.30 
IJzerdraad, Tattersall cn Holdworth, 

Enschedé, » 1125 
Houtskoolblik XX, dezelfden, > 15.26 

idem X, dezelfden, > 13.60 
'lankatin. R. S. Stokvis & Zn., Rntterd., • 1.30 
Jk'Wsch zink, J. H. Brinkman, Zutfen, > 26.— 
Smeekolen, S. J. de WollT, Doetichem, » 0.80 
' - -H. vlas, 400 slag, Goudsche mach. 

garenspinnerij, iGouda", • 1.09 
'dem 600 slag, dezelfde, » 1.30 
'dem 1000 » dezelfde, » 1.60 

Welch vlas, dezelfde, i 1.10 
*ehn imperiaal, De Ruijter en Meijer, 

Amsterdam, > 9.48 

Idem groot mediaan, dezelfden, / 6.56 
Idem klein idem dezelfden, » 5.83 
Idem post 12 KG. Van Stolk en Reese, 

Rotterdam, ï 4.62 
Idem i 10 • dezelfden, » 3.85 
Idem > 8 » Van Gelder & Zonen, 

Amsterdam, » 2.65 
Idem dubb schrijf 16 KG., Van Stolk en 

Reese, Rotterdam, • 6.16 
Idem idem 14 KG. dezelfden, • 6.39 
Idem idem 12 > De Ruijter en Meijer, 

Amsterdam, • 3.9C 
Stroobord no. 13, Lutkie cn Smit, idem, > 9.60 

Idem » 30, dezelfden, » 9.60 
Idem » 40, idem » 9.— 
Idem > 50, idem » 8.66 

Grijs bever, II. Themans, Doetichem, » 1.62 
'a-llage, 7 Jan.: het onderhoud van eenige 

schoolgebouwen inet de bijhehoorende woningen 
en meubelen; a. onderhoud lokalen, .̂onderhoud 
meubelen, c. schoonmaak, d. totaal, 

lo. gymnasium; ingek. 4 bilj., als: 
a. b, c. d. 

W. Franke, 's-Hage, / 475 / 150 f 600 / 1225 
C Klapwijk, idem 838* 385 302 
VV. P. Teeuwisse, idem, 500 200 490 1190 
J. H. de Swart & Zn., id., 876 

2o. middelbare scholen; ingek. 4 bilj., als: 
a. b. c. d. 

W. Franke, 's-Ilage, ƒ 700 f 400 / 1200 f 2300 
C. Klapwijk, idem, 20.155 1555 093 
W. P. Teen wisse, id., 500 600 1000 2000 
J. II. de Swart & Zn., id., 1170 2190 

3o. lagere scholen te's-Hage en Scheveningen; 
ingek. 6 bilj., als: 

P. dc Leeuw, 
J. Haar 
A. Haar, 
J . Goossen, 
A. de Leeuw, 
J . J. Meurs, 

te Wapeningen, ƒ 747 
> idem > 724 
» idem » 696 
> idem 1 692 

t idem . 679 
» idem 1 675 
> idem 1 656.50 

f 4700 ƒ 900 ƒ 2800/8403 
900 200 700 1800 
700 288 

11002 586,8 
4000 2500 
090 690 

ld.. 

500 
1642 
3500 10000 
900 2580 

3960 14865 

W. Franke, 's-Hage, j 
W. Ch. Kuiper, id., 
C. Kfapwijk, id., 

W. P. Teeuwisse, id., J 
J. H. de Swart & Zn.. 

4o. scholen voor kunsten en wetenschappen; 
ingekomen 4 bilj., als: 

a. b. c. d. 
W. Franke, 's-Hage, ƒ 1800 f 250 ƒ 1000 / 3050 
C. Klapwijk, idem, 279,7 577 880 
W. P. Teeuwisse, id„ 1900 600 1000 3500 
J. H. de Swart & Zn., id., 1195 3688 

60. verdere scholen te 's-Hage en Schevenin
gen; ingek. 6 bilj., als: 

a. b. c. d. 
„ , c , , u l ƒ 3000 ƒ 200 1 500 ƒ 3700 
W. Franke, s-Hage, J y

 1 0 0 0 ^ 100 400 1500 
W. Ch. Kuiper, id. 
J. de Niet. id., 
C. Klapwijk, id., 
W. P. Teeuwisse, id 

621 133 175 
647 139 IM 

4868 660 227 
3500 4C0 f,00 
1500 400 400 
id., 888 

4500 
2300 
6338 J. II. de Swart & Zn., 

60. scholen te 's-Hage, gezamenlijk; ingek. 8 
bilj., als: 

a. b. c. d. 
W. Franko, 's-Hage, f 18675 
W. v. Leeuwen, 

idem, ƒ 16412 f 5252 f 3521 22185 
C. Klapwijk, id„ 33920 
J. v. d. Elshout, id., 17400 
W. P. Teeuwisse, id., 20400 
A. C. Paardekooper, id., 24000 
J. H. de Swart & Zn., id., 22778 
Gebr. Houtman, id„ 19250 

7o. scholen te Scheveningen, gezamenlijk; 
ingekomen 8 bilj., als 

d. 
f 3400 

2386 
2397 
2450 
2900 
4200 

W. Franke, 's-Hage, 
H. E. de Baan, id., 
W. Ch. Kuiper, id., 
J. de Niet, ld., 
J. v. d. Elshout, id., 
VV. P. Teeuwisse, id., 
J. H. de Swart & 

Zn., id., 
P. Baak, id., / 1210 ƒ 340 / 500 

's-Hage, 7 Jan.: het onderhouden en gedi 
lijk vernieuwen van de gemeentewegen; ingek 
S bilj., als: 
P. Kraaijeveldt Dz„ 's-Hage, 
W. II. dc Haan, Elden, 
G. II. v. d. Heijden, Arnhem, 
W. v. Leeuwen, 's-Hage, 
D. Varkevisser, idem 
J. v. d. Elshout, Scheveningen, 
J. dc Bruijn, 's-Hage, 
II. Jongenburger, Waddinksveen, 

Wagenlngen, 7 Jan.: het onderhoud der 
gemeente-gebouwen, ged.'89; ingek. 11 bilj.. als: 
W. Snijders, te Wageningen, ƒ 787 
F. Barbier, » Mem » 780 
J. B. lladstake, • idem • 780 
F. Pereboom, » idem » 763 

3189 
2894 
clte-

f 24,400 
i 23,100 
» 22,940 
> 22.636 
1 22,100 
1 21,500 
> 20,8011 

19,200 

H. A. J. Popping, 
Gegund. 

Amersfoort, 7 Jan.: het maken van een 
ijzeren hek en een ijzeren draadraster, voor 
rekening der gemeente; ingek. 12 bilj., als: 
G. Wolbers, te Amersfoort, ƒ 4f>1.80 
C. v. Kalveen, > idem • 428 
F. A. G. A. Brand, > Amsterdam, • 419.94 
G. Blok, 1 Amersfoort, • 415.G6 
F. J. Bijlard Sc Zn., > Hilversum, • 399 
W. F. H. Tabernal, i Amersfoort, » 395 
Wed. .1. Blok, i> idem » 394.50 
J. Horst, » idem 1 393.76 
J. Jekel, > idem 1 393 
A. Breeman, » Apeldoorn, » 384.30 
W. Brouwer, n Amersfoort, » 379.99 
D. II. Hoogland, » idem » 372.50 
Gegund. 

Kernen. 7 Jan., onder beheer van den bouw
kundige J. H. Keijman: lo. bet bouwen van een 
'woonhuis; ingekomen 3 bilj., als: 
| J . C. C. Kliek, te Amerongen, / 5185 
A. Haar, » Wapeningen, • 4818 
J. v. Ginkel, » Nijmegen, 1 4725 

j Het werk is niet gegund als zijnde boven de 
begrooting ingeschreven. 

I 2o. het bouwen van eene sigarenfabriek met 
I daaraan verbonden woningen; ingek. 0 bilj., als: 
J . C. C. Kliek, te Amerongen, J 11.432 
P. Boks. > Amersfoort, 11 8.16* 

' j . v. Ginkel. » Nijmegen, » 6.450 
IA. Haar, » Wapeningen, • 6,423 
R. de Vries, » til ;in » 6.887 
C. Smit, » Reenen, • 5,628 

! Gegund. 
Twelloo, 7 Jan.. voor rekening der gemeente 

'Voorst: lo. het onderhond van eenige kunst
wegen, in 4 perc. 

I Perc. 1, ingek. 10 bilj., als: 
I H. Lugtenberg, te Nijbroek, ƒ 60 
' E. v. Hullelen, . Eden) » 58 

J. Kers, » iilein » 54.50 
D. J. Pannekoek, » idem 1 48 
R. Iloelofs, » idem > 48 

{ G . Pannekoek, 1 idem 9 47 
G. Tijssen. » idem » 45 
J. Roeterd, • idem 1» 45 

! H. Veldwijk Gz„ » idem » 44 
IG. W. Pannekoek, > idem » 38.38 
I Perc. 2. ingek. 8 bilj., als: 

H. Lugtenberg, te Nij broek, ƒ 65 
H. Veldwijk Gz., » idem » 66 
H. v. Til, » idem 1 50 
E. v. Hullelen, 1 idem t 48 
J. Kers. •• idem > 47.90 
G. Tijssen, » idem > 45 
D. J. Pannekoek, • idem • 40 
G. W. Pannekoek, > idem » 36.39 

Perc. 3, ingek. 6 bilj., als: 
J. Brouwer, te Terwolde, / 79 
E. G. Wesselink, » idem » 76 
II. W. Lammers, » Twelloo, » 74 
J. Casteel, » idem 1 74 
H. Diestelhof, » Terwolde, > 70 
M. Alberts, • Twelloo, 1 69.80 

Perc. 4, ingek. 3 bilj., als: 
G. de Krosse, te Wilpe, f 40 

IJ. v. d. Brink, » Twelloo, 1 34 
It. Alberts, » idem 1 28.60 

2o. het onderhoud van schoolgebouwen, in 4 
perceelen. 

Perc. 1, school te Voorst: ingek. 5 bilj., als: 
W. Lijftocht te Voorst, /' 84.76 
J. Wecnink, » idem '» 51.90 
II. J. Lindeboom, » idem » 49.80 
W. Nieuwenhuis, » idem • 49.76 
L. Bartelet, > idem > 49.50 

Perc. 2, school te Twelloo; ingek. 2 bilj., als: 
Diakonie, te Twelloo, / 65 
M. Meulenbrup, • idem 1 48.60 

Perc. 3, school Op-den-Teuge; ingekomen 2 
bilj., als: 
L. Oosterwijk, te Twelloo, ƒ 46 
G. Bruggeman, • idem » 37.60 

Perc. 4, school te Terwolde; ingekomen 3 
bilj., als: 

I E. Rietberg, te Terwolde, ƒ 50 
T. v. Beek, , idem • 47.50 
A. Keuterink, » idem > 38.50 
Gegund. 

Maastricht, 7 Jan.: de levering van 87,000 
straatkeien, ran verschillende afmetingen; 100.000 
trottoirsteeuen, 100,000 hoekstenen en 600 str. 
M. trottoirbanden; minste inschrijvers in massa 
waren: 

straatsteenen, Goffin & Co., te Luik, voor fr. 92, 
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fr. 1MB, lï 181, fr. 195 en fr. 164, naar gelang 
der afmetingen; trottoirsteenen fr. 53 en hoek-
steenen fr. 29, alles per 1000. 

trottoirbanden, Céressiaux lils et Cie, te Na-
mêche. voor J 1.78 per Jl. 

I'd en. 7 Jan.; het verbouwen en het bouwen 
van een achterhuis aan het woonhuis van Dr. 

Van Dijk, onder beheer van den bouwkundige 
II, R, Hendriks, te Os; ingek. 5 bilj., als: 
J. Franckefort, te Uden, / 9717 
II. v. Mill. > idem a 9500 
Gebr. v. Heikel, » idem » 8921 
I. Wijsbek, > idem i 8800 
Jl. v. d. Uiggelaar, > Os, > 8400 
Gegund. 

Arnhem. 7 Jan.: bet onderhoud enz. der 
ingekomen 5 bilj., als: 

schoolgebouwen enz., in 5 perc. (herbesteding); 

Inschrijvers en woonplaats. perc. 1 perc. 2 perc. 3 perc. 4 perc. massa 

P. de Leeuw, Arnhem, 
Gribnau en Hoi-stink. idem 
Lucassen en Koenders. idem 
J. de Ruijter, idem 
H. v. d. Sand, idem 

In beraad gehouden. 

ƒ 2824 
2919 
2924 

2838 

f 2796 
2835 
2788 

2762 

ƒ 2643 
2395 
2295 
2398 
2397 

ƒ 3078 
2889 
2765 

2890 

ƒ 2300 
2260 
2237 
2290 
2450 

ƒ 12,999 

13,290 

Arnhem. 8 Jan.: het onderhoud enz, der huizen, inrichtingen enz. (herbesteding le, 2e 3een 
5e perc.); ingek. 7 bilj., als: 

Inschrijvers en woonplaats. perc. 1 I perc. 2 perc. 3 perc. 6 

Lucassen en Koenders, Arnhem, 
H. bolder, idem 
H. v. d. Sand, idem 
J. de Ruijter. idem 
Gebr. Van Dealen. Idem 
Gribnau en llorstink, idem 
W. A. R. Kok, idem 

In beraad gehouden. 

ƒ 1004 
942 

1049 

1089 
980 

1010 

ƒ 2641 
2639 
8689 
2620 
2998 
2538 
2700 

' 962 
929 

1160 
990 

1460 
985 

f 757 
549 
576 

648 
554 
573 

ƒ 5079 
4987 

Amsterdam. 8 Jan.: het volbouwen van het 
perceel Rechtboomsloot uo, 10, te Amsterdam, 
tot koetshuis, stal en bovenwoningen, onder 
beheer van den bouwkundige W. Schimmel; 
ingek. 12 bilj.; minste inschr. VV. J. C. van 
Shngerlandt, voor ƒ 7480. Gegund. 

Rotterdam. 8 Jan.: bet maken, leveren en 
stellen van den bovenbouw dor te vernieuwen 
Nieuwe-I.euvebiug: ingek. 4 bilj., als: 
Penn en Hauduin, Dordrecht, / 109.000 
L. 1. Ktithovon & Co., 's-Hage, a 105,205 
Ned. StooinhootiiiaaN., Rotterdam. » 96,670 
Maats, ijzergieterij ado Prins v. Oranje", 

's-Hage, a 94,486 
Katterdum. 8 Jan.: de levering van haid-

steenwerken, ten behoeve van de vernieuwing 
der Nieiiwe-Leuvebrug; ingek. 10 bilj., als: 
F. Engers. Amsterdam, ' / 9400 
W. v. Dael en A. v. Put, Rotterdam, » 9150 
E. Baisipont, K*eaussines, a 9145 
J. II Hakker Pz., Rotterdam, a 9073.20 
A. P. Schotel Gz.. Dordrecht, » 8960 
Ed. v. d. Wall, Rotterdam, . 8610.U3 
G. Scbaik Seilé. Amsterdam, » 8379 
II. .1. Bosman, Rotterdam, • 7524 
A. v. Wijbek. Kessel, a 7436 
P. Janssen. Roermond, a 6491 

Eiittt-hedè. 8 Jan.: het vergrooten van de 
ververij der boeren K. ter Kuile & Zn.; ingek. 
10 bilj, als: 
A. Jeunink, te Enschedé, ƒ 3933 
A. Averink, » idem » 3780 
B. J. Turin, » idem » 3547 
J. Vosscbeld D idem )• 3537 
II. ten Cate, » idem » 3500 
G. Hucki-iede, * idem - 3488 
F. H. Wijdeveld, 5 idem > 3282 
D. Rendink. i> idem a 32K1 
H. Laiumei-jnk, a idem » 32H0 
Wed. B. Laiiimerink, » idem » 3060 
Wed. II. Flucht, > idem » 3053.08 
Gegund. 

Dot-IIchcm. 8 Jan.: het bouwen van een 
boerenhuis voor A. Jongman, onder beheer van 
den architect H. J. L. Ovink; ingek. 5 bilj., als: 
Baank. te Koppel, / 5875 
Ter lleerd, » Klaienbeek, » 5735 
Siebeling, » Doetichem, » 6573 
Wanielink, a idem a 52KI 
H. Sogers, t Didam, * 5216 
Gegund. 

Arnhem. 9 Jan.: het onderhoud van eenige 
gemeen te werken enz.; ingek. 6 bilj., als: 
W. H. de Haan, te Elden, / 42»6 
Gribnau en llorstink, » Arnhem, a 4097 
B. Bolder, » idem » 4094 
J. W. Janssen, t idem a 4061 
Lucassen en Koenders, a idem •> 39H3 
J. de Huijtei-, > idem > 3760 

In beraad gehouden. 
Ousiei-ciiil. 10 Jan.: hot herstellen van hot 

voorhuis en het opbouwen der afgebrande schuur, 
voor R. 11. Sijbrundij, te Oosterend; ingekomen 
8 lid), als: 

te Deerzum, f 6979 
• S[ annum, 1 6500 

Boxum, u 6389 
Prins, • 5900 
Oosterend, » 5796 
Ku baard, » 579.'1 

* Ytens, I 5620 
Britswerd, » 5474 

i 5850 

G, Lanting, 
R. Jongema, 
M. Schotanus, 
V. Schuiteinaker, 
S. Tiuimenga, 
II v. d. Valk, 
Y. Timmenga, 
T. Gaastra, 
Raming 

llenekamp. 10 Jan.: het bouwen eener nieuwe 
school te Nooi-d-Deurninge, en het verbouwen 
der scholen te Lattrop en Breklenkamp met 
bijlovei-ing der benoodigdo banken: ingekomen 
7 bilj., als: 
A. Schreuder en L. Barneveld, Almeloo, ƒ 12,666 
II. H. Koers Bz., Wielden, '. 10,986 
C. Frowijn, Ootmai-sum, i 10,899 
B. Fransen, Oldenzaal, a 10,374 
C. J. ter Ellen, idem > 10,193 
A. J. W. Denekamp, Zwolle. a 9,670 
F. Jloi-selt, Borne, » 8.896 

Xljiiicaen. 10 Jan.: het gereedmaken dei-
baan en het leggen dei- sporen en wissels, voor 
de Nijmeegsche traiiiwcginaatschappij; ingek. 
18 bilj', als: " J 

G. D. v. Doorn, te Amsterdam, 
W. v. Hasselt, » Nijmegen, 
C. T. Eijkelen, a idem 
C. Bos, > Haarlemmermeer 
II Wienboven, a Schiedam, 
G. II. v. d Heijden, a Arnhem, 

{ 16,000 
a 14.900 
a 14,700 
l 13,944 
a 13.940 
• 13,820 
a 13.800 
a 13,768 
• 12.836 
» 12,800 
> 12,386 
a 12.370 
> 12.340 
a 11,956 
» 11,500 
» 11,240 
> 10,888 
• 10,366 

.1. v. d. Berg, j* Amersfoort, 
W. H. de Haan, • Elden, 
R Ilunse, i Assen, 
J. O. Huisman, * Zutfen, 
C. J. Hai-tiH-li. a Nijmegen, 
W. F. Wegers, » Tilburg, 
.1. v. d. Diinge, II Scbijndel, 
A. Th. Opzooiner, a Nijmegen, 
Th. Verhoeven, a Deventer, 
A. Geblens, e Nijmegen, 
W. v. Os, a idem 
G. W. v. Heeswijk, » idem 

Wemeldlnce. 10 Jan.: het begrinden van 
den Wetiielditigsehen zandweg; ingekomen 18 
bilj., als: 
J. Leijs, 's-lleerarendskorke, 
o. Jb-ertens, leraske, 
A. v. Popi-ring, Bruiiiisse, 
lob. de Jonge. Biezelinge, 
A. l-'oudl-.line, Goes, 
Joh. Volker en C. Bakker. Sliedrecht, » 4500 
('. Holier. Briiinisse, » 4500 
II. den Eater v.d. Brink. Krabbendijke, a 4490 
C. de Groot, .Sliedrecht, 
P. J. Verbiest, tloiitcuissc, 
('. de Wilde Az.. Katteudijke, 
P. .1. Visser, Hansweeril, 
,1. ('. Beaufort, Wemeliliiige, 
A. Doininii-iis, idem 
,1. F. Ailiiaansen Polvliet, Hontenisse 
J. Zoetewij, Sehore, 
(.'. v. Boven, Nieuwerauistel, 

ƒ 5500 
» 4874 
a 4699 
» 4590 

4530 

4480 
a 44110 
a 4388 
a 4322 
a 4267 
a 4256.96 
a 4160 
» 4124 
a 3979 

P. Dronkers, Kapelle, / 3818 
Niet gegund. 

Raming f 3600 
Helder, 11 Jan., voor rekening der gemeente: 

lo. het onderhoud der gemeente-gebouwen 
bruggen, riolen enz., ged. '89; ingekomen 14 
bilj., als: 

d. Plas, te Helder, 
idem 

Sten; 
II. Bakker, 
J. F. Philips, 
A. Gi-aall', 
II. Wijker, 
C. Pool, 
Gebr. Klein, 
J. Duinker, 
D. de Vries, 
W. de Jong, 
J. Korll', 
P. de Waard 
P. Spruit, 
A. Korll', 

» idem 
a idem 
a idem 
• idem 
> idem 
> idem 
» idem 
a idem 
t idem 

idem 
idem 
idem 

f 3575 
a 3555.55 
• 3530 
1 3630 
a 3514 
» 3455 
a 3425 
> 3333 
• 3324 
a 3290 
> 3280 
» 3249 
a 3248 

3210 
2o. het schoonmaken van scholen en andere 

gemeente-gebouwen, ged. '89; ingekomen 4 
bilj., als: 
A. Korft", te Helder, / 1140 
C. Pool, > idem » 1120 
J. Hoogerduijn, a idem 1 1119 
J. Korll, > idem > 1090 

BIJVOEGSEL 

D E O F M E E K E R 

van ZATERDAG 19 JANUARI 1889. 

AANKONDIGINGEN 
V A N 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Maandag, XI Jan. 

•.elden, te 12 uren, door borg. un weth.; 
lo. het leveren van Ourthe- en Uivakeien, in 2 perc; 
2o. idem van straatklinkers (Waal- en Kijnvorm). 
Delft, te 12 uren, door den directeur der artillerie-inrichtingen, op 

het bureau Van-Leeuwenhoeksingol: 
lo. de levering van 197 nieuwmodel richtbokken en 10 stel metalen 

reservestukken, ten behoeve van oefening en onderwijs; 
2o. de levering van 460 lantaarns no. 3, ten behoeve van de stapel

magazijnen. 
Knsrhedc, te 7 uren, in het café de Zon, tc Zuiderhagen: u. het 

doen van schilderwerk en b. idem van stukadoorwerk aan de Ned. school 
voor nijverheid en handel. 

Zaamslag (Zeel.), door burg. en weth.: de levering vrij op der. wal 
op de loskade aan den Kleine-Huissenspolder van pi. m. 1000 M 3 onder-
houdsgrint, stukken ter grootte van 3 a 6 cM., aan te voeren vóór 1 
Juli '89. 

UiiiHdag, 22 Jan. 
Mchngen (N.-H.), te 12 uren, door burg. en weth.: het bouwen van 

een onderwijzerswoning op bet terrein naast de gemeenteschool, aldaar. 
Bilj. inzenden 22 Jan., vóór 3 uren. Inl. bij don gemeente-opzichter C. 
N. Vlaming. Aanw. gehouden. 

Vorden (Geld.), te 12 aren, in het «Wapen van Gelderland": het 
bouwen van een woonhuis met gedeeltelijke bijlevering van materialen. 
Aanw. 22 Jan.. te 10 uren. 

'«•Ilage. te 1 uur, door het ministerie van koloniën, in het gebouw 
Kazernestraat no. 3: de levering van ijzeren haakvormige isolatordrager a 
en Morse papierrollen. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: bestek no. 490, het gedeeltelijk op
ruimen van de voormalige dienstwoning voor den haltechef op hetaan-
sluitingspunt idu Vork" nabij Kist, ten dienste van den sjioorweg Gelder-
malson—Nijmegen. Aanw. gehouden. (Zie advert, in »°. 2.) 

Yelp, te 2 uren. in het koffiehuis van W. van Kampen, het afbreken 
van een hoerenhuis en het bouwen van een villa aan het Stationsplein 
te Wip. Inl. bij den architect M. K. Smit, te Dieren. Aanw. gehouden. 

Rotterdam, te 7 uren, door den architect P, W. Sehrauwci], in café 
du Lion d'Or. Hoogstraat 207: het gedeeltelijk afbreken en wederopbou-
wen van een pand, staande aan de Jonker-Fransstraat. 2» en het inlichten 
tot benedenhuis en 2 bovenhuizen. 

Barneveld, dooi de diaconie der Herv. gemeente te Kootwijk, inde 
kerkekamer: het bouwen van eene kerk en pastorie te Knotwijkster-
broek. Inl. bij den gemeente-opzichter E. van Haanschoten, te Barneveld. 

Woensdag, Ï'A Jan. 
Vinnen, te 1 uur, door burg. en weth.: het onderhoud der gemeente

werk en ged. '89. 
Dordrecht, door bestuurders dei- vereeniging tot landbouwverbpte-

ring: het maken van een dijk. lang 1135 M, tot inpoldering van de 
Jantjesplaat, gelegen onder de gemeente Rozenburg, bij het kanaal tot 
verbinding van den nieuwen waterweg met de nieuwe .Maas. Inl. bij den 
opzichter Jacob Mol, te Rozenburg. 

Donderdag, 24 Jan. 
Nas-ran-Gent • te 2 uren. door burg. en weth.: het afvoeren van een 

gedeelte der voormalige vestingwerken, altlaar. Aanw. te 9 l/ s uren. 
Vrijdag. 23 Jan. 

PlctorzlJI (Gron.), te 10 uren. door J. de Hoer, bij M. Hazenberg: 
het vernieuwen van het woongebouw voor zijne boeren plaats. Aanw. 
22 en 23 Jan.. te 2 uren. 

Willemsoord, te 11 uren, door de directie der marine: het doen 
van werkzaamheden tot het onderhoud van de dok-, sluis- en andere 
waterwerken van het maritieme établissement Willnmsoord. Inl. bij 
den hoofdingenieur der marine, te Willemsoord. Aanw. 23 en 24 Jan., 
te 10 uren. 

Arnhem, te 12 uren, door het ministerie van hinnenl. zaken, aan het 
gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen van 
eenige vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen der njks-
hoogere burgerschool te Winterswijk, ged. '89 en '90. Inl. bij den rijks-
bouwkundige voor de onderwijsgebouwen enz., te 's-Hage, en den hoofd
opzichter der universiteitsgebouwen W. II. Sehoouhein, te Utrecht Raming 
/ 1428. (Herbesteding.) 

Groningen, te 12 uren. door het ministerie van hinnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen 
van eenige vernieuwingen en herstellingen aan de rijks-kweekschool 
voor onderwijzers te Groningen, ged. '89 en '90. Inl. bij den rijks-
bouwkuudige voor de onder wijsge hou wen enz., te 's-Hage, en 'den 
hoofdopzichter der univei-siteitsgobouwen J. C. Ilubschor, te Groningen. 
Raming / 110Ü. (Herbesteding.) 

Groningen, te 12 uren, dOOff het ministerie van binnen!, zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen 
van eenige vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen dor rijks
universiteit te Groningen, ged. '89. Inl. bij den rijksbouwkuudige 
voor de onderwijsgebouwen en/.., te 's-Hage. en don hoofdopzichter der 
universiteitsgebouwen J. C. Hubscher, te Groningen. Raming ƒ 9500. 
(Herbesteding.) 

Delft, te 12 uren, door burg. en weth.: de levering van: 
lo. 30.C00 straatkeien uit de groeven van tjuenast, z.g. deniirctailles, 

groot 10 bij 12 cM.; 
2o. 352,000 getrokken Waalstraatklinkers; 

3o. 50.000 trottoir-Rijnklinkers; 
4o, 350 M 3 grint voor rijwegen; 
6o. 150 idem voor voetpaden. Inl. bij den gemeente-architect. 
'fi-Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterst. enz.: het onder

houden en herstellen van het rijkspostgebouw te Sittard, van den dag 
der kennisgeving van de goedkeuring der aanbesteding tot en met 31 
Dec. '91. Inl. bij den rijksbouwmeester in het 2e district, te 's-Hage, 
en den hoofd opz iel iter voor de landsgebouwen te Breda. Aanw. gehou
den. Raming ƒ 1345. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: bestek no. 491, het vervangen van 
de twee kraanbruggen met toebehooren over de rivier do Mark te 
Hreda. door eene draaibrug voor dubbel spoor, met daarmede in-verband-
staumle werken, ten behoeve van de spoorwegen Üreda—Rozendaal en 
Breda—Rotterdam. Aanw. 21 Jan., te 10'/, uren. Raming f 40.150. 
(SM udrert. in n°. 2.) 

Arnhem, in het prov. gouvernementsgebouw: het onderhouden van 
het gebouw voor het prov. best. van Gelderland te Arnhem, tut 31 Dec. 
'90. Inl. bij den rijksbouwkuudige voor de onderwijsgebouwen enz, te 
's-Hage, en den opzichter van den prov. waterstaat A. J. Groenen, te 
Arnhem. Aanw. 21 Jan., te 8 uren. 

Zaterdag, 2A Jan. 
Kriilnlngen (Zeel.), te 2 uren, door burg. en weth.: do levering van 

pl. m. 500 M 1 onderhoudsgrint, als pi. in. 450 M 3 van 1— 3 c.M. en pl. m. 
50 M 3 van 3—6 cM. 

Krabbendijke (Zeel.), ter gemeente-secretarie: de levering van 300 
M 3 onderhoudsgrint, ten behoeve der gemeente. 

Maandag, 2*4 Jan. 
4niAlerdam. te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het leveren van steenkolen ten behoeve van stoomwerktuigen der 

gemeente, ged. '89; 
2o. het bestraten van het oostelijk gedeelte van den Crii«iuiusweg en 

j eenige andere werken. {/»> advert, trt «°. 3.) 
VHage, te l*/i uren, door burg. en weth.: 
lo. het verbroeden van een gedeelte der grachten langs den Noord-

wal en den Zuidbinnensingel. het bouwen van wahnuren langs die 
t verbreedingen en langs een gedeelte van tie Veenkado te 's-Hage. 
! Aanw. 25 Jan., te 10 uren; 

2o. het leggen van een afwateringsriool in de Lange-Houtstraat. het 
her bestraten van die straat, het leggen van een afwateringsriool in den 

j St'heveningselienweg. in de Anna-Paulownastraat en in een gedeelte van 
de Laan te 's-Hage. Aanw. 25 Jan., te 11 uren. 

3o. liet aanleggen en rioleeren van twee straten op het terrein, ge
legen tusschen den Trek weg en den Rijswijk schen straatweg te's-Hage. 

• Aanw. 25 Jan.. te 2 uren. 
Arnhem, te 2 uren, door den architect A. R. Freem, in het Cen-

; traalgebouw: het houwen van 2 schoollokalen aan een perceel Groote-
I markt no, 1. Aanw. 24 Jan.. te 10 uren. 

Dlnndag, 29 Jan. 
Utrecht, te 10 uren, door den majoor van hot korps genietroepen, 

: in de kazerne van het korps: het leveren van benodigdheden voor de 
1 practische oefeningen bij het korps genietroepen, ged. '89. Bilj. inzen-
; den uiterlijk 28 Jan., vóór 3 uren. Raming: perc. 1 /' 1100. perc. 2 
! ƒ 800. perc. 3 f 500. |>erc. 4 / 2200. perc. 5 / 100, perc. 6 ƒ 700, perc. 
i 7 ƒ 300, perc. '8 / 200, perc. 9 f 500. perc. 10 ƒ 600. 

Gorichem, te 10 uren, door den eorstaanwe/end-ingeniour der genie, 
aldaar, op het bureau tier genie: het wegruimen van de kwelkade achter 

! de inuudatiesluis m den Zuider-Lingedijk bij Asperen. Bilj. inzenden 
i uiterlijk 28 Jan., voor 3 uren. Aanw. 22 Jan.. te 12 uren. Raming 

f 4600. 
Lemmer, te 11 uren, door het dijksbest. van het waterschap »de 

zeven grietenijen en stad Sloten": de levering van 301 stère riviergrint, 
86 stère kalk'kiezel, 50 stère verbrijzelde keien, 40 stén» zeegrint, 25 
stère harde brik en 40 last kopzrilen. 

Leeuwarden, te 1 uur. door het ministerie van binnen), zaken, aan 
liet gebouw van het prov. best.: het onderhoud van het gouverne-

I mentsgebouw rnet meubelen te Leeuwarden, van den dag der goedkeu-
I ring van de aanbesteding tot 31 Dee. 'fcO. Inl. bij tien opzichter 11. 
. Mouw. te Huizum. Aanw. 22 fan., te 3 uren. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot exploitatie van staats
spoorwegen, aan het centraalbureau: bestek no. 489, het leveren en 
stellen van een draaischijf op het station Fijenooid. Aanw. gehouden. 
Raming ƒ 3200. {ZU advert, ia n°. 2.) 

Lemmer, door het dijksbest. van het waterschap »de zeven grietenijen 
en stad Sloten: 

lo. de levering van palen en gordingen, in 9 perc; 
2o. hot onderhoud van de rijwegen van het waterschap, ged. '89, in 

3 perc ; 
3o. het uitvoerpn van 3 kleine pereeelen aardwerk, ten westen Zand-

voorderlioek. Bilj. inzenden uiterlijk 28 Jan., ter secretarie van het 
waterschap, te Lemmer. 

Woenndaf, SO Jan. 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

leveren en stellen van de werktuigen, ketels en hevelbuizen, voor den 
stoomwatermolen aan den Hoogen Maasdijk nabij het Heleind, onder de 
gemeente Herpt en Bern, 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. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhoud en herstel van dc landsgebouwen te 's-IIage, ged. '89. Inl. 
bij den rijksbouwmeester in het 2e district en den hoofdopzichter der 
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landsgebouwen Weinberg, beide te 's-Hage. Aanw. 23 Jan.. te 9 uren. 
Raming f 35,820. 

'•-Hage, te II uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van de gebouwen en grondwerken voor den stoomwatermolen 
aan den Hoogen Maasdijk, nabij het Heleind, onder de gemeente Herpt 
en Rem, prov. Noord-Brabant, Dohoorende tot de werken voor het ver
leggen van de uitmonding der rivier de Maas. Inl. aan het bureau der 
werken voor de verlegging van den Maasmond, te 's-Bosch. Aanw. 23 
Jan. Raming / 26,180. 

'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
maken van twee havens en bijkomende werken ten behoeve van de 
stoompontvcrbinding te 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, en aan het directie-
verblijf te Keizersveer. Aanw. 23 en 24 Jan., te 12 uren, aan genoemd 
directieverbhjf. Raming f 40,655. (Herbesteding.) 

'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van de grondwerken, de kunstwerken, den bovenbouw en eenige 
bijkomende werken voor de verbinding van het stations-emplacement 
met de haven te Delfzijl, ten behoeve van den spoorweg van Groningen 
naar Delfzijl. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur der staatsspoor
wegen, te Amsterdam. Aanw. gehouden. 

AIIJIIIII (Fr.), door het best. der kerkelijke kas van de Ned.-Geref. 
gemeente: het bouwen van een kerk met toren. Bilj. inzenden uiterlijk 
29 Jan., bij E. Jelles Holwerda, aldaar. Aanw. 25 Jan., te 1 uur. 

Donderdag, 31 Jan. 
Dieren, te 7 uren, in het logement «Westhoff": het verbouwen en 

vergrooten van genoemd logement, zoomede het maken, leveren en 
stellen van 68 M, hekwerk. Bilj. inzenden 30 Jan., bij den architect K. 
M. Smit, aldaar. Aanw. 24 Jan., te 3 uren. 

Vrijdag, t Febr. 
Baarn, te 11 uren, door burg. en weth.: 
lo. het bestraten van 16,478 M s straatweg; 
2o. het leggen van 900 M. cementstcenen eivormige rioolbuizen. Aanw, 

22 Jan.. te 2 uren. 
Wermerveer ^N.-H.), te 1 uur, door burg. en weth.: het maken van 

den metalen boven- en houten onderbouw eener brug over de Zaan te 
Wormerveer. Inl. bij den architect A. II. D. Rups, te Edam. 

Zaterdag, I Febr. 
I'treedt te 2 uren, door het ministerie van watent. enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: het onderhoud van de rijks-groote wegen 
in de prov. Utrecht, in zeven perceelen en in massa, ged. 89—'91. Inl. 
bij den waarnemend-hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur, te 
Utrecht, en de opzichters Van der Werf, te Amersfoort, Spoon en Baars, 
beide te Utrecht. Aanw. 26 Jan. Raming: perc. 1 ƒ 24,210, perc. 2 

ƒ24 .810 , perc. 3 / 7660, perc. 4 f 33,990, perc. 6 f 28,950, perc. 6 
ƒ 9,810, perc. 7 f 35,670. massa f 166,000. 

Waenadag, • Febr. 
Dlrkaland, te 3 uren, door het best. van den grintweg Ouddorp— 

Sommelsdijk, ten gemeentehuize: de levering van 1765 M' grove on der-
houdsgrint. 

Donderdag, 7 Febr. 
*m i h tc 11 uren, door het dijksbest. van Wymbritseradeels c. a. 

contributie-zeedijken, bij Ids. Bouma: het vernieuwen en herstellen van 
werken aan de zeeweringen der contributie, in zeven perceelen, zoomede 
de leverantie van materialen, als: 1250 Noorsche grenen palen, 860 M. 
eiken gording, 2600 bos Gaasterlandsch rijs en 1600 rongen. Bilj. inzen
den uiterlijk 6 Febr. Aanw. 4 Febr., te 11 uren. 

Neer (L.), te 2 uren, door burg. en weth.: het bouwen eener nieuwe 
school met corridor, privaten enz Inl. bij den architect E. Corbeij, 
te Roermond. Aanw. 7 Febr., te 11 uren. 

Vrijdag, 8 Febr. 
Utrecht, te 10 uren, door den majoor van het korps genietroepen: 

het inrichten van drie spoorweggereedschapswagens. Bilj. inzenden 
uiterlijk 7 Febr., vóór 8 uren. Raming ƒ 1960. 

Zaterdag, • Febr. 
Oterdum (Gron.), te 3 uren, door het best. van het waterschap 

üterdum. bij Hagenus: het opruimen der houten beschoeiingen buiten 
de Oterdummershiis en het vervangen daarvan door basaltmuren met 
bijbehoorende werken. Aanw. te 1 uur. 

Haandag, 11 Febr. 
NanimeladUk (Z.-H.), door dijkgraaf en gezworenen van da polders 

het Oudeland: de levering van 600 M J onderhoudsgrint. 

AFLOOP 
VAM 

AANBESTEDINGEN. 
Olterterp, 8 Jan.: het bouwen van een 

geheel nieuwe boerenplaats te Heidehuizen en 
nieuw voorgebouw enz., in gebruik bij Grupstra; 
minste inschr. A. Hemminga, te Beetsterzwaag, 
voor f 7150. 

'•-Hage, 11 Jan.: het onderhoud der gemeente
gebouwen; ingek. in massa 6 bilj., als: 
Gebr. M. en J. Houtman, te 's-Hage, f 7200 
W. P. Teeuwisse, • idem » 7200 
W. Franke, • idem » 6360 
A. C. Paardekooper, > idem » 6300 
J. H. de Swartfc Zn., • idem > 6936 

Emmen, 11 Jan.: het bouwen van vijf arbei
derswoningen en het bouwen van een loods en 
eene arbeiderswoning, op het Barger-Oosterveen, 
in 2 perc., voor W. A. Scholten, te Groningen. 

Perc. 1, het bouwen van 5 arbeiderswoningen; 
ingekomen 8 bilj., als: 
F. Brinks, te Nieuw-Amsterdam, f 2447 
R. Postema, » idem • 2279 
J. Pracht, > Stadskanaal, i 2124 

Perc. 2, het bouwen van een loods en eene 
arbeiderswoning; ingek. 8 bilj., als: 
F. Brinks, te Nieuw-Amsterdam, ƒ 1249 
R. Postema. > idem • 1187 
J. Pracht, > Stadskanaal, i 1099.85 

Niet gegund. 
'•-Hage, 12 Jan. i de levering van benoodigde 

magazijngoederen, ged. '89, voor de gemeente-
gasfabriek, in 19 perc. 

Perc. 1, kluitkalk; ingekomen 7 bilj, als: 
A. N. de Lint, Delft, ƒ 8718.80 
Ginjoolen & Co., 's-Hage, s 3485.80 
W. Swaneveld, idem ï 3474 
H. J . Bosman, Rotterdam, > 3466 
P. Lagendijk, Utrecht, t 8438 
Erven H. Trip, Rotterdam, » 3397 
J. Giele, Kessel, » 2760 

Perc. 2. steen, vuurspecie, kalk en tras; ingek. 
4 bilj., als: 
A. N. de Lint, Delft, ƒ 597.50 
Erven H. Trip, Rotterdam, > 697 
W. Swaneveld. 's-Hage, » 569.10 
A. S. Keij, Rotterdam, • 554 

Perc. 8, machinekamerbehoeften; ingekomen 
2 bilj., als: 
J. L. H. Smits & Co., Amsterdam, ƒ 1677.50 
J. M. v. d. Lely, Maassluis, i 1657 

Perc. 4, verfwaren; ingek. 6 bilj., als: 
H. L. Zalme & Zn., 's-Hage, / 846.30 
J. P. de Wo!f& Zn., idem » 789.90 
J. v. Straalen, idem » 734.80 
Gilhuis & Co., Amsterdam, » 700 
H. C. Visser & Zn., Leiden, • 698.25 
R. W. Stern, Utrecht, > 646.20 

Perc. 5, borstelwerk,'zeemlappen, sponzen enz. 
ingekomen 6 bilj., als: 
J. A. Luberti, 's-Hage, ƒ 929.87 
I. v. Straalen, idem » 899.60 
T. H. de Jong, Amsterdam, • 828.79 
J. H. Meijer, Rotterdam, » 827.16 
A. Levie & Zn., Arnhem, > 775.15 
O. v. d. Zeijl, Amsterdam, » 768.94 

Perc. 6, compositiepijpen en tin; ingekomen 5 
bilj., als: 
H. A. Kampers Jr., Amsterdam, ƒ 672.20 
R. S. Stokvis & Zn., Rotterdam, • 614.475 

A. M. v. Embden & Zn., 's-Hage, t 604.20 
L. J. Enthoven & Co„ idem » 683.96 
Rouppe V. d. Voort & Zn., idem » 677.80 

Perc. 7, smeedijzer; ingekomen 4 bilj., als: 
Hotz & Co., Rotterdam, ƒ 1182.525 
R. S Stokvis & Zn., idem • 1150.30 
Rouppe V. d. Voort & Zn., 's-Hage, • 1127.31 
I. . J. Enthoven & Co., idem > 1113 

Perc. 8, diverse ijzerwaren; ingekomen .' 
bilj., als: 
R. S. Stokvis & Zn., Rotterdam, ƒ 1885.36 
A. M. v. Embden & Co., 's-Hage, • 1857.37 
Rouppe V. d. Voort & Zn., idem i 1723.92 

Perc. 9, gegoten-ijzeren voorwerpen; ingek. 
bilj., als: 
Seret en Barneveld, Leiden, f 9845.97 
L. J. Enthoven & Co., 's-Hage, > 6598 
Ijzergieterij Prins v. Oranje, idem • 6208.65 
Rogier Ncerinx Richter & Co., Bergen-

op-Zoom, • 4932 
Ned. Stoombootmaats. Rotterdam, » 4802 

Perc. 10, smidswerk; ingek. 5 bilj., als: 
f 534. 
> 459.92 

F. J. Bijlaard & Zn., Hilversum, 
Q. D. Buijtendijk, Leiden, 
M Antonnis, Delft, » 
H. J. Kwierie, 's-Hage, » 390 
J. Otto, idem i 367.16 

Perc. 11, houtwaren; ingek. 2 bilj., als 
L. A. Vreeburg, Delft, ƒ 1769.50 
J. H. de Swart & Zn., 's-Hage, > 1666.80 

Perc. 12, getrokken-ijzeren pijpen en fittings; 
ingekomen 6 bilj., als i 
V. d. Honert en Punt, Amsterdam, f 3912.035 
H. A. Kampers Jr., idem » 3519.92 
V. d. Berg & Co., idem • 3153.63' 
A. M. de Blauw & Co., 's-Hage, > 3095.48 
R. S. Stokvis & Zn., Rotterdam, • 3016.77 
W. J. Stokvis, Arnhem, » 2988.68 

Perc. 13, koperen kranen; ingek.4bilj., als: 
A. M. de Blauw & Co., 's-Hage. ƒ 3863.84 
R. S. Stokvis & Zn., Rotterdam, > 3833.15 
V. d. Berg & Co., Amsterdam, » Ï747.77 5 

W. J. Stokvis. Arnhem. » 3548.235 
Perc. 14, glas en diverse lantaarnruiten; ingek. 
bilj., als: 

Reuser en Madlener, 's-Hage, f 1692.08 
H. L Zalme & Zn., idem • 1606.69 
J. G. I. Bouvy, Dordrecht, » 1578.56 

P. de Wolf & Zn., 's-Hage, • 1478.87 
Perc. 15, bureaubehoeften; ingek. 1 biljet van 

H. v. d. Heuvel, te 's-Hage, voor ƒ 835.90. 
Perc. 16, drukwerken; ingekomen 3 bilj., als: 

A. v. Oosterzee, Amsterdam, ƒ 1338.50 
J. v. Boekhoven, Utrecht, » 1058.69 
Haarl. Boekdr., Haarlem, s 861.65 

Perc. 17, gegoten-gzeren buizen; ingekomen 
8 bilj., als: 

per 100 KG. 
V. d. Berg & Co., Amsterdam, / 5.02 
R. S. Stokvis & Zn.., Rotterdam, » 6.39 
V. d. Honert en Punt, Amsterdam, 

buizen 2'/, en 3.66 M. 
• 8 en 4 > 

Perc. 18, gegoten-ijieren hulpstukken; ingek 
5 bilj., als: 

per 100 KG. 
V. d. Honert en Punt, Amsterdam, ƒ 8.19 
R. S. Stokvis & Zn., Rotterdam, 
V. d. Berg & Co., Amsterdam, 
Ijzergieterij Prins v. Oranje, 's-Hage 
Ned. Stoombootmaats., Rotterdam, 

H. J. Stolker, te Utrecht, ƒ 48,890 
F. H. Joseph, • idem > 48,837 
W. v. Vloten, ï idem i 48,485 
J. de Kruijff, > idem > 47,000 
G. H. de Meij, » Maarseveen, i 42,395 

Harllngen. 14 Jan.: het herstellen van een 
gedeelte walbeschoeiing aan de buitenhaven; 
ingek. 5 bilj., als: 

K. Leeksma, f 889 
J. Az. I'osthuma, » 770 
Gebr. v. d. Meer, » 765 
F. Schaafsma, » 724 
Joh. de Lange, » 699 

Oerle (bij Eindhoven), 14 Jan.: het vergrooten 
der school en het maken van bijgebouwen ten 
behoeve van het liefdegesticht, onder beheer van 
den bouwkundige J. lieijkants, te Erp; ingek. 
11 bilj., als: 

te Woenscl, f 9350 
• Vechel, t 8994 

A. v. Gerwen, 
L. Paaps, 
A. J . v. Wijk-

Vries 
•De 

6.45 
6.! 

8 
> 7.90 
• 6.825 

6.70 
Perc. 19, lantaarns en lantaarndragers; ingek. 
bilj., als: 

Q. D. Buijtendijk, Leiden, ƒ 2608 
C. Schuurmans, Hilversum, » 2388 

J. Laboyrie, 's-Hage, 1 2367.90 
P. L. Jansen, Kampen, » 2297 
Becht en Dijserink, Amsterdam, > 2296.30 

> Nunen, • 8888.88 
H. v. Kemenade, > Gestel, • 8498 
E. v. Rooij, > Woensel, » 8385 
L. Tielemans, » Gestel, » 8383 
M. G. v. d. Hurk, > idem > 8260 
P. A. Bloem, > Boxtel, » 7946 
P. Tielemans, > Oerle, i 7880 
C. Jonkers, i idem i 7700.91 
H. A. v. Roij, • Aarle-Rixel, i 6828 
Gegund. 

Halten, 14 Jaa.: het doen van eene verbou
wing aan het erf Liezen, (zonder bijlevering 
der materialen); ingek. 11 bilj., als: 
II. Stoevenbeld jz., 
J. A. v. d. Bos, > 
H. G. Jansen, • 
J. W. Meijer, > 
J. W. Kettelarij, » 
H. J. Eggink, t 
J. Stoevenbeld, » 
T. Koopman, D 
II. Stoevenbeld, • 
G. Jansen, • 
M. J. Lensink, i 

Lelden, 14 Jan.: de 

te Holten, 
idem 
idem 

Laren, » 
Holten, » 
Laren, a 
Holten, • 
idem s 
idem i 
idem 1 

Laren, 1 
verbouwing van 

ƒ 850 
> 830 
• 794 
i 781 
» 780 
• 775 
• 770 
» 767 
i 760 
B 750 
> 718 

het 

Vllulngen, 12 Jan.: het afgraven van een] 14 bilj., als 

perceel aan de Hooigracht no. 88, onder beheer 
van den architect G. Blommestein; ingekomen 

gedeelte vestingwal; ingek. 8 bilj., als 
P. J. Visser, Hansweerd, ƒ 4872 
P. A. v. Beers, Vlissingen, • 4699 

de Jong, Biezelinge, • 4530 
M. Bok, Vlissingen, » 4490 
D. Bijl, idem » 4458 
A. Foudraine, Goes, • 4452 
W. H. Swets, Hardinksveld, • 4435 

J. Sirag, 
Chr. E. J. Verhaaf, 
N. v. Leeuwen, 
H. J. Sloos, 
P. J. Christiaanse, 
P. Peereboom, 
Hendr. Verhaaf, 
W. v. d. Drift, 
A. P. H. Hardeman, 

te Leiden, 
D idem 
B idem 
• idem 
i idem 
» idem 
s idem 
B idem 
B idem 
B idem 
s idem 

/' 4500 
B 4086 
» 4020 
B 3980 
B 8950 
B 3600 
> 3595 
B 3586 
l 3500 
B 3398 
B 3380 

H. de Wagemaker Huibregtse, Vlissingen, B 3685 
Wltmaraum, 12 Jan.: de levering van 1260 H. v. Es, 

stère grint voor de gemeentewegen; gegund, P. L. Neuteboom, 
als volgt: •• G- D. J. Ileulink en P. 

680 stère te Bolsward, L. en N. v. d. Veen, i J. Harteveld, » idem B 3258 
voor f 3 per stère. j C. v. Diest, I idem B 3095 

240 stère te Makkum, dezellden, voor ƒ 310. L. G. Bink, B idem » 2290 
270 stère te Burgwerd, op Hiemert en aan de j Cronlngen, 14 Jan.: het opbouwen van een 

Hiemerterlaan, R. v. d. Veen, voor ƒ 2.96 p. stère., koffiehuis met stalling aan het Winschoterdiep, 
60 stère te Pingjum, J. H. de Boer, voor ƒ 2.97 voor E. Bolhuis, onder beheer van den architect 

per stère. i Joh. C. Wegerif; ingek. 14 bilj., waarvan 10 in 
100 stère te Tjerkwerd, 'B. G. Steensma, voor, blanco; de overige waren van: 

ƒ 2.90 per stère. i B. Kooi, te Zuidhorn, ƒ 4200 
Lemmer, 12 Jan.: het afbreken van een J. Pot, > Stedum, > 8950 

winkelhuis en het daarvoor in de plaats bouwen L. Bergsma, > Zuidbroek, > 3872 
van een nieuw woon- met winkelhuis, op dc W. D. Rotschafer, » Stedum, > 3783 
Markt; ingek. 6 bilj., als: Aasen, 15 Jan., voor rekening der gemeente: 
H. H. Visser, te Lemmer, ƒ 2897 \ lo. het verbouwen en uitbreiden der gemeente-
P. M. de Vries, • idem » 2792 gasfabriek; ingek. 10 bilj., als: 
J. Nijholt, » idem » 2787 A. de Vries, te Assen, 
D. Hoogkamp, B Follega, • 2776 H. Jalvinghen H.Smallenbroek, B idem 
L. H. v. Noord, B Lemmer, B 2484 J. W. Denekamp, » Zwolle, 
M. Tj. Bosina, B idem B 2356 R. Hunse Jr., » Assen, 
Gegund. ; G. Stel, t idem 

Barsrle, 12 Jan.: het leveren van' 300 M*' D. B. Wiering, > idem 
grint voor onderhoud der wegen; minste inschr. I H. Winters 
C. v. d. Velde, te Borsele, voor ƒ 2.03 per M' , ! G. B. Broekema Jr., 
vrij aan den wal. Gegund. 

•-Baach, 14 Jan.: het herstellen en onder
houden van de onbestratc wegen, voetpaden, 
pleinen enz., ingaande met den dag der goed
keuring van de aanbesteding cn eindigende 31 
Dec. '89; ingek. 8 bilj., als: 
Th. A. v. Ravenstein, te 's-Bosch, ƒ 1598 
Wed. J. C. Schellekons, B idem B 1600 
P. Kwaaitaal, » idem i B 1485.85 

l i r e , In, 14 Jan.: den bouw van 42 werk- G. Meijer, Musselkanaal, 
manswoningen, onder beheer van den architect I Gegund aan Wispelweij & Co. 
P. J. Houtzagers; ingekomen 11 bilj., als: | Tilburg, 15 Jan.: het bouwen 

idem 
idem 
idem 
idem 

f 7857 
B 7777 
B 7279 
B 7275 
B 7080 
B 6860 
B 6837 
B 6680 
B 6552 
B 6540 

H. Bennink, 
D. Neisingh, 
Gegund. 

2o. de levering der voor deze verbouwing en 
uitbreiding benoodigde ijzerwerken; ingek. 4 
bilj. als: 
F. Rinoker, Amsterdam, ƒ 4490 
li. Hunse, Assen, • 3865 
Wispelweij & Co., Zwolle, » 2976 

2974 

van twee 
J. Rutgers, ~ te Aarlandervcen, ƒ 62,700 aaneengebouwde heerenhuizen, voor Francois en 
J. H. Te Borst, B Utrecht, » 59,746 Leo Bruijelle, aan de Spoorlaan te Tilburg, 
II Vermeer, » idem » 55,600 1 onder beheer van den architect H. J. van Tulder, 
J. G. Fukkink, > idem B 62,990 | aldaar; ingek. 16 bilj., als: 
G Rijksen, > idem > 51,200 JA. v. Meer, te Zevenbergen, ƒ 25,490 
J. Schouten, > Vianen, > 60,600 A. v. d. Aa, • Tilburg, > 24,955 
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te Tilburg 
» idem 

i idem 
> idem 

W. v. ünrp, 
Janssen Weijers, 
W. v. Eijck, 

J. C. f. Pelt. 
Wed. W. v. d, 

Schoot & Zn., 
J. li Lepelaars, 
P. v. d. Drink. 
H. C. Lepelaars. 
P. I!. Clcrcx, 
P. Moeuws en J. 

Morvers Si Co., i 
L. de Kooij, i 
T. Gustenhoven, i 
F. Huskens. i 
Joh. v.Groenendael, i 
Gegund. 
Raming f 22.7U2.1S. 

H r i i E i ' l o o (it.), 15 Jan.: het maken van een 
woonhuis niet winkel en slachtplaats, voor J. B. 
Niers; ingekomen 11 liilj., als: 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

idem 
idem 
idem 

f 24,425 
a 24,4114 
a 24,399 
• 23,800 

» 23,780 
a 23,3411 
a 23.082 
. 22,980 
a 22,420 

i 22,410 
» 22.265 

22.23: 
Ubbergen b/Xijm., i 21,'J'J9 
Nieiiweranistol, » 21,375 

II. Eiisiuk, te Ilengeloo, 
O. VIM, • Deldcn, 
II. A. M. Wesselink, » Ilengeloo, 
J. Brieiuiielhuis, a idem 
A. .1. Wilmink. o idem 
W. v. Leeuwen, a idem 
L. P. Groothuis, a idem 
J. N'ijhuis, » Delden, 
J. G. Tönis, a Ilengeloo, 

M r h o o n h o v c i i , 16 Jan., voor rekening der 
gemeente: lo. het veranderen van de lokaliteit 
onder liet raadhuis in archief, politiewacht en 
arrostantcnkaniers; ingek. 4 bilj., als: 
J. Jansen, te Schoonhoven, 
A. Klip Jz., > idem 
G. II Knijlonburg, a idem 
Gt.de Vos, a idem 

Niet gegund. 
2o. het uitdiepen van de Zevender binnen de 

gemeente: ingek en ! bilj.. als: 
$1. v. Henen, te Ouderkerk u/d. Usel, ; 600 
K. Rietveld, > Schoonhoven, a 377 
J. de Kluif ('z., i Ameide, a 825 
C. Damsteeg, a Langerak, » 249 
Geglllni. 

1, : o rus r e,i e 16 Jan.: het maken van een laad-
en losplaats, bet maken van een paalrij en 
Verdere werken in dc haven van Burgsluis 
(gern. Haamstede); ingek. 13 bilj., als 

/ 3271 
a SOW 
• 2945 
» 2919 
» 2879 
» 2870 
» 2820 
» 2790 

2727 

/ 441 
• 418 
a 409 
a 399 

ƒ 3089 
*• 3059 
> 2856 
D 2825 

2830.44 

II M. v. Bezooijen, Scherpenisse, 
C. I). Holier, idem 
A. Padmos, Dreischor, 
1.. Padmos, Serooskerken, 
D, Hanson, Haamstede, 

'•-Hage, 16 Jan., onder beheer van het nii-
ministorie van waterst. enz.: lo. het maken van 
den onderbouw der brug over de Poldervaart, in 
den srmorweg van Hotterdam naar Hoek-van-
Hollanit: ingek. 14 bilj.. als: 
A. P. P. Boef. Kralingen, 
B. Voordendag Ax., Dordrecht, 
H. L. Cusveller, Staveren, 
A. I>. W. Ilessing. (Joiida, 
J. Schuitèmaker Hz., Dordrecht, 
M. L Veenenbos, Brielle, 
H. J. Nederliorst, Gouda, 
T. Kloosterman, Heuielum, en II 

Brouwer, Stiens, 
L. de Neef L i , Brielle, 
A. de Xeef, idem 
J. Smit VII, ('trecht. 

D. '1'h. Dalmolen. te Groningen, f 19.548 
D. S. Diddens, » idem » 19,450 
D. Kdzards, a idem . 19,360 
D. Donijes, » idem • 19,340 
F. Hadei's. > idem . 19.257 
II. Janssen, , idem a 19,184 
E, W. Wietsema, a idem a 18,988 
l. Toesman, » idem » 18,900 
W. Pleijsier, a idem a 18.357 
P. v. d. Weill', a idem a 18.297 
T. Y. Jolsma, i> idem a 17.230 

» 54,4001 Gegund. 
• 54.284 l l l l l l e g o m , 17 Jan.: het hooger opmetselen 
e 63,600 [van dc muren en het afbreken en wederopzetten 
• 51,900] van de kap op een bestaand gebouw en verder 
» 51.900 inrichten tot bloembollen berg- en pakplaat) met 
» 51.7431 kantoor, stellingen enz., op de bloemisterij 

• Kweeklust", aan de Zuiderlaan gein. Hillegom, 
> 51.700 onder beheer van den bouwkundige Jb. Gulde-
a 49,600 mond: ingek. 7 bilj., als: 
a 48.640 J. J. Giildeinond, 

/ 54.760 

48 600 
46.845 
46.735 
46,259 
57,000 

II. Hesaans, Zierik1 

W. KiK.le. idem 
H. C. v. d. Ende, idem 
P, Vmk, Noordgouwe, 
P. de Vries, Haamstede. 
C. D. Oinee, Seharendijke, 
H. J. Roineijn. Burg, 
C. Boller Cz., iïruinisse, 
L. J. Kappers, Henesse, 

ƒ 4334 
4260 
4223 
3765 
377« 
3670 
3543 
3444 
3330 

Visser Gz., Pupendrecht, 
II. Wienhoven. Schiedam, 
Ph. Verbruggen, Waddinksveen, 
Raming 

2o bet maken van het middenperron. het ver
lengen der bestaande perrons, het voltooien der 
tunnels en verder bijkomende werken op het 
eentraal-personeustation te Amsterdam; ingek. 
15 bilj., als: 
A. Terwindt, West-Pannerden, / 184.000 
Cb. Eckhardt. Almeloo, » 162.900 
I'll. Verbruggen. Waddinksveen, • 160 800 
II. Dinkla, Buiksloot, a 150.01 '0 
\V. v. Leeuwen. Hellevoetsluis, > 157,810 
II. Th. Wiegerink. (iroenlno, a 155,000 
F. E. Terwindt, Pannerden, i) 153.900 
G. D. v. Doorn. Amsterdam, > 153,000 
A. Geldens, Nijmegen, „ 153,000 
Tb. Verhoeven, Deventer, a 151,000 
K. Bleeker. Zutfen', > 151,00(1 
J. Smit VII, Utrecht, a 145.900 
I.. de Hoon. Tilburg, i 145.300 
J. Uitten, Grave, » 140.600 
I'. Duinkei', Amsterdam, a 133.013 
Raining a 146.000 

80. liet onderhoud en de bewaking van de 
rijksstapelplaats te Dordrecht, van af den dag L. Nijiand 

Haarlem, ƒ 1259 
J. v. Niel, a idem a 1250 
D. Kramer, a Sehagen. a 1240 
Jb. Poolman, a Hillegom, a 1180 
I- v. Tit, » idem , 1180 
II. Mosman, a idem a 1119 
W. v. Ballegooij, a idem a 1087.75 
Gegund. 
Kaming f 1£M 

Mjinrgen. 18 Jan.: het herbouwen der af
gebrande boerderij op den huize Duckenhuig 
onder Hatert. van den hurgrineester Kruimel, te 
Nieuweiamstol; ingekomen 8 bilj., : ' 

' Wagt, te Nijmegen, 
idem 
idem 

Groesbeek, 

W. v. .1 
Tb. Delgijer 
J. Tennissen, 

Steijntjes, 

J r'-'s~ 
• 4989 
» 4629 
a 4424 

Tb. Span. » Eist, » 4339 
L. H. v. Benthem,» Nijmegen, a 4174 
J. v. .1. Peppel, » idem a 4074 
J. l i Muskens, » Herwen-en-Aart, a 3529 

V o n t e n , 18 Jan.: den bouw van een nieuwe 
kerk met consistorie en kosterswnning, aldaar, 
onder beheer van den architect L. O Richter, 
te Winterswijk; ingek. 10 bilj., als 
.1. li. Wecnin, 
II. Rood, 
O. .1. Kerkmeijer, 

Ier gunning tot en met 31 Dec. '89; ing 
bilj., als: 

i C. de Groot, Sliedreeht, 
M. Hot, Vlaardingen, 
H. Degens Jz., Dordrecht, 

J. In 't Veld, Dordrecht, 
C. ('ups Cz.. idem 
A. Blok, 's-Gravendeel, 

boven tarief 
12 % 

ö^/.oo » 
2 / i o » 

beneden tarief 
1 °/o 
4 > 
5 a ' • H u g e . 16 Jan.. onder beheer van het ministerie van koloniën: lo. de levering van den 

bovenbouw voor 40 bruggen, ten behoeve der staatsspoorwegen op Sumatra (bestek XIV); iie'ek. 
II! bilj.. als: n 

k. 6 Clir. Wegerif, 
G. I.iinleiischot, 
C. Pasman, 
G. ter lleerd, 
O. ,1. Wonnink. 
II. .1. Mulderije, 
Gegund. 

t iiis< erila in 
diamantslijperij 

I van 
bilj. 

Lichtenvoorde, 
a idem 
» Zutfen, 
a idem 
a Apeldoorn, 
a Voeden, 
a idem 
a Klarenbeek, 
» Vorden, 
a Vierukker(Warnsf.), 

ƒ 7305 
» 61(0 
» nocfi 
a f.024 
a 5970 
» 5416 
a 5258 
» 5199 
» 51110 

a 5155 

18 Jan.: bet bouwen van een 
voor 108 molens, onder beheer 

Ion architect C. A. Bombach Oz.; ingek. 12 
als: 

Inschrijvers en woonplaats. 
I 

|iere. 1 I perc. 2 perc. 3 perc. 2 en 3 massa 

Soc. Dyle Si Bacalan, Parijs, 
Cockenll, Seraing, 
La Métullurgiiiue, Brussel, 
Soc. de Willebioiiel». idem 
J. Frericbs, Osterholz bij Bremen, 
J. Schilfer. Dusseldorf—Oberbilk, 
F. Kloos ,t Zonen. Alblasscrdam, 
Soc. intern., Braine-le-Cointe, 
Kon. fabr. v. stoom- en andere werktui

gen, Amsterdam, 
L. J. Entboven & Co., 's-Hage, 

ƒ 20,862 

21,140 

27.5(10 
23,330 
23.225 
22.130 

24.000 
20,529 

J 27.920 
30,475 
28,850 
29,800 

33,44(1 
30,000 
28.950 

35.000 
27,224 

2o. de levering van diversen; minste inschr. 
waren: 

Perc. 1, plaatskaartjes, S. Benedietus, te Rot
terdam, voor ƒ 1195.01. 

Perc. 2, gereedschappen, H. C. Klijn, Rotter
dam. ƒ 828.50. 

Pere. 3, gekookte lijnolie, F, Alberdingk ft Zn., 
Amsterdam, f 2175.17'/,. 

Perc. 4, ongekookte idem, dezelfden, ƒ 1503.42l

a. 
a 5, borstelwerk en verdere gereedschap

pen, Gebr. Jonker, Amsterdam, t' 210.24. 
Perc. 6. passement, D. Merens & Co., Haarlem, 

ƒ 147. 
Perc. 7, ijzer. Dikerna en Chabot, Rotterdam, 

f 3259.50. 
Perc. 8, zink, blik, lood, nikkel, soldeer, enz.. 

R. S. Stukvis Sc Zn., idem, ' 441. 
Perc. 9. houtschroeven, klinknagels, moeren, 

splitp>nnen, dezelfden, J 813.65',. 
Perc. 10, geel- en roodkoper, H. de Heus & 

Zn„ Rotterdam, f 2720.32. 
Perc. 11, leder en smeerhuiden. F. II. Helt, 

Amsterdam, / 861.20. 

ƒ58.436 
62.600 
61.040 
62,300 

70.880 
63,429 
61.995 

73.000 
65,495 

/ 93.075 
/ 107.218 

111,030 

127,650 
116.664 
113,075 

Perc. 12, zeildoek, hennep enz, D. Merens ,t 
Co., Haarlem, f 397.15. 

Perc. 13, loodwit, O. Prittse Sc Zn., Gouda, f 741. 
Perc. 14. poetsgereedsehappen, lampepitten enz., 

D. Merens ,t Co., Haarlem. /' 450. 
Perc. 15. verfwaren, oliën enz., Hoogeweg cn 

Van Samaren, Amsterdam, f 2239. 
« r o l l i n g e n , 17 Jan.: het bouwen eener 

kerk met toren en het vertimmeren van een 
huis aan de Tuiklaan te Groningen voor de 
Christelijke Gereformeerde gemeente, onder be
heer van den architect K. Hoekzema, aldaar; 
ingek. 20 bilj., als: 

te Groningen, 
a idem 

II. Ilremer, te Amsterdam, ƒ 10.375 
E. H. Helle, idem » 18,900 
0. II. Zeevat, • idem » 18,837 
J. II. v. d. Veen, idem » 18,535 
H, Schouten, » idem » 16,954 
A. Aalders, » idem » 16.880 
11. J. Wichers en J. 

Kt mans, idem » lfi.700 
E. H. Kuipers, » idem 

i 10(140 liaaijmakers, idem » 10,517 
.1. .1. Slrasser, 
J. L Nienaber, 

| idem » Mi.üOO .1. .1. Slrasser, 
J. L Nienaber, | idem » U.fiuO 
I'. .1. v. Doorn, > idem B 13,480 
Gegund, 

B 13,480 

T. de Vlies, 
It. de Jong, 
I). Janssen, 
.1. Poelman, 
.1. Ihelings, 
\ V . Ileespolinlt, 
E. Peters, 
A. Schreuder Jr.. 

G . Meulink, 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

f 20,980 
• 2<>.8<J4 
» 20.8«»2 
» 20,81)0 
» 20,700 
» 20,500 
• 20,487 
• 19,759 
» 19,600 
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A A N K O N D I G I N G E N 
V A N 

A A N B E S T E D I N G E N . 
M a a n d a g , 2*1 J a n . 

K n u r h r d e . te 11 uien, voor rekening van J. T. \V. Jonker, in bet 
hotel Ainelink: bet bouwen van een boeienwoonhuis. Aanw. te 9 uren. 

\ UI-UI ilam. te 12 uren. door buig. en weth.: 
lo. het leveren van steenkolen ten behoeve van stoomwerktuigen dei-

gemeente, ged. '89; 
2o. liet bestraten van bet oostelijk gedeelte van den Cruuuiusweg en 

eenige andere werken. {Zie ndvert. in n°. 3.) 
L e i d e n , te 12 uren. door burg. en weth.: 
lo. liet leveren van een ballastpnuun en eene inetselschnuw; 
2o. het schoonhouden van de Langebrug. ged. vijf achtereenvolgende 

jaren. 
» li o go te l 1 / , uren, door burg. en weth.: 
lo. liet verbroeden van een gedeelte der grachten langs den Noord-

wal en den Ziiiilbinneiisingel, het bouwen van wahiuiren langs die 
verbreeiliiigen en langs een gedeelte van de Veenkaile te 's-Hage. 

2o. het leggen va MI afwateringsrionl in de Lange-Houtstraat, bet 
herbestraten van die straat, bet leggen van een afwateringstiool in den 
Sebeveiungselienweg, in de Anoa-Paulownasti aat en in een gedeelte van 
de L;um te 's-llnge. 

3o. het aanleggen en rioleeren van twee straten op liet terrein, ge
legen tusschen den Trek weg en den Kijswijkschen straatweg te's-Hage. 
Aanw. gehouden. 

A r n l i e n i . te 2 uren, door den architect A. R. Freem. in liet ('en-
traalgebouw: het bouwen van 2 schoollokalen aan een perceel Groiite-
markt no. 1. Aanw. gehouden. 

E n s r h r d r , te 2 uren. namens ile Wed. A. P. Overduin, in bet 
hotel de Klomp: liet afbreken van twee woonhuizen enz., en bet weiler-
opbouwen van een winkel- of woonhuis met annexe weiken aan de 
Walstraat, aldaar. 

l . k n r n i (Gr.), te 3 uren. door den architect M. Viets, te Zuidliorn, 
in het logement Boerema: liet bouwen eener stoouizuivelfabiiek. Aanw. 
te 1 uur. 

alseaa, te 8 uren, door P. .1. de Geeter, in de zaal van den architect 
J. van Houten: het bouwen van drie aaneengebouwde woningen aan den 
Loonerweg. Aanw. 28 Jan., te 10 uren. 

S c b l M w o l d t i (dr.), door A. Edz.cs, ten huize van den kastelein A. 
Vos: het amoveeren eener oude en het bouwen eener nieuwe boeren
schuur en middengebouw. Aanw. gehouden. 

.Snerk, lo. liet maken van een bouten loods enz.; 
2o. het uitvoeren van aardwerken voor een lijnbaan. Inl. bij den 

architect A. Breunissen Troost. 
Dinsdag, 29 J a n . 

l ' irre l i l , te 10 uren, door den majoor van het korps genietroe|ieii. 
in de kazerne van liet korps: bet leveren van belioodigdbeden voor tie 
practische oefeningen bij bet korps genietroepen, ged. '89. Bilj. inzen
den uiterlijk 28 Jan., vóór 3 uren. Raming: perc. 1 /' 1100. perc 2 
f 800. pere. 3 f 500. perc. 4 J 2200. pere. 5 f 100, pere. 6 ƒ 700, pere. 
7 ƒ 300, pere. '8 / 200, pere. 9 / 500. pere. 10 ƒ 600. 

ftorlrlicm . te 10 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
aldaar, op het bureau der genie: het wegruimen van de kwelkade achter 
de inundatiesluis in Jen Zuider-I.ingedljk bij Asperen. Bilj. inzenden 
uiterlijk 28 Jan., vóór 3 uren. Aanw. gebonden. Raming ƒ 4600. 

L e m m e r , te 11 uren, door het dijkshivt van liet waterschap "de 
zeven grietenijen en stad Sloten": de leverii van 301 stère rivier-grint, 
86 stère kalkkiezel, 50 stère verbrijzelde 1 
stère harde brik en 40 last kopz.uilen. 

Jaarsveld (ütr.j. te 11 uren, door den IK 
tea huize van P. Ken tie: 

lo. namens Mr. li. .1. II. van Blat'icum. ti 
arbeiderswoningen op een tenein in bet watei 
tegenover de bolstede van de Wed. II. van den Nieuwelidijk; 

2o. namens zes eigenaren van uiterwaarden, grenzende aan de kade 
van de Wiemelsche waard: het bouwen van een steenen duiker op houten 
liinileering, in de scheiding tusschen de kaal. perceelen, gemeente Jaars
veld, sectie A, nos. 1205 en 1206. 

Leeuwarden, te 1 uur. door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van liet prov. best.: het onderhoud vim liet gouverne
mentsgebouw inet meubelen te Leeuwarden, van den dag der goedkeu
ring van de aanbesteding tot 81 Dec. '90. Inl. bij den opzichter II. 
Mouw, te Buiziim. Aanw. gehouden. 

U t r e c h t , te 2 uren. door de maatschappij tot exploitatie van staats
spoorwegen, aan het centraalbureau: bestek uo. 489, het leveren en 
stellen van een draaischijf op het station Fijenoord. Aanw. gehouden. 
Raming ƒ 3200. (Zie achert. in »°. 2.) 

M e u » - M iii-iiiKla (Gr.), te 3 uren, door kerkvooogden der Herv. ge
meente, ten huize van J. N . Huisman: het amoveeren der oude en het 
bouwen van een nieuwe onderwijz.orswoning. Aanw. te 10 uren. 

Lemmrr. door bet dijksbest. van liet waterschap ade zeven grietenijen 
en stad Sloten: 

lo. de levering van palen en gordingen, in 9 pere.; 
2o. het onderhoud van de rijwegen van het waterschap, ged. '89, in 

3 |>erc.; 
3o. het uitvoeren van 3 kleine perceelen aardwerk, ten westen Zand-

voorderhoek. Bilj. inzenden uiterlijk 28 Jan., ter secretarie van het 
waterschap, te Lommer. 

Oudenrijn (Utr.), het afbreken van 2 schuren en het bouwen van 

40 stère zeeglint, 

..itect L."A. van der Voort, 

Utrecht: der. bouw van 
chap Batuwe, bij de brug 

een nieuwe schuur, benevens eenige bijkomende werken op de hofstede 
Zuilenstein, bewoond door .1. Miltenburg, in liet Neèremil te Jutfaas. 

Murnierwonde, door burg. en weth. van llantumadeel: bet maken 
van eene schutting in .Ir -el I to Dii'daanl en de levering van eenige 
sclioolniellbelell. 

Woensdag, -'to Jan. 
' • - H a g e . te 11 uren. door*het ministerie van waterstaat enz.: het 

leveren en stellen van de werktuigen, ketels en bevelbuizen, voor den 
stooinwatoimolen aan den Hoogen Maasdijk nabij bet Heleind, onderdo 
gemeente llerpt en Bern, prov. Noord-Brabant, bel rende tot de werken 
voor bet verleggen van de uitmonding der rivier de Maas. Inl. aan het 
bureau der welken v • de verlegging van den Maasmond, te 's-lioseb. 

' • - l l a g r , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz: bet 
onderbond en herstel van de landsgebouwen te 's-Hage, ged '»9. Inl. 
bij den rijksbouwmeester ui bet •>,• district en den hoofdopzichter der 
binilsgebuiiwen Weinberg, beide te 's-Hage. Aanw. gebonden. Ruining 
/' 35,820. 

' • - H u g e , to 11 uren. door bet ministerie van waterstaat enz.: liet 
maken van de gebouwen en grondwerken voor den stooinwateruiolen 
aan den Hoogen Maasdijk, nabij bot Heleind, onder de gemeente Herpt 
en Bern. prov. Noord-Brabant, beboerende tot de werken voor bet ver
leggen van de uitmonding der rivier de Maas. Inl. aan bet bureau der 
werken voor de verlegging van den Maasmond, te 's-lloseb. Aanw. ge
houden. Raining f 26,160. 

'•-Hage. te 11 uren. door bet ministerie van waterst. enz.: bet 
' maken van twee havens en bijkomende werken ten behoeve van de 

stoompontverbiniling te Keizersveer. onder Je gein te Raamsdonk, 
I prov. Noord-Brabant, beboorende tot de werken voor liet verleggen van 

de uitmonding der rivier de Maas. Inl. aan het bureau der werken 
voor de verlegging van den Maasmond, te 's-Boscb, en aan het directie-
verblijf te Keizersveer. Aanw. gebonden. Raming ' 411.655. (Ilcrbesto ling.) 

« - i l a g r . te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
: maken van de grondwerken, de kunstwerken, den bovenbouw en eenige 

bijkomende werken voor de verbinding van liet stations-emplacement 
; met de haven te Dellzijl, ten behoeve van den s| weg van Groningen 
» naai' Dell/ijl. lui. bij den eerstaainvezond-ingenieur der staatsspoor

wegen, te Amsterdam. Aanw. gehouden. 
Gomel (Geld.), te 12 uren. door burg. en weth.: het bouwen eener 

; openbare school in de kom der gemeente. 
O i i d r r r t r n d a m (Gron.), te 2',, uren. door het best. van bet waterschap 

! Ilunsingoo, in het Waterschapshuis: liet doen van herstellingen aan 
sluizen, bruggen en and-re obj-eten binnen het w.itorsehai,, in 3 pere. 
en in massa. 

A n j i i m ffr.). door het best. der kerkelijke kas van de Ned.-Geref. 
gemeente: het bouwen lan een kerk met toren. Bilj. inzenden uiterlijk 
29 Jan., bij E. Jolles Ilolwerda. aldaar. Aanw. gehouden. 

W i i g e n i i i g e n . door burg. en weth.: 
lo. de levering van 2 0 0 M : ! grove onderbouilsgrint; 
2o. idem van 50 • glimzand op den leswal in de buitenhaven. 
A m s t e r d a m , door M. Werkendam Mz.: bet bouwen van2 woonhuizen 

. aan de Geldersche kade. 
I l o n d e n l a g , :tt J a n . 

W l i i l r r - w i j k te 12 uren. d.wr de l'nina .!. W. Meijerink on Co.: 
• het bouwen van eene stoomweverij, op een terrein op den Beusinkescli, 

aldaar. 
• l i e r e n , te 7 uren. in het logement «Westholf": bet verbouwen en 

vergroeien van genoemd logement, zoomede het maken, leveren en 
stellen van 58 M. hekwerk. Bilj. inzenden 30 Jan., bij den architect K. 
M. Smit, aldaar. Aanw. gehouden 

A r n h e m , looi- Gebr. \an D.ialen. in bet café van de Wed. l ub: liet 
verfwerk min de strafgevangenis met daal bijbehoorende gebouwen, te 
Arnhem. Aanw. 29 Jan.. te 10 uren. 

V r i j d a g . I l ' e b r . 
H a a m , te 11 uren, door burg. en weth.: 
lo. het bestraten van 16.478 M- straatweg: 
2o. het leggen van ÏOO M. ceinentsteenen eivormige rioolbuizen. Aanw. 

gehouden. 
W o r m e r v e r r (N.-H.), te 1 uur, door burg. en weth.: bel maken van 

j den metalen boven- en houten onderbouw eener brug over de Zaan te 
Wiinneneer. lui. bij den architect A. II. I'. Rups, te Edam. 

Z a l r r d a g . 2 t ' r b r . 
l i m l i i te 1 uur, door burg. en weth.: 
lo. het bouwen van een schoolgebouw met oiulerwijzerswoning op een 

' gedeelte van het terrein, gelegen tusschen den Leidsclien !<ijn en de 
Vleutensebe wetering; 

2o. bet vernieuwen en vei'breedeu van de Stammetsbrug aan den Drilt. 
Aanw. 28 Jan., te 10'/, uren. {Zie advert, in »». 4.) 

l ' t r e e h t . te 2 uren. door liet ministerie van waterst. enz., aan bet 
I gebouw van bet prov. best.: bet onderhoud van de rijks-groote wegen 
I in de prov. Utrecht, in zeven perceelen en in massa. ged. '89—'91. Inl. 

bij den waarnemend-hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur, te 
Utrecht, en de opzichters Van der Werf. te Amersfoort. Spoon en Baars, 
beide te Utrecht. Aanw. 26 Jan. Raming: pere. 1 / 24,210, perc. 2 
/' 24.-10, perc. 3 / 7660, perc. 4 /' 83.990, perc. 5 / 28,950, perc. 6 

• I 9.810, iH-i'C. 7 /' 35,670. massa ƒ 165.000. 
L e k k e r k r r k , te 2 men. door burg. en weth.: het vergrooten van 

school B. Inl. bij den architect A. Dirkzwager. Stationsplein 6, Rotter
dam. Aanw. 31 Jan.. te 2 uren. 

« i l d d a r p (Z.-ll.). te 6 uren, door het best. van den polder het Oude-
land, in de raadkamer: de levering van 550 stère grove ondeihoudsgiint. 

Iilnsdiig. S l 'ebr. 
Iiriis.lioi' (Zoel.), te 11 uren, door het best. van den Nieuwe- of 
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Jongepolder, ten huize van D. Bloois: het naken en herttellen van 
steenglooiingwerken aan ilien polder. Aanw. 30 .Ian,, van ü—11 uren. 

Zoi-irrwoiide i,'.-ll.i. \c 12 uren. door dc commissie van liet liefde
werk "de (mede Henier", te Leiderdorp, in hel koliehuis Zoincrlust. 
Hooge Rijndijk: het maken van een nieuwen bijhouw bij het bestaande 
geslicht. Inl. bij den architect E. .1. Margrv," te Rotterdam. Aanw. 
88 Jan., te 11 uren. 

V U n l i t te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: bestek no. 492, het maken van oen 
haltegebouw niet los- en laadplaats met daarmede in-verbaud-staande 
weikeu. op de stopplaats Made-Ih'inimelen. Aanw. 30 Jan.. te 11 uren. 
(Zie wt'-ert. in n°. 4.) 

Km i eniitm in het timmeihuis: de levering van brandkranen met 
reservestukken. 

\Yocn«dag, «i IChr. 
Utrecht, te 10 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen: het herstellen van 
watertaluds langs den Vaartschen Rijn. ouder beheer der genie, te 
Utrecht, lïilj. inzenden uiterlijk 5 Febr., vóór 3 uren. 

s-lltige. te 12 uren. dooi'het ministerie van koloniën: de levering van 
brugliggers en sehroefpaleti. 

IHrkNlnnd, te 3 uren. door het best. van den grintweg Ouddorp— 
Sommelsdijk. ten gemeentchuize: de levering van 1755 M 3 grove onder
houdsgrint. 

Willie:-rank idron.), te 7 uren, door het best. van het waterschap 
hel Wildervaukster Participanten verlaat, in 't verlaathuis: het ontgraven 
en verplaatsen van den dam tusschen de wijk van no. 2b en 26 en 
het halkanaal en het bouwen van een nieuw.' draaibrug met houten 
leuningen, aldaar. 

Itouderdflg . J Febr. 
Snerk. te 11 uren. door het dijkshest. van Wymbritseradeels c. a. 

contributie-zeedijken, bij bis (tourna: het vernieuwen en herstellen van 
Werken aan dezeeweringen der contributie, in zeven perceelen, zoomede 
de leverantie van materialen, als: 1250 Noorsche grenen palen, 360 M. 
eiken yording. 2500 bos Gaasterhmd<ch rijs en 1500 rongen. Hilj. inzen
den uiterlijk 6 Febr. Aanw. 4 Febr., te l i uren. 

Seer (1,.), te 2 uren, door burg. en weth.: het bouwen eener nieuwe 
•Chool met corridor, privaten enz lui. hij den architect E. Corbeij, 
te Roermond. Aanw. 7 Febr.. te 11 «ren. 

Vrijdag, H iVlir. 
Utrecht, te 10 men. door den majoor van het korps genietroepen: 

het inrichten van drie spoorweggereedschapswagens. Bilj. inzenden 
uiterlijk 7 Feb:., vóór 3 uren. naming / 1950. 

Rotterdam, te l uur. door burg. 'en weth.: het verrichten van 
baggerwerken iu de Rijnhaven en in de rivier de Maas met bijbehoo
rende werken. Aanw. 29 Jan.. te 11 uren. (Zie advert, in n°. 4.) 

's-llage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
uitbreiden, veranderen, hei-stellen en tot 31 Dec. '91 onderhouden van 
het post- en telegraafgebouw te Tilburg. Inl. bij den rijksbouwmeester 
in het 2e district, te 's-Mage. Aanw. 1 Febr., te l uur. 

Zaterdag, tt Febr. 
Otcrdiim (Cïron.), te 8 uren, door het best. van het waterschap 

Oterdum. bij Hagenus: het opruimen der houten beschoeiingen buiten 
de Üterduminersiiiis en het vervangen daarvan door basaltmuren met 
bijbehoorenile werken. Aanw. te l uur. 

Vtrerlit, door de directie der Utrechtsche waterleidingmaatschappij: 
het afbreken van een bestaanden filtorbak en het maken van een ge-
metselden lilterbak op het terrein der maatschappij nabij het station 
Soest. (Zie advert, in «°. 4.) 

Haandag, II Febr. 
Sonniirlsdijk (Z.-H.), door dijkgraaf en gezworenen van de polders 

het Oudeland: de levering van 600 Ül' onderhoudsgrint. 
IMiiBdag, 12 Febr. 

's-Hage. te 11 uren. door het R.-K. best. der Mariaschool: het bou
wen van bewaar- en leerscholen, met kapelgebonw en religieusenbuis. 
Inl. bij den architect Nic. Molenaar, te 's-Hage. 

Donderdag. 14 Febr. 
Haarlem, te 2 uren, door burg. en weth.: het sloopen van den boven

bouw van de Kruisbrug over de Nicuwegracht, tot ongeveer aan de 
waterlijn of 80 cM. A.P., het maken van een nieuwen bovenbouw op 
de bestaan blijvende metselwerken, met gemetselde landhoofden, pijlers, 
vleugelmuron enz. Aanw. 8 Febr., te 10 uren. (Zie advert, in n°. 4.) 

Zaterdag, II. Febr. 
Zei en hui ren (Z.-H.), door burg. en weth.: het verleggen van een 

gedeelte bestrating in de gemeente. Inl. bij den civiel-ingenieur II. 
Paul, aldaar. Aanw. y Febr.. te 12 uren. 

Op onbennalden datum. 
Leeuwarden: het amoveeren en wederopbouwen van het huis I. 

no. 17, in de St.-Jacobstraat, aldaar. Inl. bij den architect J. D. Uruns. 
Aanw. 31 Jan., te 10 uren. 

Huixiiin (Fr.): het bouwen van een stelphuis op «Oud Feitsma-state". 
Inl. bij W. Vonk, aldaar. Aanw. 28 Jan., te lO'/j uren. 

Nagekomen Afloopen. 
kroningen, 25 .hm., onder behoor van hot 

ministerie van binncnl. /aken: lo. het eenjarig 
onderhoud enz. der universiteitsgebebouwen (her-
besteding) ; ingek. 4 bilj.. als: 
J. II. Muller, te Groningen, ƒ 9598 
II. Janssen, » idem » 9520 
W. I'li'ijsier, . idem » 9475 
J. I. Tocsman, » idem l 9420 
B u r i n s . user, 

2o. net tweejarig onderhoud onz., dor rijks
kweekschool voor onderwijzers te Groningen 
(hei-besteding); ingekomen 2 bilj. als: 
j . I. Toeslaan, te Groningen, ƒ 1890 
J . Verstecgh. • idem » l : m 
Raming . 1100 

MllleniMuord. 25 Jan.: de uitvoering der 
werkzaamheden tot bot onderhoud van do dok-, 
sluis- on andere watorworkon. van het maritieme 
etablissoiiiont Willemsoord: i.igek. 14 bilj., als: 
P. Vorhruggi'ii, lo Waddiuksvoen, / 14.270 
A. Korll', • Helder, • 12,480 
J. Duinker, « idem » 12.444 
W. do Jong, . idem 12.250 
A. Graatl', » idem . 11,900 
P . Spruit, » idem », 11,760 
II. Wijker. » idem • II,Mil) 
A. l)os, » idem . 10,(68 
I'. de Waard, » idem » 10.700 
G e h r . J a n s e n , • idem » ï o c o o 
G e b r . Klein, » idem » 111.400 
H. Boon, » idem » 10,345 
G. Mooriiian. . idem » 10,320 
G. I). v. Doom, » Amsterdam. » 9,680 

's-Hage. 25 Jan.: het onderhoud van het rijks-
postgebouw te Sittard; ingek. li bilj., als: 
G. Willenis, to Sittard, /' 1848 
F. Dc-nii'. > idem » 1280 
J. M. Ilovings, » idom . 1864.97 
G. Hoekers, > idem • 1201 
J. Laudv, » idem » 1200 
J. Limpeós, » Maastricht, » 12:15 
Raming • ::;!.", 

A F L O 0 P 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Ellen en Leur, 18 Jan.. voor rekening van 

den polder van Zwartenberg: lo. liet herbouwen 
van den afgebranden watermolen; ingekomen 7 
bilj., als: 
Wed. Gros & Zr.., te Zaandam, f 11,050 
Van Dingen, » Wouw, » 11.000 
.lansen, i Oosterhout, » 10,900 
I'ijterlinder, » Uselmondc, . 10.889 
Mulders. » beur, » 10.050 
svgboer, » Zevenbergen, » 9,700 
A. D. Lucas, 1 idom ' . H,094 

2o- het leveren van een ijzeren hovenas, onder
wiel on bonkolaar voor dien molen; ingekomen 
I bilj., als: 
Rogier, te Bergen-op-Zooin, f 1985 
Wed. Gres & Zn., » Zaandam, » 1490 
Peiiu en Hauduin, » Dordrecht, n 1400 

Massa, ingek. 1 biljet van Sijtlioll', te Deventer, 
voor J 11,450. 

Arnhem , 18.lan., voor rekening dor'gernceute: 
10. bestek no. 17, de levering van grèskoien, 
qiienastkeicn en iroubiicks, in :i perc. 

Perc. 1, gróskeien: ingek. 6 bilj., als: 
per 100(1 

beelo andorh. 
Soc. anon. des Gros, Yvoir, ƒ 189.88 ƒ 284.82 
F. Engere. Amsterdam, 105.05 248.50 
11. J. Bosman, Rotterdam, 130.— 200.— 
K. de Lavaleye, Luik, 120.— 180.— 
E. Janssen, ' idem 119.— 175.— 
F. Bodson, Mook, 108.— 158.— 

Perc. 2. (Jjionastkoien; ingok. 1 
liilj. van r. Bodson, Mook, voor 109.50 155.— 

Een biljet van onwaarde. 
Perc. 3, ironbrieks; ingek. 0 bilj., als: 

heele halve 
Erven H. Trip. Rotterdam, 84.47 42.24 
A. Dekker, llarlingen, 83.89 40.99 
A. S. Keij, Rotterdam, 83.80 48.— 
He Lint .* t'o„ idem 8S.— — 
M. Luijton, Lekkerkork, 82.09 41.345 
Huinek en linhofe, Rotterdam. 78.— — 

Kon biljet van onwaarde. 
Alios in beraad gebonden. 
2o. bestek 110. 25, 'le levering van eonientriolen 

per M'; ingek. 9 l.ilj., als: 
1.05X 0.90X 0.75X O.fiOx 
0.70 0.00 0 50 0.40 

M. Killing, 's-Hage, / 12.70/9.55 f 5.80/'4.05 
I'. W. Finko, Leeuw

arden. 12.48 9.50 0.40 4.40 
A. Oosthoek & Zn., 

Alfon a|d. Rijn. 11.— 8.50 5.75 5.— 
Nod. Cementsteenfabr, 

Vrijenban, 10.93 8.32 5.40 3.96 
II. Jongenburger, 

Waddiuksvoen. 9.95 7.59 4.00 3.42 
W. 11. de Haan, Blilen. 9.26 7.42 5.20 3.87 
G. II. v. d. Heijden, 

Arnhem, 9.21 7.25 4.80 3.00 
II. I'. Vale, idom, 8.91 7.27 4.61 3.37 
J. Torvvindt. Wester

voort, 8— 0.50 4.70 3 80 
(ieguiid aan J. Ter-windt. 
<;aruwerd, 18 Jan.: het bouwen van een 

pastorie voor de Horv. goineonto; ingekomen 22 
bilj., als: 
II. Uottschafer, te Stedum, /' 5090 
II. Sieland. . Wirdinn, . 5079 
U, Ihiizinga, » Zliidliorn, 1 5021 
I'. Nieland, • Wirdum, » 502O 
J. Arends, » Uithuizen, » 5020 
J. Zeldonrust, . Warfum, . 5000 
I'. Dietci-s, » Lelleiis, » 5590 
L. Los. » Hedain. » 5550 
F. Zuidorsma, » Zuidhorn, » 5449 
J. Sipkens, 1» Niehove, » 5397 
•I. Pot, • Stedum, • 6220 
II. Pathuis, > Zoutkamp, » 5120 
B, .lanssens, » Middclstum, » 5055 
H. Nielimd, » Warfum, » 4970 
H. Kooi, » Zuidhorn, » 4894 
H. v. Dijk, 1 Hoorn, • 4880 
R. Wiorenga, » Uirum, » 4800 
II. Vogelzang, » Oldehove, » 4787 
II. Moorman, • Bcdum, » 4020 
II. Legere, » Stedum, » 4000 
M. Ilanhnl', > Winsum, > 4430 
•I. Hnitsing, » idem » 4425 

Ridderkerk. 18 Jan : bet doen van vernieu
wingen enz., aan de kerk dor Horv. gemeente, 
aldaar; minste inschr. in massa L . Boole, te 
Alhlasscrdam, voor f 3120. Niet gegund, als 
zijnde boven de begrooting. 

Prln.enliage. 19 Jan.: bot verbouwen 011 
Vergrooten der school te Hoek, gom. Prilisenhage; 
«gek. 12 bilj., als: 

(,'. do Kantor, Breda, 
M. J. v. Poppet, Prinsonhage, 
C Kop, idom 
A. Burghout, Breda, 
J. Hielen, Prinsonhage, 
A. II. Mol, Breda, 
M. v. Zevenbergen, idem 
A. F. v. Dongen, Prinsonhage, 

/ 2914 
» 2840 
» 273-1.90 
. 2020 
» 2580 
. 2577 
> 24C0 
. 2397 
> 2385 
» 2309 
. 2319 
» 2292 

W. Ilirven, idom 
A. Kloinans, idom 
A. do Koning, idom 
F. v. d. Heuvel, idem 
Gegund. 

Zaandam. 19 Jan., voor rekening der ge
meente: lo. het vorbreeden en van leuningen 
voorzien van loopgangen langs de Houthaven; 
ingekomen 7 bilj., als 
M. Stam & Zn., te Wonncrveor 
F. de Vos, 
A. II. Onstmoijoi', 
0. Kakos, 
J. Gras, 
A. Brugman, 
Raming 

Amsterdam, 
» Zaandam, 
a idom 
. idem 
» idem 

/' 1045 
> 1020 
. 1010.00 
1 998 
» 981 
» 940 
» 950 

2o. hot inslaan var. palen in de Houthaven 
onz.; ingek. 3 bilj., als: 
M. Stam & Zn., te Wormorvcer, f 790 
II. J. Meekers • Amsterdam, » 499 
A. Brugman, » Zaandam. • 340 
Raming » 490 

Aan di' minste inschr. gegund. 
Halfweg. 19 Jan.: hot bouwen van 2 directie-

koeten nabij Hoofddorp in do Haarlemmermeer, 
voor rekening van den aannemer T. Swets, te 
Ameide; ingok. 0 bilj.. als: 
IJ, J.v. Riemsdijk, te Sliodrecbt, ƒ 7300 
J. W. do Heij, » Hoofddorp, • 7200 
J. A. Kaub. » Houtrijken-Polancn, » 0965 
.1. A. Iloenderdorp,. Hoofddorp, . 0494 
G. de Vries, » idom • 6219 
J. Plevier, » Halfweg. » 5999 

min 21 Jan.: lo. de levering van 400 l.in- ; 
taarns 110. 3, ton behoeve van de siapelmag-.i- \ 
zijnen; minste inschr. Scholtent, metaalwaren-1 
fabriek, a f 2.53 per stuk. 

2o. de levering van 197 nioiiwmodel richt
bokken en 10 stol metalen reservestukken, ton. 
behoeve van oefening on onderwijs; minste, 
inschrijvers Rencker & Zonen, te Utrecht, voor; 
j 4486.95. 

Leiden. 21 Jan., voor rekening der gemeente: 
lo. hot leveren van Ourthe- 011 lavakeion, in 

2 perc. 
Perc. 1. Ourtbekeien; 

p. 1000 
/ 53.47 

80.20 
45.84 
68.76 

hoogste insebr. Erven II. Trip, 
Rotterdam. 

minste » F. Bodson, Mook, 
Perc. 2, lavakeien; 

p, 1000 
hoogste inschr. F. Engere, Amsterdam, j 02.50 
minste » Josuê Loeb. Maijen. » 53.— 

2o bot leveren van straatklinker (Waal- on 
Rijiivnnn). in 2 perc. 

Perc 1. Waalklinkers; 
p. 1000 

hoogste inschr B. don linden. Opijnen, / 14.55 
minste • Mr. J. E. II. baron v. Nagel, 

Anierongon, » 12.39 
Perc. 2. Rijnklinkers; 

p. 1000 
hoogste inschr. P. A. v. Lange Pz., 

Woerden, ./ 10.84 
minste . Gebr Koning, Leiderdorp, » 10.— 

Do gunning is aangehouden. 
V l iorhi . 22 Jan.: bet gedeeltelijk opruimen 

van do voormalige dienstwoning 011 hot maken 
van oen nieuwe dienstwoning voor don baltochef 
op het aanslnitiiigspiint »do Vork" nabij Kist. 
ton dienste van don spoorweg (ieldermalson-
Nijmegen; Ingekomen II bilj., als: 
J. v. Gin kei, te Nijmegen. ƒ 4 2 0 0 
A. Th. 0|isoinei-, » idem » 3499 
A. Jansen, » Hodel, » 3498 
.1. II. v. Holton, » Eist, . 3488 
ü. v. d. Bee, » Ammerstol, » 3470 
A. H. Hoorneman, » Eist, » 3445 
G. J. Groot, » Nijmegen, » 3340 
H. .1. Hoogveld, » Valburg, » 3284 
T. I'. Span, » Eist, . 3249 
W. M. Nijones, » Arnhem. » 3197 
C. v. Stuijvenberg. » Kampen, » 3194 
Raming • SMX) 

Harneveld, 22 Jan.: bot bouwen van eene 
kerk en pastorie mot schuurtje, te Kootwijker
broek; ingok. 13 bilj., als: 
P. Hninekreeft, Kootwijkerbrook, /' 22,000 
K. v. Wagensvold ft Zn.. Harneveld, » 21.700 
H. L. v. Loenen. Apeldoorn, » 21.001' 
J. Duurema, Drachten, » 20,907 
W. Salomons, Amersfoort, » 20,147 

Chr. ter Haar, Winterswijk. ƒ 19,180 
Corn. Sc.hieve, Boombergum, » 19.135 
Chr. Wegorif, Apeldoorn, » 18,700 
S. v. Soest, Mijdrecht. » 18.163 
G. v. d. Brink. Barneveld. » 10,065 
G. tor Hoont. Klarenbeek. » 10,400 
J. Wostorik, Epo, » 14.020 
Buis, Urk, » 13,913 

Gegund aan J. Wostorik. 
"Hingen. 22 Jan.: bet bouwen ecnerouder-

wijzerswoning rnot bijkomende werken; ingok. 
10' bilj.. als: 
R de Hoer, te Medemblik, f 9604 
S. Overtoom, . Sehagon. » 9300 
A. Droog, » K0II10111, > 9280.80 
G. Dignuin, B Sehagon, 0 9175 
D. Kramer. . idem . 8986 
Gebr. Klein, • Holder, « 8648 
P. Honijk, • Sehagon, » 8400 
H. Wijker, . Heldor. . 8397 
A. Graal', » idem > 8300 
P. de Waard, » idem » 8095 

Nog niet gegund. 
Alkmaar. 22 Jan.: hot bouwen van een 

woonbiiis mot bovenverdieping te Alkmaar: ingek. 
9 bilj.. als: 
M. Zonderhuis. te Alkmaar. J 3588 
W. Dekker, » idem » 3490 
G. Haas, » idem • 3400 
II. Bruin, » idem » 3330 
S. Bouwen*, » idem >< 3320 
D. v. d. Waal, » idem » 3299 
T. Dorregeest, » idem » 3298 
C. Grootegoed, » idem » 3232 
J. Boom, » idom • 2979 

lti.11. 1.I..111 22 Jan.: hot af broken en weder
opbouwen van een pand. staande aan do Jonkor-
Fransstraat no. 25. en het inrichten tot beneden
huis met 2 bovenhuizen; ingok. 7 bilj.; gegund 
aan Ch. Edelman, to Rotterdam, voor ƒ 11.184. 

Velp , 22 Jan.: bot afbreken van een boeren
huis en het bouwen eener villa, onder beheer 
van don architect M. K. Smit, te Dieren; ingok. 
7 bilj., als: 
C. W. Vis, te Velp, ƒ 16.395 
W. Vlooming. » idem » 17.985 
G. J. B. Hoijting, . Angerloo, » 10,248 
G. II. do Koning, » Velp. » 15,880 
S. Dekker, 1 Doesburg, » 15.075 
J. A. G. Teegel, » Arnhem, • 15.470 
E. J. N. Steentjes. » Velp, » 15,300 

Znnnmlag, 22 Jan.: de levering van 1000 M3 
onderhoudsgrint van 3 a 0 cM., voir de gemeente 
011 den polder van Zaamslag: ingok. 5 bilj.. als: 

per af 
P. A. Dolk, te Neuzen, /' 2.92 
Wed. .1. do Leije. » idem » 2.44 
P. Meeuwsen, * idem » 2.40 
J. 11. Adriaansen, » idem » 2.35 
A. v. d. Zegen den Hoor, » Hoofdplaat, . 1.95 

t'trerht. 25 Jan.: bestek no.491, bot ver
vangen van de twee ki-aanbriiggen met toebe-
booi-en over do rivier de Mark te Breda, door 
eene draaibrug voor dubbel spoor met daarmede 
in-verbandstaaiide werken, ton behoeve vandon 
spoorweg Breda—Roosendaal en Breda—Rotter
dam; itogok. 7 bilj., als: 
('. II. Kleijn, Raamsdonk, ƒ 48,000 
.1. Hillen. Grave, •> 4-'.475 
P. Vei'bruggeii. Waddinksveen, » 47.487 
Wed. G. ('amesi & Co. Rotterdam, » 40.708 
A. Terwia.ll, West-P.inneidon, » 44.900 
J. Visser Gz.. Papendreelit. • 44.022 
H. Wienboven, Schiedam, n 44.400 
Raming » 40.150 

Arnhem. 25 Jan.: bot onderhouden van- 011 
hot doen van eenige hei-stellingen aan de njks-
hoogere burgerschool to Winterswijk, god. '69 
en '90 (herbesteding>; ingek. 4 bilj., als: 
H. J. te Siepe, te Winterswijk, / 1348 
G. W. Toobes, » idem '» 1280 
C. ton Have, » idem » 1270 
G. Wolfs. » idem » 1039 
Raming » 1428 

Arnhem. 25 Jan.: het onderhoud van bot 
provinciaal gouvernementsgebouw te Ariibeio: 
tot 31 Doe. '90; ingekomen 9 bilj., als: 
II. Wardenier Jz„ te Arnhem, ƒ 1325 
W. .1. G. Gribnaii, • idem » 1046 
J. T. Hutton en 1'. Hallaart, » idem » 10-15 
II. Rijks. 1 idem » 999 
11. Kleinhout, . idem » 888 
J. H. v. Hiel, » idem » 84» 
.1. A. Koondors, » idom » 847 
B. Holder. » idem » 845 
H. v. d. Band, » idem » 840 
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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 K A V F . X H A C K . Hij Koninklijk besluit van 21 dezer is eene 
commissie ingesteld tot het houden van een vergelijkend on
derzoek naar de bekwaamheid der candidaten voor de betrek
king van adspirant-ingenieur van 's Rijks waterstaat, bestaande 
uit de heeren: 

I'. Caland, hoofdinspecteur van den waterstaat, als Voorzit
ter: A. van Hooft', hoofdingenieur van den waterstaat in het 
11de district; H . K. de Hruijn, hoofdingenieur voor den alge
meenen dienst van den waterstaat; Dr. G. J. Legebeke, hoog
leeraar aan de Polytechnische school tc Delft; Dr. C. A. Schel-
tema, hoogleeraar aan de Polytechnische school te Delft; Mr. 
X . J. van IJsselstein, hoofdcommies bij het Departement van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid; C. del lruyn, ingenieur van 
den waterstaat tc Amsterdam, cn H. F. Beijennsn, ingenieur 
van den waterstaat tc 's-Gravenhage, tevens Secretaris. 

— Door dc Vcrecniging van Nederlandsche steenfabrikanten 
is aan de Tweede Kamer der Statcn-Gcneraal het volgende 
adres gericht: 

De Vereeniging van Nederlandsche Steenfabrikanten heeft 
met belangstelling kennis genomen van het ontwerp van wet, 
houdende bepalingen tot het tegengaan van overmatigen arbeid 
van jeugdige personen cn vrouwen, aangeboden bij Koninklijke 
boodschap van 29 October 1.1. 

Zij waardeert zeer de meerdere Staatszorg op het gebied van 
den arbeid van jeugdige personen cn vrouwen cn is ook van 
de noodzakelijkheid ervan overtuigd. 

Waar echter in dit ontwerp van wet in artikel 1 sub 1. werk
zaamheden in dc open lucht, in of voor de bedrijven van land
bouw, tuinbouw, veehouderij of veenderij worden aangemerkt 
als waarop deze wet niet van toepassing is, vermeent zij, dat 
dit met niet minder recht gezegd kan worden van de steen
bakkerijen. 

De werkzaamheden toch op dc steenbakkerijen, die door 
jeugdige personen cn vrouwen geschieden, hebben geheel in 
dc open lucht plaats. 

Die arbeid wordt alleen verricht van het laatst van Apr i l 
tot ongeveer medio September; gedurende dien werktijd, die 
in ongeveer 20 weken alloopt, kan er alleen bij droog weder 
gewerkt worden, waardoor er niet aanhoudend maar met tus-
schenpoozen gewerkt wordt. 

Van de 120 werkdagen, waarop gewerkt kan worden, wordt 
feitelijk slechts gedurende So dagen arbeid verricht, omdat de 
overige dagen wegens regenweder geheel afvallen. Kr blijft 
dus een derde van den tijd over. waarin volstrekt geen arbeid 
van jeugdige personen en vrouwen gevergd wordt, evenmin 
als in dc 7 overige maanden van het jaar. 

De jeugdige personen en vrouwen op de steenbakkerijen, 
die hun werk geheel in dc open lucht verrichten, endoor wie, 
over een vol jaar gerekend, slechts gedurende So dagen ge
werkt w ordt, zien er over het geheel genomen zeer gezond en 
welvarend nit De arbeid, die van hen gevergd wordt, gaat, 
vooral na de invoering der machines, hun krachten volstrekt 
niet tc boven; hij is vooral niet meer voor jeugdige personen 
en vrouwen dan dc veldarbeid en de arbeid in de veenderijen. 

Iiij buitengewone hitte in den zomer worden de werkzaam
heden op het midden van den dag op bijna alle fabrieken ge
durende 2 a 3 uren gestaakt, hetgeen bij den veldarbeid vol
strekt niet het geval is, vooral niet in den hooitijd. 

Op de dagen, waarop het weder toelaat te werken, duurt 
die arbeid, onder aftrek der schafttijden voor jeugdige perso
nen hoogstens 10 uren, voor vrouwen veel korter 

Terwijl wij de noodzakelijkheid erkennen van wettelijke be
palingen, waar het den gestiutigen arbeid van jeugdige perso
nen geldt in fabriekslokalcn, komen ons die geheel overbodig 
voor bij arbeid in de open lucht, en temeer waar dat werk 
slechts gedurende ongeveer '/, van het jaar plaatsheeft. 

Dc Vereeniging voornoemd neemt daarom de vrijheid aan 
uwe Vergadering in overweging tc geven, het bovengenoemde 
ontwerp van wet niet op de steenbakkerijen van toepassing te 
doen zijn, maar die onder de bedrijven, in artikel I sub 1 ver
meld, te willen opnemen. 

DORDRECHT. Zijn tentoonstellingen of kunstbeschouwingen 
van schilderijen in onze goede stad iets zeer gewoons, exposi
ties van het meer bescheiden architcctuur-tcekenwcrk zijn 
daarentegen uiterst zeldzaam, ja onbekend. Het was daarom 
van de reeds meermalen in dit blad besproken Vcrecniging 
voor Vak en Kunst eene goede gedachte om verschillende door 
hare leden vervaardigde of ontworpen teekeningen tc verza
melen en voor het publiek ter bezichtiging te stellen. 

Heden had deze bezichtiging in een der zalen van de socië
teit Musis Sacrum met tamelijk gunstigen uitslag plaats en 
ook wij hebben met het grootste genoegen het aldaar tentoon
gestelde in oogenschouw genomen. Ongetwijfeld had een en 
ander, vooral wat quantiteit betreft, vollediger kunnen zijn, 
daar tal van leden, die in staat geacht kunnen worden iets 
voor een dergelijke onderneming bij te dragen, volstrekt niets 
hadden afgestaan. 

Wij hopen, dat, nu eenmaal het ijs gebroken is, eene vol

gende beschouwing wal uitgebreider zal zijn en dat vooral nie
mand ccne inzending nalaat uit vrees voor critiek, daar ieder 
belangstellend bezoeker in aanmerking zal nemen, dat eene 
kunstbeschouwing geen wedstrijd is doch eenvoudig eene eta
lage van werk, dat men voor een of ander practisch doel reeds 
vervaardigd heeft of nog vervaardigen moet, zoodat er volstrekt 
geen bijzondere tijdopolïcring aan besteed behoeft tc worden. 

Na deze algemeene opmerkingen zullen wij eenige der ten
toongestelde teekeningen met ccn enkel woord bespreken. Kven-
als op het mccrcndcel van dergelijke kleinere of grooterc ex
posities kan men het aanwezige werk onmiddellijk onderschei
den in 2 hoofdgroepen: ten Ie afbeeldingen of projecten van 
bouwwerken , die in vroeger eeuwen gemaakt zijn en ten 2e 
plannen van gebouwen of hunne onderdeden die sinds kort 
verrezen zijn of nog verrijzen moeten. Onder de ie rubriek 
trokken vooral dc aandacht eene verzameling teekeningen, be
treffende het oude Dordrecht, vervaardigd door den heer J. H . 
Minningh, bouwkundige alhier. Het is deze collectie aan te 
zien, dat de vervaardiger met zeer veel lust en veel beschik
baren tijd daaraan gewerkt heeft. Uiterst belangrijke geschied
kundige bijzonderheden zijn als bijlage aan deze teekeningen 
toegevoegd. 

Wij zijn den heer Minningh dan ook dankbaar voor de be
zichtiging van deze interessante expositie, doch kunnen ter 
wille van de waarheid niet nalaten te wijzen op de al te schrille 
kleur , waarmede verscheidene teekeningen zijn opgewerkt en 
raden hem aan bij eene volgende gelegenheid (wat intensiteit 
van toon betreft) een onzer vele schilders te raadplegen. Ook 
dc voorstelling van het beeldhouwwerk aan vele teekeningen 
laat nog al iets te wenschen over. Nu weten we wel, dat de 
bestaande gevels, die door hem opgemeten zijn, en de oude 
bestaande prenten, waarvan de kopieën zijn weergegeven, op 
dit punt ook zeer vecl tc raden geven , doch daar staat tegen
over, dat men in de werken van Architectura et Amici t ia , van 
de Maatschappij tot bevordering der Houwkunst, van Van 
IJsendijcke enz., tal van uitstekende opmetingen aantreft. die, 
goed bestudeerd, bij twijfel op het goede spoor kunnen brengen. 
Verder waren door enkele andere leden ook nog eenige op-
metingen van oude gebouwen tentoongesteld. 

Onder de 2e rubriek troffen we aan dc gemeente Dordrecht 
met twee reeds uitgevoerde werken, nl. het gymnasium en de 
watertoren , benevens het ontwerp van dc vóór eenige weken 
aan besteede school voor lager onderwijs Heide eerstgenoemde 
zijn ontworpen en uitgevoerd door den heer J. van der Klocs, 
thans te Delft, en het 3c door den heer C C . van Rijsbergen, 
onzen tegcnwoordigen directeur van gemeentwerken. Verder 
waren tal van plans van door den heer 11. \V. Veth in dc laat
ste jaren ontworpen en uitgevoerde gebouwen geëtaleerd. Vele 
ontwerpen, alleszins bezienswaardig, gingen vergezeld van zeer 
interessante details. 

De heer Minningh had. behalve zijne inzending oude kunst, 
nog ccn paar zeer goede ontwerpen van moderne bouwkunst 
ter bezichtiging gesteld. Ook op gebied van decoratieve schil
derkunst ontwaarden we verschillende zeer goede uitvoeringen. 
Het zijn de heeren J. Gips. Adriaan Schotel, A. Schmid cn 
J. Gunncwcg, die ons deze schoone teekeningen ter aanschou
wing gegeven hebben. 

Rehalve al deze, min of meer met kunst in verband staande 
teekeningen, door bovengenoemde of niet genoemde heeren in
gezonden, zagen wc nog ccn tal van teekeningen van zuiver 
constructieven en technischen aard, die, hoewel voor het 
groote publiek totaal onbegrijpelijk, voor den opmerkzamen 
vakman zeer belangrijk waren. Vooral trokken onze aandacht 
eenige zeer ingewikkelde trapconstructies van den heer W. 
Nooteboom, die getuigden van een llinken practischen bl ik , 
en eenige werktuigkundige details van den heer J. Schmid, 
die als proeven van uitstekend teckenwerk gezien mochten 
worden. 

Wij kunnen niet nalaten dit verslag te besluiten met een 
woord van dank aan den heer A. Rekker, het hoofd eener al
hier bestaande fabriek van kunstmetaalwaren, voor de schoone 
en zeldzame plaatwerken, die hij tot leering van 't bezoekend 
publiek zoo bereidwillig ter bezichtiging heeft gesteld. 

I E R S K K K . De Gemeenteraad besloot in zijne zitting van Dins
dag jongstleden tot oproeping van sollicitanten naar de va
cante betrekking van gemeente opzichter. 

B IJVOEGSfcL 

D E O P M E E K E R 

van ZATERDAG 2 FEBRUARI 1889. 

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 . 
Manuring, 4 l'rhr. 

Apeldoorn. te 11 u r e n , het v e r b o u w e n van he t hote l do M o r i a a n . 
Uselmonde, te l l 1 / » nren, door b u r g . e n w e t h . : do l e v e r i n g van 650 

s t è r e g r i n t . 
f.roningeri te 12 3/ f c u ren , door b u r g . e n w e t h . : het m a k e n en leveren 

van sc hooi m e u b e l e n voor een der l o k a l e n v a n het schoo lgebouw aan den 
B o t e r i n g e s i n g e l . 

Dordrecht, te 1 u u r , door b u r g . en w e t h . : het o p r u i m e n van 2 oude 
en he t m a k e n van 2 n i e u w e du ike r s v a n g e k y a i i i s c e r d en goercosotoord 
dennenhout i n polders van de gemeen te Dord rech t , onder Papendrech t 
gelegen. 

Iletcren (Geld.) , te 2 u ren , door den a r c h i t e c t W . A . L e n s i n k , te 
Arnhem, bij I ' . B r u g g e , in het v e e r h u i s : het b o u w e n van een w i n k e l h u i s 
me t p a k h u i s a a n de L i e v e v r o u w e s t r a a t , te B e t e r e n . A a n w . 4 Febr . , 
te 11 u r e n . 

Winterswijk (Geld.) , te 8 u r en , bij Re i j e r ink . hote l S tad M u n s t e r : 
hot m a k e n eener tent voor de v e r e e n i g i n g Volksfeest . 

Dinsdag, ft 1'ebr. 
Drelschor (Zeel.), te 11 u ren , door het best. van den N i e u w e - o f 

Jongepolder , t e n hu ize van I) B l o o i s : het m a k e n e n he r s t e l l en van 
s t ee i ig loo i ingwerken a a n dien polder. A a n w . g e h o u d e n . 

Haarlem, te 11 uren , door den b o u w k u n d i g e W . F . Doeglas i n 
café Neuf , Groo te Houts t raa t" het amovee ren van een bestaand perceel 
en het wederopbouwen van een w i n k e l h u i s met b o v e n w o n i n g , ' ge logen 
K l e i n e Houts t r aa t , no. 86, a ldaar . 

Zoeterwoude (Z.-H.), te 12 u ren , door de c o m m i s s i e van l ie t l iefde
w e r k »de Goede Herder" , te Le ide rdorp , i n het ko l i ehu i s Zomer lus t , 
Hoogo I ï i j n d i j k : het m a k e n van een n i e u w e n b i j bouw bij het bestaande 
ges t ich t . I n l . bij den a r c h i t e c t K . J . M a r g r y . ' te R o t t e r d a m . A a n w . 
g e h o u d e n . 

Utrecht, te 2 uren , doof de maa t schappi j tot e x p l . van staatsspoor
wegen , a a n he t c e n t r a a l b u r c a u : bestek na 402. bet m a k e n van een 
ha l t egebouw me t los- e n laadplaa ts me t d a a r m e d e in -ve rba i id - s t aande 
w e r k e n , op de s topplaats M a d e - l i r i i n i i i e l e i i . A a n w . gehouden . (Zie adrert. 
in »°. 4.) 

Rotterdam, i n het t i m m e r h u i s : de l e v e r i n g van hra r .dkrunen met 
r e se rves tukken . 

Mei Ringen (Z . -H.) , door het bost. v a n den polder O u d - H e r k i n g e n : 
het l eve ren v a n 350 M 3 g rove o f a a n l e g g r i n t en 375 M l l i jne o f onder -
houdsg r i i i t , f ranco haven l l o r k i n g e u . B i l j . i nzenden VOÓr 5 Febr . . bij 
den h e e m r a a d C . L o k k e r , a ldaar . 

Woensdag* A lYlir . 
Utrecht, te 10 uren , door den ee r s t aanwezend- ingen ieu r dor genie , 

in he t g e b o u w voor K u n s t e n en W e t e n s c h a p p e n : Bet hers te l len van 
wate r ta luds l angs den Vaar t seheu R i j n , onder beheer de r geuit;, te 
U t r e c h t . B i l j . inzenden u i t e r l i j k 5 Feb r . , v ó ó r 3 u r e n . 

's-Hage, te 12 u ren , d o o r l i e t m i n i s t e r i e van k o l o n i ë n : de l e v e r i n g van 
b r u g l i g g e r s e n schroef pa len . 

Dlrksland, te 3 u ren . door het best. van den g r i n t w e g O u d d o r p — 
Sommelsd i jk , t e n g e m e e n t c h u i z e : de l e v e r i n g v a n 1755 M ' g rove onder -
houdsgr iu t . 

Wildervank (Grou.) , te 7 u r e n , door het best. van het wa te r schap 
het W i l d e r v a n k s t e r P a r t i c i p a n t e u v e r l a a t , i n 't v e r l a a t h u i s : het on tg raven 
en ve rp laa t sen van den d a m tusschen de wi jk van no. 25 en 26 en 
het D a l k a n a a l en het b o u w e n v a n een n i e u w * d r a a i b r u g m e t houten 
l eun ingen , a ldaar . 

Donderdag. 7 Febr. 
Nnrek, te 11 uren , door het dijksbest . van W y m b r i t s e r a d e e l s c. a. 

con t r ibu t ie -zeed i jken , bij Ids. B o u r n a : het v e r n i e u w e n on hers te l len van 
werken a a n de zeewer ingen de r con t r i bu t i e , i n zeven percee len , zoomede 
de leveran t ie van m a t e r i a l e n , a l s : 1250 Noorsche g r e n e n palen, 360 M . 
eiken g o r d i n g , 2500 bos G a a s t e r l a n d s c h rijs en 1500 rongen . B i l j . i n z e n 
den u i t e r l i j k 6 F e b r . A a n w . 4 Feb r . , te 11 u r e n . 

Mchledam, te 12 u ren , door b u r g . en w e t h . : he t l eggen van een 
coments teenen r ioo l , t e r lengte van 420 M . , met b i jkomende w e r k e n , i n 
den s inge l b i n n e n die gemeente . 

Zeist (Utr . ) , te H/« u ren , door don a r c h i t e c t P . J . Hou tzage r s , namens 
Dr. K . S n e l l e n , i n het hote l S c h n e i d e r : hot a f b r e k e n van eenige gebou
wen op een te r re in , a a n den s t r a a t w e g van Zeis t naai- Dr i ebe rgen , deel 
u i tmakende v a n de vroegere bu i t enp laa t s Schoonoord , en het a ldaa r 
bouwen van eene v i l l a me t koetshuis en eenige daarb i j behoorende w e r k e n . 

/ u i l e n , te 2 u r e n . door provisoren van het oude e n n i e u w e gast 
hu i s : he t doen van eenige metse l - , t i m m e r - e n v e r f w e r k e n a a n het 
k r a n k z i n n i g e n g e s t i c h t . 

Seer (L . ) , te 2 u ren , door b u r g . e n w e t h . : het b o u w e n eener n i e u w e 
school m e t c o r r i d o r , p r iva t en enz I n l . bij den a r c h i t e c t E . Corbei j , 
te Koer mond . A a n w . 7 Febr . . te 11 u r e n . 

Arnhem, te 3 uren , ir. het kof l i ehu i s van C a p e l : he t s tukadoorwerk 
aan het pos tkantoor te A r n h e m . A a n w . 5 Febr . , te 1 uu r . 

r u i l i n g e n , te 8 u ren , door den a r c h i t e c t K . H o e k z e m a , in het 
hotel K i s c h : he t v e r b o u w e n van eon huis i n de Poe les t r aa t C . no. 17, 
'net de l e v e r i n g van a l het daar toe b e n o o i ü g d e . B i l j . i nzenden 7 Febr . , 
vóór 7 u ren . 

Zaandam, door de t i n n a W i l l i a m Pon t , te E d a m : he t b o u w e n van 
2 houtloodsen, en het g r a v e n en beschoeion eener g r a c h t enz. , op hare 
te r re inen a a n den B u r c h t , te Z a a n d a m . 

Vrijdag, H Febr. 
Utrecht, te 10 uren , door den majoor van het korps genie t roepen 

het i n r i c h t e n v a n dr i e spoorweggeroedsehapswagens . B i l j . i n z o n d e n 
u i t e r l i j k 7 Febr . , vóór 3 u r e n . R a i n i n g J 1U50. 

's-Hage, te 11 u ren , door don oo r s t aanwezond- ingen i eu r . dei- g e n i e : 
het bouwen van een koestal bij de m i l i t a i r e s lachter i j te ' s - H a g e . B i l j . 
i nzenden u i t e r l i j k 7 Febr . , v ó ó r 3 u ren . Raming ƒ 1540. 

Ntavrren. i.Fr.), te 1 u u r , door bu rg . e n w e t h . : het a f b reken van het 
bes taande en het bouwen v a n een n i e u w gemeen tehu i s met w o n i n g . 
A a n w . 7 Febr . , te 10 u r e n . 

Rotterdam, te 1 uu r . door b u r g . e n w e t h . : he t v e r r i c h t e n van 
b a g g e r w e r k e n i n de R i j n h a v e n en i n de r i v i e r de Maas , me t bij behoo
rende. w e r k e n . A a n w . gehouden . (Zie advert, in n° . 4.) 

's-llage, te 1 u u r , door het m i n i s t e r i e v a n wate r s t aa t enz . : he t 
u i t b r e i d e n , veranderen , he rs te l l en en tot 31 Dec. ' V l onde rhouden van 
het post- en te legraafgebouw te T i l b u r g . In l . bij den r i j k sbouwmees t e r 
i n bet 2e d i s t r i c t , te ' s -Hage . A a n w . gehouden . 

V i l age te 1 'h u r e n . door b u r g . e n w e t h . : he t l everen e n s te l l en 
van een ige m e u b e l e n enz., ten dienste van de hoofdoppassers- en op
passers lokalen boven het k e u k e n g e b o u w van het gemeen te - z i ekenhu i s . 
A a n w . 6 Febr . , te 10 u r e n . 

«•'rollingen , te 8 uren , door den a r c h i t e c t K . H o e k z e m a . i n het 
kof l i ehu i s van B . V o s : het b o u w e n van oen s l a c h t h u i s en het ve rbouwer , 
v a n een hu i s i n de O u d e K i j k - i n - ' t J a t s t r a a t K . no. 193, me t de l e v e r i n g 
van a l hot benoodigdo. B i l j . i nzenden 8 Febr . , v ó ó r 7 u r e n . A a n w . 4 
F e b r . , te 3 u r e n . 

Zaterdag . 1» 1'ebr. 
Oterrfiim (Grou.) , te 3 u r e n , door het best. van het wa te r schap 

O t e r d u i n . bij I l a g e n u s : het o p r u i m e n der bonten beselnu-iin_:eii bu i ten 
de O t e r d u i i n n e r s h i i s en het ve rvangen daa rvan door b a s a l t i n u r e n me t 
bij behoorende w e r k e n . Aauvv. te 1 u u r . 

Utrecht, dooi ' de d i rec t i e der ï ' t r e c h t s e h e w a t e r l e i d i n g m a a t s c h a p p i j : 
hot a f b r e k e n v a n een hestaandon l i l t e rbak en het m a k e n van een ge 
metse ld en f i l t c rbak op het t e r r e i n de r maatschappi j nabi j het s ta t ion 
Soest . {Zie advert, i» « ° . 5.) 

Enschede. door do locaa l sponrwcgmaa t schapp i j E n s c h e d é — < Jldeu/ .aal : 
het m a k e n van d r a a d r a s t e r i n g e n , ha l tpa len , d r a a i h e k k e n en s taakaf-
r a s t e r i n g e n . 

Maandag. II Febr. 
's-HoHch. te 10 u ren , door b u r g . eu w e t h . : he t gedeel te l i jk s loopen 

v a n de k r u i t t o r e n no. 1, a a n den Z u i d w a l en het s lech ten v a n do d a a r 
boven en omge legen a a r d e w e r k e n . A a n w . 8 F e b r , te ! U u r e n . 

ftommclNdiJk . Z . - H . , door d i j k g r a a f en gezworenen van de polders 
het O u d e l a n d : do l e v e r i n g v a n 500 M ; | o n d e r h o u d s g r i n t 

Dinsdag. 12 Febr. 
's-Hage. te 11 u r e n . door het R . - K . best. de r M a r i a s c h o o l : het b o u 

w e n van b e w a a r - en leerscholen , met kape lgobouw e n re l i g i eusenhu i s . 
In l . bij den a r c h i t e c t N i c . Molenaa r , te ' s -Hage . 

Dongen ( N . - B r . ) , te 12 uren , door b u r g . en w e t h . : het a f b r e k e n de r 
oude en het daa r s to l l en eener noodbrug , benevens liet m a k e n van eene 
geheide n i e u w e b r u g over de r i v i e r de Donge. in ib ' i i L a g e n H a m . In l . 
bij den a r c h i t e c t A d r . van Dongen , a ldaa r . A a n w . 12 Febr . , te 'J u r e n . 

Kampen, te 12 u r e n . door den e e r s t a a n w e z e n d - i n g e n i e u r d e r genie , 
te Z w o l l e , i n het hote l des P a y s - H a s : het u i t b r e iden van het g e b o u w 
van den hoofdcursus te K a m p e n . B i l j . i nzenden u i te r l i jk 11 Febr . , v ó ó r 
3 u ren . bij don hoofdopzichter van fo r t i f i ca t i ën , te K a m p e n . A a n w . 7 
F e b r . , te 1 uu r . Raming / ' 43,510. 

Nchijndel, te 2 u ren , door Dr . Dobbo lae re : het b o u w e n van een 
woonhuis , koe t shu i s eu s t a l l i n g , me t b i j l eve r ing de r m a t e r i a l e n . In l . bij 
den b o u w k u d i g e J . He i jkan t s . te E r p . A a n w . 12 Febr . , te 11 uren . 

Rotterdam, i n het t i m m e r h u i s : he t vegen van de schoorstee non , 
rookgangen enz. , i n do g e b o u w e n der gemeen te , ged . v i j f j a r e n . 

Woensdag, III Febr. 
Willemstad, te I I u ren , door den e e r s t a a n w e z e n d - i n g e n i e u r de r 

genie , i n het kof l i ehu is B e l l e v u e : het ve r r i ch t en van b a g g e r w e r k tot 
o n d e r h o u d van de havens te W i l l e m s t a d en te fort De R u i j t e r . B i l j . 
i n / e n d e n 12 Febr . , vóór u r e n . R a i n i n g / ' PJ5Ö. 

laoricliem. te 12 u ren . door d i r e c t e u r e n der spaarbank , i n het ge 
b o u w : het a f b r e k e n van het bestaande gebouw i n do Zus te r s t r aa t , 
•Maar, e u bet daar te rp laa t se b o u w e n eener n i euwe spaa rbank . In l . bij 
den b o u w k u n d i g e J. de Bie , a l d a a r . A a n w . 8 Febr . , te 11 u r e n . 

F.rmeloo (Gold.) , te 2 ' / , u r e n , door ke rkvoogden der N ' ed . - l l e rv . ge 
m e e n t e : hot bouwen van een n i e u w e pastorie i n het d<>rp, a ldaar . In l . bij 
den a r c h i t e c t V a n de r Made, te H a r d e r w i j k . A a n w . y Febr . , t o 2 1 / , u r e n . 

tirouw, te 5 uren , door b u r g . en w e t h . van Idaa rde radee l : l ie t b o u w e n 
v a n eene o n d e r w i j z e r s w o n i n g te W a r t e n a , m e t b i j l eve r ing v a n a l l e 
m a t e r i a l e n e n a r b e i d slot men. In l . bij don gemeen te -opz ich te r , a ldaar . 
A a n w . 12 Febr . , te 10 u r e n . 

Donderdag, 14 Febr. 
Haarlem, te 2 u ren , door b u r g . en w e t h . : het doopen v a n den hoven-

bouw v a n de K r u i s b r u g over de N i e u w e g r a c h t . tot ongeveer a a n de 
w a t e r l i j n o f 80 c M . -:- A . P . , het m a k e n v a n een n i e u w e n bovenbouw op 
de bes taan bl i jvende m e t s e l w e r k e n , met gemetse lde laudhoofden , p i j l e i s , 
v l e u g e l m u r e n enz . A a n w . 8 Febr . , te 10 u r e n . (Zie advert, in n°. 4.) 

Vee hel ( N . - B r . ) . te 3 uren, door b u r g . e n w e t h . van Sch i jnde l e n S t . -
O e d e n r o d e : 

l o he t v e r b o u w e n en vergrooten de r school , het bouwen van portaal, 
pr iva ten en r i n g m u u r te E e r d e ; 

2o. he t l everen van het benoodigdo a m e u b l e m e n t . In l . bij L . Vorvoor t . 
te V e c h e l . A a n w . 14 Febr , . v a n Ü—11 u r e n . 

Holnuard, door het di jksbest . van Wonseradee l s Z i i i d e r z e o d i j k e n : t e r 
sec re t a r i e : do l e v e r i n g van 700 g r e n e n pa len a 62 «1M., 800 i d e m a 53 
d M . , 425 i d e m a 41 d M . . 300 i d e m a 3 5 l / 2 d M . , 40 z w a r e e i k e n g o r d i n 
gen , 40 l i c h t e i d e m , 22 onde rmaa t scho gord ingen , benevens 120 s t è r e 
r i v i e r g r i n t . 



D E O P M E R K E R . ]> E O P M E R K E R. 

Vrijdag. 1.1 Frbr. 
Arnhem, lo 11'/, uren, door borg, i'ii weth.i bot leveren 01, planton 

van booinon on heesters enz., langs de buitenwegen en singels, op 
Klurciihcck en de begraafplaats Moscowa, met het onderhoud van al 
bet geleverde. 

W e e s » , te 2 uren, door het Kvang.-Luth. kerkhost.: het bouwen van 
eene nieuwe pastorie. Inl. bij A. Flipso, te Wees». Aanw. 8 Febr., 
te 2 uren. 

Zatrrdag , H l l'rbr. 
Zeveiiliuiiteii (Z.-ll.l. dooi burg. en weth.: 

gedeelte bestrating in de gemeente. Inl. bij 
Paul, aldaar. Aanw. 1) Febr.. te 12 uren. 

Mniiliilag. Is 1 rl.r. 
's-Hage. te 12 uren. door bet ministerie van koloniën: de levering 

van: perc. 1, touwwerk; perc. 2. per Iscbappen; perc. 3, draadnagels, 
hoiitscbi-oeven, spijkers, scharnieren enz.; perc 4, zink en koper, ten 
dienste der staatsspoorwegen op Sumatra. 

Ilinsdag. I » l'rbr. 
tirecht, te 2 uren. door de maatschappij tot exploitatie van staats

spoorwegen, aan bet centraalbureau: 
lo. bestek no. 12», het leveren en inkepen van eikenhouten dwars

liggers, ten behoeve van het veriheuwingslonds der staatsspoorwegen; 

het verleggen van een 
den civiel-ingenieur II. 

2o. bestek no. 132, de levering van eiken wisselhout en eiken brug-
liggers, ten behoeve van bet vernieuwingsfonds der staatsspoorwegen. 
('/ie advert, in H°. 5.) 

Vt'aenadag, 10 Febr. 
I'erwrrd, te 11 uren, door burg. en weth. van Ferwerderadeel: 
lo. het slatten en uitdiepen van de Halliuuorvaart met de Koersloot, 

heervaart en de opvaart naar den Halhimerhoek; 
2o. het slatten en uitdiepen van de Blijervaart; 
3o. het vernieuwen van de vaste brug over de Hallumervaart in den 

kunstweg bij llalhnii. 
Vrijdag, 21 Febr. 

•-Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
leveren van ijzer-, zink- en koperwerk, papierrollen enz. Inl. bij den 
inspecteur en aan de berstollingsweikplaats, te 's-Hage. 

Maandag, 2.1 Febr. 
'a-llage, te 12 uren, door bet ministerie van koloniën: de levering 

van de ijzerwerken voor vijl' pakhuizen, ten dienste van het departement 
van burgerlijke werken in Ned.-Indië. 

Op onbepaalden datum. 
Garijp (Fr.), door G. II. Walda: het afbreken van een woongebouw 

en bet wederopbouwen van een winkelhuis, in de Buurt. Aanw. 14 Febr., 
te 1 uur. 

X A G E K O M E X A F I, O O P E X . 

Onderdendam, 31 Jan.: bet doen van herstellingen aan sluizen, bruggen en andere objecten 
van hel waterschap lliinsinguo. in 3 pereeelen en in massa; ingek. 20 bilj.. als: 

Namen. 

L. bos. 
.1. Beniiinga. 
B. Wieringa. 
II. Lofvers, 
H. .Moorman. 
J. Pott, 
H. K. Wind. 
ü. Struwinga, 
11. Rotschiller, 
F. Borgman, 
.1. Pool, 
.1. Zeldenrust, 
1' Dam, 
Corn. Bolt, 
H. van Dijk, 
B. Jansen, 
B. Jansen, 
R. Pathuis, 
J. Timmer .Ir., 
Chr. van der Veen, 

Gegund: het le en 2e per. 

Woonplaats. perc. 1 perc. 2 perc. 3 

Beibmi. 
idem 

ririini. 
Bediim. 
idem 

Stedinn, 
Zoiitkunp, 
WaiTuin, 
Stedum, 
Balloo, 
idem 

Warl'um, 
Balloo. 
Iien-lloom, 

idem 
Middelstum, 
Westerwijtwerd, 
Zoutkamp, 
Obergum, 
Eenriiin, 

ƒ I960 

1880 

1K00 
1746 
1649 
1649 
1660 
1660 
1600 
1590 
1630 
1580 

1572 
1630 
14»1 

ƒ 2975 
2800 

2700 
2600 
2500 

2593 
2593 
2550 
2527 
2620 
2580 
2490 
2530 
2555 
2460 

2270 
2167 

/ 29»0 

2780 
2680 
2600 

2900 
2900 
2750 
2810 
2840 
2820 
2770 
2730 
2444 
2594 

2300 
2611 

/ 6890 
6810 

aan Ch. v. d. Veen, het 3e perc. aan J. Timmer Jr. 

llleren. 31 Jan.: lo. bet vergrooten en ver
bouwen van het logement "Welgelegen", onder 
beheer van den architect SI. K. Smit, te Bieren; 
ingek. 9 bilj. als: 
J. de Witt, 
A. v. Dijk. 
J. Stein voort, 
S. Dekker, 
G. W. Kerkkamp. 
J. Slaandag, 
L Enk laar, 
II. Enklaar, 
H. W. Klantlerman. 
Gegund. 

2o. het maken van een ijzeren hekwerk voor 
hetzelfde logement; ingek. 11 bilj.; 
hoogste inschr. A. F. v. Zwet, Deventer, f 410 
minste a G. Hulsbergen, Olst, » 185.60 
Gegund. 

te Dieren, j 3996 
i' Kliek')!!., • 3838 
i Dieren, » 3779 

Doesburg, » 3765 
» f nu in men, » 3742 

Dieren, 
idem 

I 3552 
» 

Dieren, 
idem > 3549 

> idem » 3523 
Drummen. » 3114 

A F L O O P 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
/ i i r l K - e r , 22 Jan: het. doen van eenige wer

ken Bail het gebouw genaamd ihel slot Haam
stede", onder beheer van den architect L. 
L'ouvóe, in 2 perc. 

Perc. 1. timnier- on metselwerk; ingekomen 
l d bilj, als: 
| | . l'aasse, to Zieriksee, / 1400 
K. F. Wisse, » idem » 1286 
J. v. Dijke \h., » idem i 1189 
II. Hesaans, •> idem •> 1159 

A. Ileijboer, 
J. Franken, 
II. Komijn, 
J. de Hijke, 
A. Verjaal, 
W. II.'de Itijke, 

Perc 2. ververs 
bilj., als: 
Van der Vate en 
T. Keijdekkors, 
Gebr. de Vos, 
I'. v. d. Have, 
II. v. Dalsein, 
G. Wan înck, 
Gegund, 

to Serooskerke, f 930 
» Haamstede, » 920 
»> Murg, » 833 
p Haamstede, i 731 
ii Xoordwolde, » 730 
» idem » 708.W 

en behangerswerk; ingek. 6 

Tuijtel. te Zieriksee, f 1523 
• idem i 1490 
» idem » 1470 
• idem » 1455 
» Haamstede, - 1157 
.) Zieriksee, • 1080 

I I. Ilt'*>i1llll>, » I1H-III I' 1 I O V ' V I l - j ^ U l l l l . 

Hein 26 Jan.: de levering van: lo. Quenastkeien; 2o. getrokken Waalstraatklinkers; 3o. 
trottoir Itijiisteen: 4o. grint voor rijwegen; 5o. grint voor voetpaden, in 5 pereeelen; ingekomen 
14 bilj., als: 

Inschrijvers en woonplaats. j perc. 1 i perc, 2 
I )ier 1000 ; per 1000 

perc. 3 
por 

perc.4 
per SI» 

pore. 5 
per S1J 

J. v. d. l.oo & Co., Beininol. 
J. L. Hoos & Zn., Leiderdorp, 
li. Huurman, Delft, 
SI. J. Bruigom, idem 
Joh. Speksnijder Slz., Onderk. afd. IJsel. 
I'. Slijnliell' Fz., Barwoutswaarder, 

A. Slos, Arnhem, 
Firma Jac. de Koning Hz., Woerden, 
Kloos en Van l.iiiibiirgb, Rotterdam, 
L de Boo, Vrijenban, 
F. A. v. Langen Pz., 
Joh. Speksnijder Dz., Ouderk. a/d. IJsel. 
Ij. v. il. Brooke. Rijnhoven bij Utrecht, 
Sir. J. K H. Baron V. N'agell, Ainerongen. 

ƒ 31.99 

48.80 

ƒ 12.49 

13 — 
12.48 

12.63 

11.73 

/ ».60 

11.48 

I 11.47 
j 10.46' 

10.51= 

10.41 

16.— 

f IM 
1.98 
1.97 

2.90 

/ 1.94 
1.48 
1.37 

1.60 

1.27 

krnlii lngen, 26 Jan.: de levering der be-
noodigde grint voor de gemeente; ingekomen 3 
bill., als: per SP. 
P, A. Doek. Neuzen, » 1.98 
A . K a r r e i i i a n . Kolijnsplaat, /' 1.85 
W. Hokken, Sliedrecht, '» 1.85 

Niet gegund. 
Twelloo, 26 Jan.: de metsel-, smid-en verf-

werkeu van o e n nieuw woonhuis, onder beheer 
van den opzichter SI. Hurenkamp. 

metselwerk, zonder levering van steen, 
pannen en kalk; ingek. 3 bilj., als: 
G. Nieuwkainp, te üp-den-Teuge, f 259.95 
,1. G. Hurenkamp, > Twelloo, » 249.99 

bilj., als: 
.1. F. Siero, 
G. v. d. Helden, 
J. K. v. d. Heijden. 
G. II. Jansen, 
Gegund, 

t t r r r h l , 26 Jan 

te Twelloo, 
» idem 
a idem 
» Op-den-Teuge, 

f 190 
» 170 
. 147 
» 138 

S. llorstink, 
è. smid. cn 

bilj., als: 
A. v. d. Belt, 
G. .1. v Lidt. 
1'. Weiiiennan, 

c. verf- en 

idem . 249.98 
looigieterswerk; ingekomen 3 

te Twelloo, ƒ 155.40 
• idem * 154.40 
i idem a 147 

behangerswerk; ingekomen 4 

het aanleggen van riolee 
ringen, bestratingen en trottoirs op verschillende 
plaatsen iu de gemeente; ingekomen 6 bilj. als: 
D. Barneveld, te Vreeswijk, f 6940 
C. v. Straaten. • Utrecht, • 6690 

i P. Leenden, » idem » 6478 
' J. Fruittiei', » idem » 6221 

.1. Krachten. » idem » 6U93 
E, Scheepbouwer, » idem » 5 9 7 0 

, Gegund. 
] l sknrnl 28 Jan.: het bouwen eener fabriek 
voor stooinzuivelbei'eiding, onder beheer van den 

| architect SI. Viets, te Zuidlwrn; ingek. 9 bilj. 
[minste insein'. SI. Dainhotl'. te Wiusum (Gr.), voor 
ƒ 6183. 

3o. bet aanleggen en rioleeren van twee straten 
op het terrein, tusschen den Trekweg en den 
Rijswijkschcn straatweg; ingek. 19 bilj., als: 
II.' Voóideiiilag Az.., Dordrecht, / 14.741 
F. W. Dekker. Sliedrecht, » 13.250 
I'. Kraaijeveld, 's-llage, » 12,250 
W. v. Leeuwen, llellovoetsluis, • 11,923 
J. Roozcnbiirg, 's-Hage, » 11.800 
SI. Hot, Vlaai-dingen, » 11,800 
G. Haasnoot, Katwijk a,Zee, » 11,750 
G. Kei), Rotterdam, » 11,700 
F. Roest, 's-Hage, • 11.21» 
A. do Bont Cz.. Papendrecht, » 10.974 
J. in tVeld, Dordrecht, • I0.7°0 
A . Langerak. 's-llage, » 10.600 
C. Vermeulen, idem • 10,567 
II. Jongenburgei-, Waddinksveen, » 9,960 
W. Swanefeld, 's-llage. » 9,950 
J. v. d. Elshout Gz., Scheveningen. » 9.681 
.1. de Bruin en G. J. v. d Horst. 's-Hage, » 8.795 
G. v. d. Drift, idem . 8,590 
A. de Waerd en I. C. Diercks, idem » 7.996 

Leiden , 28 Jan , voor rekening der gemeente: 
lo. de levering van een ballastpraain en een 

metselschouw; ingek. 5 bilj.: 
hoogste inschr. .1. Peekeus, Bodegraven, /' 950 
minste a J. Boot, Woubrugge, » 649 
Gegund. 

2o. het schoonhouden van de I.angebrug, ged. 
vijf achtereenvolgende jaren; ingek. 5 bilj.; 

per jaar 
hoogste inschr. J. 1. Planjer, Leiden, ƒ 390 
minste i .1. v. l'lden, idem » 177 
Ueglllid. 

« r u i l i n g e n , 28 Jan.: het bouwen van een 
veieenigingsgebouw, ten dienste der vereeniging 
•Ets Halm', onder beheer van den architect P. 
SI. A . Huurman; ingekomen 12 bilj., als 

te Groning 
» idem 
t idem 
a idem 
• idem 

idem 
a idem 
» idem 
* idem 
» idem 
» idem 
» idem 

•ii. f 6856 
. 6784 
» 6200 
» 5846 
» 5823 
• 5666 
» 5585 
» 5484 
I 5420 
. 5392 
» 5337 
. 5048 

aan-
voor 

'a-llage, 28 Jan., voor rekening der gemeente: lo. het verbroeden van een gedeelte der 
grachten langs den Noord wal en den Ziiidbiiineiisingel. het bouwen van walmuren langs die 
verbreedingen en langs een gedeelte van de Veenkade, in 3 perc. en massa; ingekomen 
14 bilj., als: 

Inschrijven en woonplaats. perc. 1 perc perc. 

SI. Bot, Vlaai-dingen, 
A. de Bont, Papendrecht, 
J. de Bruin en C. J. v. d. Horst, 's-Hage, 
W. v. Leeuwen, llellovoetsluis, 
J. II. de Zwart & Zn., 's-llage, 
J. v. Veen, Scheveningea, 
J. v. d. Klsboiit, idem 
W. Swanevebl, S-Hage, 
A. Langerak. idem 
11. Hols & Co., idem 
G. Keij, Rotterdam, 
H. Jongenburgei', Waddinksveen, 
G. v. d. Drift, 's-llage, 
A. de Waerd en J. C. Diercks, idem 

ƒ 4600 
4117 
3589 
3817 
3478 

3838 
3900 
3700 
3151 
4200 
3950 
3300 

ƒ 4900 
4500 
4600 
4237 
3882 

4500 
4600 
3990 
4184 
4700 
4200 
3825 

ƒ 3600 
3350 
2875 
2999 
2288 

3024 
3200 
2800 
2793 
3250 
2480 
2570 

ƒ 13.043 
perc. 1 en 3/6666 

ƒ 11,500 

11,550 

9,990 

Sbiilink 
de Jong, 
Belgraver, 
Kdzards. 
Sclireuder Jr 
llanpt. 
Dalmolen, 
i Hdenburger, 
Janssen, 

T.llolthuis Jr., 
K. Peters, 
J, K. Jansen, 
Gegund. 

t u r n , 28 Jan.: het bouwen van drie 
eengehouwdo woningen aan den Loonerweu . . 
1'. .1. de (leeter. ondei bel i van den architect 
J.-van Houten; ingek. 5 bilj., als: 
A. J. Tluukow, te Assen, f 2198 
1'. .1. Bi-oekema. a idem > 2149 
G. v. d. Grampel, » idem • 1983 
A. J. Dieblman, » idem » 1915 
D. B. Wiering, » idem » 1820 
Gegund. 

tmiilcrdnm. 28 Jan.: voor rekening der ge
meente: lo. Het leveren van steenkolen ten 
behoeve van stoomwerktuigen der gemeente god. 
'89; ingek. 4 bilj., die aan de voorwaarden vol
deden; minste 'insein. J. van lloi-n voor / 6.69 
per 1000 KG. franco aan de verschillende bestem
mingsplaatsen en voor ƒ5.93 aan de kolentippen; 

2o. Het bestraten van het oostelijk gedeelte 
van den Ciutiiiiusweg en eenige andere werken; 
ingek. 13 bilj., al: 
De Baart, te Amsterdam 

2o. het leggen van een afwateringsriool 'in de Lange-Houtstraat, het herbestraten van die 
straat, bet leggen van een afwateringsriool in den Seheveningschenweg enz., in 3 perc. en massa; 

A . Ib-lsen, 
C. Bos, 
Van de Puivelde, 
P. Schmidt en Hermans, 
De Vries. 
Zonneveld, 
SI. Ileutekom, 
R v. d. Vliet, 
G. D. v. Doorn, 
Kriekaart, 
J. Faes, 
II. Ozinga, 

» k . 28 Jan 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

/ 5250 
a 5110 
a 4594 
a 4550 
» 4490 
a 4300 
a 4271 
a 4250 
a 4190 
» 4185 
» 4000 
» 3995 

3780 

Inschrijvers en woonplaats. perc. 1 perc.2 perc. 3 massa 

11. Jongenlmi'ger, Waddinksveen, 
I. de Bruin en G. J. v. d. Horst, 's-llage, 
W. v. Leeuwen, Hellevoetsluis, 
J. v. d. Flshout, Scheveningen, 
W. Swanefeld, 's-Hage, 
P. Kraaijeveld, idem 
A. Langerak, idem 
H. Hols & Co., idem 
G. Keij, Rotterdam, 

/ 2180 
3389 
266» 
2400 
2100 
2950 
2900 
3141 
4100 

f 1640 
2327 
1670 
1700 
1850 
1925 
1880 
2117 
2550 

ƒ 360 
575 
450 
370 
400 
560 
500 
282 

ƒ 0130 
4741 
44U0 
4170 
5385 -

het maken van een houten 
loods en aardehaan voor een touwslager ,̂ onder 
beheer van den architect A. Breunissen Troost; 
ingek. 7 bil)* als: 

|ierc. 1 perc. 2 
11. T. Biesina. Bozum 
F. Prins, Sneek, / 1656 ƒ 1096 
SI. Rondema, idem 1600 
A. Velzink, idem 1498 
G. C. Visser, Ylst, 
I'. Kampman en J. Smit, 

Hindeloopen. 2507 
A. Gaasterland, Wieuwerd, 1376 1145 2498 
J. A de Graaf, Sneek, ^ 2448 

In massa gegund aan J. A. de Graaf. 
Arnhem, 28 Jan.: het verbouwen van perc. 

no. 1, Giooteinarkt, onder beheer van den archi
tect A. R. Freem; ingekomen 11 bilj., als: 

massa 
/ 2856 

2761 

2646 



D E O P M Ë R K E R . 

H. Wardenier. tc Arnhem, ƒ 6900 N. A. Zekveld, te Leiden, ƒ 6518 
D. A. Koskain, » idem • 5278 C. v. Hiest, i idem i n.,95 
R Bolder, 1 idem • 4990 P. J. Christiaanse, » idem » 6340 
J. T . Hurk, l idem » 4925 A P. II. Hardeman, idem 1 6302 
Gebr. v. D.ialen, l idem « 4S54 A. A. R, Verhoog, Idem I 6300 
J. A. Teejjel, i idem > 4771 P. Koo i email, » idem » 6250 
J . Th. Kutten, ï idem • 4669 W. v. d. Drift, i idem - 6247 
II. v. d. Send, » idem » 4644 II. de Jongh, » idem » 6198 
J. H. v. Riel, idem » 4340 J. Sing, idem * 6149 
J. 11. Hollenbach, idem » 4884 P. C. de Vrind, 1 idem » «0S7 
\ \ . J. (.rihtiau. • idem » 3653 I., (i. Bink, idem » 6050 

Gegund aan J. II. Molk nbach. A. Verhoog J/... idem » 5900 
ÜMMhedé, 28 Jan.: het bouwen van een P. Peereboom, idem 1 5900 

boeren woonhuis, voor J. T. \V. Jonker; insek.fl II. J. Sloot* • idem 1 5835 
bilj.. als: C. J. de Xie, idem » 5750 

ƒ sows 
208] 
2030 
1003 
1989 
1800 

G. Sluijmer, te Enschedé, 
J. VV. Wijdeveld, B idem 
li. J. Turin, » idem 
A. Jeunink, a idem 
J. Pimte, I idem 
II. Westendorp, B idem 
Gegund. 

Aieiiw-Mi-licemda, 09 Jan.: het afbreken dei-
oude en bouwen van eene nieuwe onderwijzers-
woning: ingekomen 13 bilj., als: 
K. If. Friiitema, Oude-Pckola, 
G. lieuzema, idem 
J. Schenkel, Meeden, 
S. ilergsiua, Zuidbroek, 
W. v. Zuilen. Nieuwolda, 
II. Ilodde, Selieemda, 
II. Schmirke. Nieuwolda. 
E. Saathof. Oostwobl, 
J. H. Iliikbuis. Oudescbans, 
J. Hos. hlijhiun, 
G. Schoenmaker, Nieuw-Scheemda 
Job. Buurko, Noordbroek, 
A. Daanjo, idem 
Gegund. 

En .c-liedé, 29 Jan.: bet afbreken van twee 
vroonhuizen en het wederopbouwen van een 
winkel- en woonhuis met annexe werken op een 
terrein, gelegen aan de Walstraat, onder beheer 

ƒ 4444 
» 4430 
a 4300 
» 4172 
» 8926 
» :;c,ss 
a 3583 
. 3485 
» 3457 
B 3397 
B 3367 
» 3259 
» 3198 

_ k. 11 
K 

/' 5400 
5375 
5290 
5270 
5261 
5200 
5150 
5040 
4992 
4910 
4378 

het leveren 
het station 

van den architect G. Beltman A.Gz. 
bilj., als: A 
A. Averink. f 5750 
J. II. Varvik, 6664 
II. Lammerink, 5020 
G. Iluekriede, 5585 
II. ten Cate, 5578 
I). Heudink, 5480 
G. Sluijmer. 5332 
A. Jeunink 5299 
F. II. Wijdeveld, 6242 
li. J. Turin. 5194 
J. Vossebeld, 4625 

Gegund volgens plan A. 
Utrecht, 29 Jan.: bestek no. 489, 

en stellen van een draaischijf op 
Fijenoord; ingek. 3 bilj., als: 
H. Degens -Ir.. te Dordrecht, 
Th. Iloijakkers & Zonen, • Helmond, "B 3080 
C. v. Stuijveuberg. a Kampen, . 29C2 
Raming • 3200 

Leeuwarden, 29 Jan.: het onderhouden van 
liet gouvernementsgebouw met meubelen, te 
Leeuwarden, van de goedkeuring der- aanbeste
ding tot cn met 31 Dec. '90; ingek. 6 bilj., als: 
II Germeraad, te Leeuwarden, J 6738 
Y. Nijsloot, > idem • 6178 
E. v. d. Ih-ij, s idem B 5780 
J. Dokter. . idem B 5680 
J. Franzen, » idem a 5630 
II. Aleuts llz., B idem B 5440 
Raming / 5729.57. 

Goriclieiu . 29 Jan.: bet wegruimen van de 
kwelkade achter de inundatiesluis in den Zuider-

Gegund aan P. C. de Vrind. 
Utrecht, 29 Jan.: de levering van benoodigd-

heilen voor de practisehe oefeningen bij liet korps 
genietroepen, ged. '80: minste inschr. waren; 

Perc. 1. Metaalwerk, Fokkenberg, Utrecht. 
20 pet beneden tarief. 

Perc. 2. Houten stelen, Lakerveld, Jutfaas, 
13 pet. beneden tarief. 

Perc. 3. Sparhout. .longenee], Utrecht, tarief, 
a 4. Beziiagd bout, dezelfde, b u m 
» 5. Verfwaren, Wessels, Utrecht 21/, pet 

beneden tarief. 
Perc. 6. Teer en touwwerk, Van der Klevn 

en Stiaver, Gouda, 40 pet. beneden tarief. 
Pere. 7. Chemicaliën, Wessels, Utrecht, SJl/t 

pet. beneden tarief. 
Perc. 8. Brand- en lichtstoffen, dezelfde, 12 

pet. boven tarief. 
Perc. 9. Schrijf- en teekenbehoeften, Dobbe 

en Zn., Utrecht, 5 pet. beneden tarief. 
Perc. 10. Diversen, Van den Berg, Utrecht, 

5 pet. boven tarief. 
I.emmer. 29 Jan., voor rekening van het 

waterschap ade zeven grietenijen en stad Sloten": 
de levering van diverse materialen, minste in
schrijvers waren: 

Perc. I, 301 stère riviergrint. waarvan 175 
stère ten oosten en 126 stère ten westen van 
Lemmer, G. Bakker, te Pasveer, a ƒ 2.80 en 
f 3 per stère. 

Perc. 2, 85 stère kalkkiezel, J. Langius, te 
Leeuwarden, voor j 1.45 per stère. 

Perc. 3, 50 stère verbrijzelde keien, B. Steensma, 
te Lemmer, voor f 5.60 per stère. 

Pere. 4, 40 stère zeegrint, Westhol'onder Son-
del, voor f 1.— per stère. 

Pere. 5, 25 stère harde brik, dezelfde, voor 
/' 1.75 per stère. 

Perc. 6, 40 last kopzuilen, B. Steensma, tc 
Lemmer, voor / 7.90 per last. 

Aan de minste insein-, gegund. 
Amsterdam . 30 Jan.: bet bouwen van twee 

woonhuizen en een pakhuis aan de Geldersche 
kade. aldaar; ingek. 14 bilj.; minste inschrijvers 
waren: 

ƒ 3087 ' voor de twee woonhui-zen II. Ifreemer, ƒ 21,840 
< bet pakhuis B. Kuipers, a 2,270 
iniiim 30 Jan.: liet bouwen eener kerk met 

toren, voor rekening der .kerkelijke kas"; ingek. 
9 bilj.. als 

Pijnakker, 
Pnkstra, 
li tin .1. Blom 

F. Ozinga, 
K. Keuuing, 
D. Zijlstra, 
G. Volmer, 
J. Deelstra, 
J. v. Dijk, 
Gegund. 
•-Hage, 30 Jan., onder beheer van bet mi-

ininisterie van waterst. enz.: lo. het maken van 

f 11,250 
a 11,200 
a 10.890 
a 10,420 
a 9,987 
a 9.985 
» 9.897 
a 9,630 
» 9,330 

K. de Grooth, Winschoten, ƒ 51,000 
.1. Sinit VII, Utrecht, , p.iOno 
K. Bleeker, Zutfen, a 47 899 

to, bet maken van twee havens en bijkomende 
werken, ten behoeve van de stooinpontvorhinding 
te Keizersveer, onder de gemeente llaamsdohk. 
prov. Noord-Brabant, beboerende tot de werken 
voor het verleggen van de uitmonding der rivier 
de Maas; ingek. 8 bilj, als: 
A. W. Groot. Hintham, ƒ 68,000 
C. v. d. Plas, Hardinksveld, • 50,400 
W. F. Weijers, Tilburg, • 40,048 
H. Voordendag Az., Dordrecht, « 40,400 
J. Billen, Grave, a 48,000 
A. Geldens, Nijmegen, a 47.740 
I'll. Verbriigge'n, Waddinksveen, B 47,68'J 
W. II. Swets, Hardinksveld, a 46,890 
Raming » 40̂ 655 

3o. het maken van de gebouwen en grond
werken voor den stoomwatermnlen aan den 
Hoogen Maasdijk, nabij liet Heleind onder de 
gemeente Herpt en Bern. prov. Noord-Brabant, 
behnorende tot de werken voor liet verleggen 
van de uitmonding der rivier de Maas; ingek.9 
bilj., als: 
J. Visser Gz., Papendreclit, 
Pb. Verbruggen, Waddinksveen, 
C. D. Klevn, Rauiusilunk, 
K. A. v. Rijswijk, I lensden, 
L. J. v. d. steenboven, Dordrecht, 
T. Boeren. Heusden, 
C. v. d. Wiel. Dubbeldam, 
.1. Schuilei', Raauisdonk, 
.1. Kamsteeg, Giesendam, 
Raming 

4o. liet leveren en stellen van de werktuigen, 
ketels en lievelbuizeii, voor den stoomwater-molen 
aan den Hoogen Maasdijk nabij bet Heleind, 
onder de gemeente Herpt en Bern, prov. Noord-
Brabant, heimerende tot de werken voor het 
verleggen van de uitmonding der rivier de Maas; 
ingekomen 7 bilj.. als: 
W. C. en K. de Wit, Amsterdam, 
II. Bolliuckx. Brussel, 
Gebr. Stork & Co., Hengeloo, 
E. II. Begemanu. Helmond, 
J. Heinrichs, Hodimont-Verviers, 
Sue. anon, les Ateliers du Brabant, 

Brussel, 
Soc. anon. du Phoenix, Gent, 

6o. het onderhoud en bentol van de landsge-
bouwen te 's-llage. ged. '89; ingek. 11 bilj. als: 

/' 2 
a 2 

T-ii 
387 

26,500 
26,000 
85,086 
25.460 
25.179 
24.991 
24.900 
26.160 

/' 43.900 
a 28,500 
> 28.240 
a 23.900 
B 23,864 

B 21.680 
19.528 

A. Korteweg. 's Hage, 
J. v. Veen, Scheveningen, 
A. C. Paardekooper, 
J. .1. Zalme, 
L. v. Soest, 
A. Nater en B. de Haan, 
C. VV. en A. B. de Vos, 
A. Stigter, 
M. en .1. A. Houtman, 
H. v. Bergen Henegouwen, i 
W. v. Leeuwen, Hellevoetsluis. 
Raming 

LopncrMim. 30 Jan.: 

/' 38,000 
37,980 
36.850 
36,800 
36.800 
36.250 
36.189 
35.950 
35,548 
35.449 
33,040 
35.820 

eene vertimmering 

's-llage, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem i 

Lingedijk bij Asperen. onder beheer der genie,1 de grondwerken, de kunstwerken, den bovenbouw 
aldaar; ingek. 11 bilj., als: 
J. Monster. te Vreeswijk, t 5135 
P. Zanen Cz., a Ammerstoi, B 6125 
C. de Groot, > Sliedreeht; n 5035 
J. Mink, » Kedichem, a 4695 
J. F.lshout, » Giesen, a 4646.46 
P. Sterk, a Spijk. a 4567 
W. II. Swets, a Hardinksveld, a 4510 
C. Zanen Hz., » Ammerstoi, » 4468 
A. de Groot Cz., a Heukelom, a 4450 
II. Boks, a Wijkbij-Duurstede, a 4393 
F. A. de Joode, a Woudrichem, a 4127 
Raming > 4600 

Leiden, 29 Jan.: het afbreken van het perc. 
Pieterskerkgracht no. 8, en het daarterplaatse 
bouwen van een slachtplaat, met bovenhuis, 
onder beheer van den architect Jacobus van der 
Heijden; ingek. 21 bilj., als: 
Iz. v. d. Kamp, te Leiden, /' 6792 
Gebr. Couveé, a idem a 6713 
Chr. E. .1. Verhaalt, » idem a 6706 
J. v. d. Tas. » idem a 6690 
i. E. Nielsen, a idem a 6578 
N. v. Leeuwen, a idem a 6540 

en eenige bijkomende werken voorde verbinding 
van het stations-emplacement met de haven te 
Delfzijl, ten behoeve van den spoorweg van Gro
ningen naar Delfzijl; ingek. 20 bilj., als: 
J v. d. Plas, Hardinksveld, / 59,219 
II. J. Nederhorst, Gouda, » 57,443 
W. F. Weijers, Tilburg, B 56,700 
.1. Bakker, Kollum, a 55.800 
A. v. Ilezik, Kerkdliel, a 65.700 
G. C. M. Rottinghuis, Delfzijl, a 55,677 
A. Terwindt, West-Pannerden, a 65,600 
I.. Kalis Kz., Sliedreeht, a 55,470 
1*. f'. ("uist, 's-Hage, a 55,460 
D, Kramer, Midwolde, a 54,950 
(,'. de Ruiter, lluizum, a 53,770 
T. G. Bekhuis en D. Damstra, 

Leeuwarden, a 53,600 
I'. II. Dopheide, Groningen, a 53,400 
A. Pastoor, Stedum, en A. Woldringh. 

Zoutkamp. a 53,100 
J. N. Krtiizinga, Groningen, a 52,850 
T. Kloosterman, Hemeluin, eu H. G. 

Brouwer, Stiens, a 51.989 
H. L. Cusveller, Staveren, a 51,293 

van de behuizing, thans bewoond door W. Rein-
ders, in te richten als manufactuurwinkel; h. 
het bouwen van een woonhuisje, voor R. Bal-
kerna. aldaar, onder beheer van den architect 
II. Rozema; ingekomen 12 bilj., als: 

u. b. 
F. Dieteis. Lellens, /' 1435 f 780 
L. Los, Bedum, 1375 825 
II. Bellers, idem 1115 
B. Jansen, Westerwijtwcrd, U i l 915 
J. Pot, Stedum, 1664 740 
B. Jansen. Middelstum, 1077 777 
II. Nierand. Wirduin, 1074 790 
P. Moorlagb, Ten-Post, 1036 824 
II. Wieringa, idem 1024 830 
A. Oosterheert, Garsthuizen, 829 669 
.1. I.HtniiTs, Appingedam, 695 
P. Jager, St.-Annen, 645 

Beid, gegund aan A. Oosterheert. 
Wageningeii 31 Jan.: het bouwen van een 

woonhuis met gedeeltelijke levering van mate
rialen, onder beheer van den architects. Bitters, 
aldaar; ingekomen 9 bilj., als: 

J. Haar Hz., f 1610 
P. de Leeuw, • 1567.50 
J. \ ï . Welgraven, a 1604 
G. v. Triest, a 1485 
A. de Leeuw, a 1480 
J. B. Radstake, a 1475 
N. II. Klaassen, a 1396 
W. Snijders, a 1392 
R. F. Driever, a 1374 

Villi . 31 Jan.: het bouwen van een dubbel 
heereiibuis uan den rijksstraatweg te Velp. onder 
beheer van den architect M. K.Smit, te Dieren; 
minste inschr. II. Kleinstariiik, te Velp, voor 
ƒ 14,475. Gegund. 

BIJVOEGSEL 

D E O P M E R K E R 

van ZATERDAG 9 FEBRUARI 1H89. 

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, f l 1'elir. 

'.-Boaeh. tc 10 uren, door burg. en weth.: het gedeeltelijk slonpen 
van de kruittoren no. 1, aan den Zuidwal en het slechten van de daar
boven en omgelegen aardewerken. Aanw. gehouden. 

Auieisloori. te 10'/., uren, door burg. en weth.: de levering van: 
lo. 200 stère gewastenen riviergrint; 
20. 20 koordjalouzieën voor de hoogere burgerschool. 
Brumnien. te 11 uren, door den architect J. C. ('armiggelt. namens 

zijn principaal, C. R. Noorman van der Bussen, in het koffiehuis van D. 
Slijkhuis: het bouwen van ,drie woonhuizen aan een blok. nabij de 
Herv. kerk. 

Zevenbergen (N.-Br.), te 2 uren. door den bouwkundige D. Boer, 
namens den landbouwer Jb. Donken, in het hotel Dolk: de verbouwing 
van huis, schuur enz. Aanw. 11 Febr., te 10 uren. 

.stadskanaal iGron.), te 3 uien, bij II. lie Boer, in bet logement de 
Haan: liet afbreken van hot beslaande en bet bouwen van i nieuw 
boerenhuis voor II. Kloon op de plaats no, 3, aan bet eerste Boerendiep 
te Musselkanaal. Aanw. te 10 uren. 

r inilliii> cn . te 6 uren. het veranderen en bijbouwen van een koflie
huis in de Nieuwstraat. 

Geldrop (N.-Br.). te 6 uren, door de firma A. van den Heuvel & Zn., 
in bet kofliehuis van M. Turken: het bouwen van een gedeelte aan de 
fabriek. Aanw. te 3 uren. 

aVIIdervank, te 7 uren, door .1. Weijer, ten huize van den logement
houder A. L. Pronk: het afbreken van een oude en het wederopbouwen 
van een nieuw winkelhuis op aan te wijzen plaats, aldaar. 

SommeLdlJk (Z.-ll.), door dijkgraaf en gezworenen van de polders 
het Oudeland: de levering van 500 M 1 ondellioudsgrint 

Dinsdag, 12 l'ehr. 
-Hoge te 11 uren. door het R.-K. best. der Mariascliool: bet bou

wen van bewaar- en leerscholen, met kapelgebouw en religicuscnliuis. 
Inl. bij den architect Nic. Molenaar, te 's-Hage. 

Housen (N.-Br.), te 12 uren, door burg. eu weth.: liet afbreken der 
oude en het daarstellen eener noodbrug, benevens het maken van eene 
geheele nieuwe brug over de rivier de Donge, in den l.ageu Ham. Inl. 
lij den architect Adr. van Dongen, aldaar. Aanw. 12 Febr., tc 9 uren. 

Kampen, te 12 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
te Zwolle, in het hotel des Pays-Bas: het uitbreiden van het gebouw 
van den hoofdcursus te Kampen. Bilj. inzenden uiterlijk 11 Febr., vóór 
3 uren, bij den hoofdopzichter van fortificatiën, te Kampen. Aanw. 
gehouden. Raming f 43,5(0. 

schijndel, te 2 uren, dooi' Dr. Dobbelaere: het bouwen van een 
woonhuis, koetshuis en stalling. t bijlevering der materialen. Inl. bij 
den bouwiuilige .1. Ileijkants, te Erp. Aanw. 12 Febr., te 11 uren. 

:t«t te nl a in. iu het timmerhuis: liet vegen van de schoorsteenen, 
i'ookgungen enz., in de gebouwen der gemeente, ged. vijl' jaren. 

WoriiNdag, 13 l'ehr, 
N illeniHtad. te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur dei-

genie, iu liet kofliehuis Bellevue: het verrichten van baggerwerk tot 
onderhoud van de havens te Willemstad en te fort De Ruijter. Bilj. 
inzenden 12 Febr., vóór 3 uren. Raming /' 1950. 

Seriehesa, te 12 uren, door directeuren der spaarbank, in het ge
bouw: het afbreken van bet bestaande gebouw in de Zusterstraat, 
aldaar, en bet daarterplaatse bouwen eener nieuwe spaarbank. Inl. bij 
den bouwkundige J. de Bie, aldaar. Aanw. gehouden. 

Krmeloo (Geld), te 21;', uren, door kerkvoogden der Ned.-IIerv. ge
meente: het bouwen van een nieuwe pastorie in het dorp, aldaar. Inl. bi 
den architect Van der Made, te Harderwijk. Aanw. gehouden. 

I.rouw, te 5 uren, door burg. en weth. van Idaarderadeel: het bouwen 
van eene onderwijzerswoning te Wartena, met bijlevering van alle 
materialen en arbeidsint men. lui. bij den gemeente-opzichter, aldaar. 
Aanw. 12 Febr., te 10 uren. 

Alkmaar, te 8 uren, door het best. van de vereeniging St.-Josepli. 
voor de jongensscholen: het bouwen van een nieuw schoolgebouw met 
drie lokalen, eene onderwijzerswoning, twee winkelhuizen, een school-
ingang niet bovenwoning, een nieuwen voorgevel voor een der bestaande 
scholen en aanverwante werken. Inl. bij den bouwkundige W. II. 
Maitliijsen, aldaar. 

Gouda, door burg. en weth.: het uitdiepen van 110 M. lengte der 
rivier de Gouwe bij het Jagersstal, aldaar. 

Donderdag, 14 l'ehr. 
Hola ward, te 1 uur, door de commissie van beheer over den weg 

Bolsward—Harlingen, in den llof-van-Holland: het leveren van 250 stère 
grint. 

Haarlem, te 2 uren, door burg. cn weth.: het sloepen van den boven
bouw van de Kruishrug over de Nieuwegracht, tot ongeveer aan de 
waterlijn of 80 cM. i A.P.. bet maken van een nieuwen bovenbouw op 
de bestaanblijvcnde metselwerken, met gemetselde hindhooldeu, pijlers, 
'leugelmunn enz. Aanw. gehouden, \tU advert, in «». 4.) 

Verhel (N.-Br.), te 3 uren, door burg. en weth. van Scliijndel en St-
Oedenrode: 

lo. het verbouwen en vergrooten der school, het bouwen van portaal, 
privaten en ringmuur te Eerde; 

2o. liet leveren van het beuoodigde ameublement. Inl. bij L. Vervoort, 
te Veebel. Aanw. 14 Febr.. van 9—11 uren. 

Amsterdam, door Z. E. Tal: het bouwen van een pakhuis aan de 
Zwanenbuigerstraat nu. 16 en Binneuaiustel te Amsterdam. Inl. bij den 
architect G. B. Salm, aldaar. 

Hol.ward, door bet dijksbest. van Wonseradeels zuiderzeediiken, ter 
secretarie: de levering van 700 grenen palen a 62 ilM., 800 idem i 63 
d.M., 425 idem a 41 dM., 300 idem a 35t, dM.; 40 zware eiken gordin
gen. 40 lichte idem, 22 ondcrmaatsclic idem, benevens 120 stère 
riviergrint. 

Hotterdam, door de architecten Muller en Droogleever l'ortuijn: het 
bouwen van twee woonhuizen en een schoolgebouw aan de Westerstraat 
en Bollaan. 

Leeuwarden: bet bouwen van II arbeiderswoningen aan de Hout
straat. Inl. bij den architect \V. C. de Groot, aldaar. Bilj. inzenden 
uiterlijk 13 Febr. 

Vrijdag. I.-. l'ehr. 
Arnhem, te l i l / , uren. door burg. eu weth.: bet leveren er, planten 

van hoornen en heesters enz., langs de buitenwegen en singels, op 
Klarenbeek en de begraafplaats M'*.:cowa. met bet onderhoud van al 
het geleverde. 

Zwolle, te 12 uren, door het prov. best. van Overijsel: bet vernieuwen 
van dr ophaalbrug over de l.uttoi boofdwijk te Slagharen. Raming ƒ2475. 

Zwolle, te 12 uren, door bet prov. best. van Overijsel: het leveren 
van grint ten behoeve van het onderhoud der prov. grintwegen, van 
ophaalbrug no. 1 langs de Dedemsvaart naar Heemse en langs de Lutter-
hiiolilwijk, iu 2 perc. 

Zwolle, te 12 uren, door bet prov. best. van Overijsel: bet verbroeden 
en verdiepen van een gedeelte der Dedemsvaart, tusschen dc sluizen 6 
en 7. Raming f 4100. 

Zwolle, te 12 uren. door het prov. best. van Overijsel: bet uitvoeren 
van vernieuwingen en herstellingen aan den straatweg langs de Dedems
vaart, tusschen de Balkbrug en de Ongelukkige wijk Raming f 1800. 

Utrecht, te 1 uur. door de directie van de Ned. Rijiispoorwegi het 
verbreeden van twee bruggen, verlengen van drie duikers, maken van 
een gebouw voor waterbezorging, verplaatsen van twee wachterswonin-
gen en doen van aunlioorige werken, op en nabij >tation Woerden. Bilj. 
inzenden uiterlijk 14 Febr., bij de directie te Utrecht. 

Wee.p, te 2 uren. door bet Evang.-I.utli. kelkbest.: het bouwen van 
eene nieuwe pastorie. Inl. bij A. Flipse. te Weesp. Aanw. gehouden. 

SliiKM'lkananl (Gron.), te 2 uren, doorC.E. Kniphorst, te Stadskanaal, 
ten huize van den logementhouder II. de Hoer: bet bouwen eener dubbele 
arbeiderswoning, aan het hoofddiep te Nieuw-Weerdinge. Bilj. inzenden 
uiterlijk 14 Febr. 

Amatrrdam. te 2 uren, door den bouwkundige Job. Pelser, inliet 
café Visser, Amstelveld 359: het verhouwen van het perceel Weesper-
sti-aat no. 26. Inl. bij genoemden bouwkundige. 2e Weteringdwai-sstraat 
44. Aanw. 11 en 12 Febr., te II uren. 

'a-Hoach, te 7', uren. door het college van regenten over dc gods
huizen en den algemecnen arme. in liet vergaderlokaal van het oude
rminnen- en -vrouwenhuis, aldaar: het bouwen van een balkon in 
het geneeskundig gesticht te 's-llnseb. lid. bij den bouwkundige Th. 
J. Klumpers. Aanw. 11 Febr.. te 10 uren. 

Stee taters Wavag (Fr.), door den architect I.. de Goed. namen- baron 
Van Lijnden, te 's-llage: bet bouwen van een geheel nieuw burgerhuis, 
in de Huurt te Beetsterzwaag. 

U i r l m o n d r : het bouwen van drie woonhuizen, ml. bij den bouw
kundige J. van der Houwen, aldaar. 

Zaterdag ,| l it t'ebr. 
Witinar.iim , te 101/, uren, door burg. en weth. van W'onseradeel: 

liet onderhoudswerk aan genieentegeiiouweii. Bilj. inzenden vóór 10 uren. 
Moimiwijk, te 10';, uren. door burg. en weth.: bet vergrooten en 

verbouwen der bestaande openbare school aan den l.eidschendam. Inl. 
bij den architect M. A. de Zwart, te Voorburg. Aanw. 14 l'ebr., te 
1 0 ' , uren. 

Utrecht, te 1 uur, door burg. eu weth.: de levering van een Utrecht-
scbe praam en van een baggerboot ten dienste der gemeentereiniging. 

Kloosterzande (Zeel.), te 2 uren, door bet nest. van den Kruispolder, 
bij Th. Weemaes: 

lo. de levering van 200 onderboudsgrint met afmetingen van 2 tot 
6 c.M.; 

2o. het vervoer van die grint. 
Klbergen iGeld.), le 2 uren, door D. .1. Salemink, in bet logement de 

Krom: liet bouwen van een nieuw logement met stalling ca . op een 
terrein, gelegen aan de Groote-straat, aldaar. Aanw. te 12 uren. 

Groningen , te 8 uren. door den architect K. Hoekzema. namens 
de firma J. Singer, in het koffiehuis van II. Piel: het af breken en weder
opbouwen van een winkelhuis met bovenwoning in de Poelestraat C 
no. 21, met de levering van al het beuoodigde. Bilj. inzenden 16 Febr., 
vóór 7 uren. Aanw. 13 Febr.. te 11 uren. 

Ze» en hul n u (Z.-IL), door burg. en weth.: het verleggen van een 
gedeelte bestrating in de gemeente. Inl. bij den civiel-ingenieur H. 
Paul, aldaar. Aanw. gehouden. 

Mroiibu. (Fr.), door het best. van de vereeniging ade kerkelijke kas" 
te Gerkesklooster en Stroobos: 

lo. het bouwen van eene kerk met consistoriekamer te Gerkesklooster; 
2o. het maken entioveron van het meubilair. Inl. bij den architect 

A. Velding. te l!uiteii|*st. Aanw. 14 Febr., te 3 uren. 
Uaandag. ts t'ebr. 

• -Hage. te 12 uren; door het ministerie van koloniën: de levering 
VHII: perc 1. touwwerk; perc. 2, gereedschappen; perc. 3, draadnagels, 
houtschroeven, spijkers, scharnieren enz.; jierc. 4, zink en koper, ten 
dienste dei' staatssjmorwegen op Sumatra. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: de levering van diverse 
metalen voorwerpen. Inl. bij den stads-ingeiiieur. raadhuis kamer 93, 
van 10—12 men. [Xie advert, in n'. 6.) 

Ani.terdani, te 12 uren, door burg. en weth.: het herbouwen van 
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defdoor In-and vernielde boerderij, gelegen in den Noorder-Ypolder, aan 
den dijk nabij zijkanaal II (buurt I. no. 180). Aanw. 13 Febr., te 2 uren, 

H e e r e n « e e n . door Jhr. Mr. J. Koel, te's-Hage, ten huize van Wierda: 
het grootendeels nieuw opbouwen van een boerenhuis met schuur c. a. 
te Kor te/waag, op de zathe bij G. S. Westerhol' in gebruik. Aanw. 11 
Febr., te 10 uren. 

Anmtcrriuiii: liet bouwen van twee perceelen, hoek Jodenbreostraat 
en Zwanenburgwal. Inl. bij den architect J. Lenderink, le Van-Swinden-
straat 125. aldaar. 

Din-dug. I » 1'ebr. 
**neek, te 11 uren, door burg. en weth. van Wymbritseradoel, in 

het gemeentehuî ; 
lo. het afbreken van de bestaande eu het houwen van eene nieuwe 

school te Ysbrechtum; 
2o. het maken, leveren en daarstcllen van eenige meubels in deze school. 

Aanw. 16 Febr., te l l uren. 
Nneek, te 12 uren, door commissarissen over den macadamweg van 

Sneek naai' Bnlsward, in het gemeentehuis van Wijmbritseradeel: de 
levering van 250 stère grint. 

Utrecht, te 2 uren. door de maatschappij tot exploitatie van staats
spoorwegen, aan het eentraalbureau: 

lo. bestek uo. 129, het leveren en inkepen van eikenhouten dwars
liggers, ten behoeve van het vernieuwingsfonds der staatsspoorwegen; 

2o. bestek no. 132, 
liggers, ten behoeve 
(Zie advert, in «°. 5.) 

Rotterdam, in In 
gerbak. 

de levering van eiken wisselhout en eiken brug-
van het vernieuwingsfonds der staatsspoorwegen. 

)t timmerhuis: de levering van een ijzeren bag-

Woenttdag, 20 Febr. 
Ferwerd. te 11 uren, door burg. en weth. van Ferwerderadeel: 
lo. het flatten en uitdiepen van de Hallumervaart met de Koersloot, 

Koervaart en de opvaart naar den Hallumerhoek; 
2o. het slatten en uitdiepen van de Blijer vaart; 
3o. het vernieuwen van de vaste brug over de Hallumervaart in den 

kunstweg bij llalhuii. 
Alkmaar, te 12 uren. door den architect C. L. M. Robbers, namens 

de congregatie der Zusters van O.-L.-Vrouw te Amersfoort, in het hotel 
Toelast: het maken van een nieuwen bijbouw met kapel bij het bestaande 
gesticht. Aanw. 13 Febr., te 12 uren. 

Donderdag, 21 Febr. 
t tree lit te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingcnieur der genie, 

in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen: het vernieuwen van 
de brug van het verdedigingswerk te Vreeswijk, onder beheer der 
genie, te 1'trecht. Bilj. inzenden uiterlijk 20 1'ebr., vóór 3 uren. Ra
ming f 2300. 

'a-Bo»rh. te 10 uren. door burg. en weth.: hot maken van gebouwen 
en inrichtingen, ten behoeve van de stedelijke gasfabriek. Bilj. inzenden 
uiterlijk 20 Febr., vóór 3 uren. Aanw. 1G rebr., te 10 uren. (Zie advert. 
%n n°. 0.) 

l'ireeht. te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van staatsspoor
wegen, aan het eentraalbureau: 

lo. bestek no. 124, het leveren van stalen tandplaten met klemwiggen, 
ten behoeve vaji hot vernieuwingsfonds dor staatsspoorwegen, in twee 
perceelen. 

2o. bestek no. 128, het leveren van stalen dwarsliggrs met bevestigings-
deelen, ten behoeve van het vernieuwingsfonds der staatsspoorwegen; 

So. bestek no. 130, het leveren van omwendbare pimtstukken en 
kruis,tukken van gegoten staal, van bevestigde eontranulsen van steun-
klossen, ten behoeve van de staatsspoorwegen; 

4o. bestek no. 131, het leveren van stalen schroefbouten en ijzeren 
haakbouten, ten behoeve van het vernieuwingsfonds der staatsspoor
wegen, in 4 perc; 

5o. bestek no. 133, het leveren van stalen tongbewegingen met toe be
hooren, ten behoeve van de staatsspoorwegen. (Zie advert, in »°. 6.) 

Ou, te 3 uren, door den bouwkundige JL R.Hendriks, in het stations-
koffiehuis: het houwen van een ijskelder en het bijbouwen eener machine
kamer met bijlevering van alle daartoe benoodigdo materialen enz. Aanw. 
21 Febr., te 10 uren. 

Vrijdag, 22 Febr. 
V i l age, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

leveren van ij/er-, zink- en koperwerk, papierrollen enz. Inl. bij den 
inspecteur en aan de herstel lings werk plaat», te 's-Hage. 

'H-llage, te 1 uur, door hot ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhouden en herstellen van het rijkspostgebouw te Vlaardingen, van 
den dag der kennisgeving van de goedkeuring der aanbesteding tot en 
met 31 J)ec. '91. Inl. bij don rijksbouwmeester in het 2c district, to 
's-Hage. en den opzichter voor de landsgebouwen J. Bartels, te Rotter
dam. Aanw. 15 rebr., te 11 uren. Raming J 895. 

Zaterdag, 23 Febr. 
Nneek, te 12 uren, door burg. en weth.: de levering vanpl.m.22,000 

HL. Kngelscho gaskolen en pl. m. 55,000 KG. cannel kolen, benevens de 
benoodigdo ijzeren en koperen fittings. 

'•-Ilage, te 2 uren. door het ministerie van justitie: het bouwen 
van een cellulaire kerk hij de strafgevangenis te Breda. Inl. bii den 
ingenieur-architect voor de gevangenissen en rechtsgebouwen, te's-Hage. 
Aanw. 16 Febr., te 12 uren. Raming f 18.000. 

'•-Ilage, te 2 uren, door het ministerie van justitie: het leveren 
van 199.500 vlakke straatklinkers, 134,000 wankleurig hardgrauw en 
145,000 bestrood, alles Waalvorm. Inl. bij den ingenieur-architect voor 
de gft van ge nissen en rechtsgeboiiwen te 's-Hage. 

'•-Ilage, te 2 uren, door het minUterie van justitie: het leveren 
en plaatsen van een ijzeren hekwerk tot afscheiding van het rijksterrein 
om het rechtsgebouw te Zutfen van den openbaren weg, aldaar. Inl. bij 
den ingenieur-architect voor de gevangenissen en rechtsgebouwen, te 
's-Hage. Aanw. 22 Febr., te 9 uren. Raming ƒ 2U0. 

Maandag, 2S 1'ebr. 
Rotterdam, te 11 uren, in het Poolsch koffiehuis: het bouwen van 

een woonhuis aan de Kruisstraat naast de Diergaarde. Inl. bij den 
architect A. W. Meijneken. 

'«-Ilage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: de levering 
van de ijzerwerken voor vijf pakhuizen, ten dienste van het departement 
van burgerlijke werken in Ned.-Indië. 

Vrijdag, 1 Haart. 
Veere, door den burgemeester: de levering van lG0M3gehordegrint 

ten behoeve der gemeenten Veere en Vrouwejiolder, franco op den wal 
te Veere. 

Nagekomen Afloopen. 
Rotterdam, 8 Febr.: het verrichten van 

baggerwerken in de Rijnhaven en in de rivier 
de Maas; ingek. 7 hilj., als: 
A. L. v. Wijngaarden, Sliedreeht, ƒ 386,000 
F. E. Terwindt, Pannerden, » 369.900 
C. Boa Ki.., Dordrecht . 335,000 
P. A. llos, Gorichem, » 319,200 
M. C. de Jong, Sliedreeht, » 316.800 
A. Volker Ll., idem . 308,000 
6. A. v. Hattem, idem » 293,700 

A F L O O P 
VAN 

A A.N B E S T E D I N G E N . 
Apnlngedam, 31 Jan.: ccne belangrijke ver-

tiininermg van eene steenfabriek, voor R. Veen-
dorp, onder hebcer van den architect J. Hage-
nieijer; ingekomen 6 bilj., als: 
E, Stamhuis, te Farmsum, ƒ 5837 
K. Burema, » Appingodam, » 5800 
A. Blocker, » idem i 5500 
H. Nieland, » Winlum, » 5400 
3. Pot. » Stedum, • 5.(00 
P. Nieland, t Wirdum, » 5215 
Gegund, 

i l i i i /nni. 31 Jan.: het bouwen cener stelp-
huizing TOOT W. G. Terpstra, aldaar, onder beheer 
van den architect W. Vonk; ingek. 18 bilj., als: 
C'. J. Ooosterveld, Elempens, ƒ 7398 
II. Schotanus, Boxum, » fiuso 
Ulankstna, Jorwcrd, » 6858 
Kaïnstra, Warga, > 6797 
Y. Schuitemaker, Peins, . 6606 
f. Holsma, Berliknm, » 6506 
P. H. v. d. Veen, Goutum, » 6466 
K. Kalt. Ileeivnveen, » 6449 
Keuning, Ureterp, » 6329 
Vonk, idem > 6119 
T, Boonstra. Heers, » 5992 
11. v. d. Heide, Leeuwarden, n 5969 
A. lt. de Joeg, Oudkerk, i 5898 
J. E. Eppinga, Lippenhuizen, • 5889 
K. A. v. d. Veen, Drachten, » 5780 
J. Hos, Twijzel, • 5764 
It. A. v. d. Wijk. Lippenhuizen, » 5737 
J. S. v. d. Steeg, Hardegarijp, » 5654 
Gegund. 

Wormerveer l Febr.: het maken van den IQ. 
metalen boven- en houten onderbouw eener brug !J. 
over de Zaan, onder beheer van den architect A. 
11. P. Rups. te EJain ; ingekomen 27 bilj. als: 
l'li. Verbruien, Waddinksveen, ƒ48.690 
G. D. v. Doorn, Amsterdam, » 43.300 
I. . Pot, Buiksloot, i 42.900 
V. Th. Braun, lleverwijk, » 42.800 
W. Greve, lluiksloot, . 41.425 
H. Deutckom, Amsterdam, » 41,347 
II. Schuit, Alkmaar, » 41.000 
11. Ilinkla, Buiksloot, > 40,781) 
Cellijn en De liaan, Amsterdam, * 40,500 
A. Kok, Wormerveer, » 40,349 
A. Brugman, Zaandam, » 39,980 
('. .1. Maks, Amsterdam, » 39 980 
J. lioekholts, idem » 39,900 
II. Ozinga, idem • 39.480 
W. Ambagtsheer, idem » 38.500 
W. Lammers, Cocksdorp, • 37,409 
Hartman Cusvoller, Staveren, » 37,000 
B. v. Buuren, Amsterdam, » 36,900 
11. J. Vollewenscb, Hoorn, » 36,873 
J. Visser Gz., Papendrecht, » 36,495 
H. J. Nederhorst, Gouda, » 36.242 
H. J. Meekers, Amsterdam, » 35,976 
H. Wienboven, Schiedam, » 35^85 
M. Stam & Zn.. Wormerveer, > 35.876 
Kon. Ncderl. grofsmederij, Leiden, > 35,668 
Gebr. Gorter, Wormerveer, » 35,385 
W. Vermolen, Weesp, • 32,176 
Raming » 34,600 

Baarn, 1 Febr.: het bestraten van verschil
lende wegen in en buiten de kom der gemeente 
Baan: ingek. 29 bilj., als: 
J. de Bruin en G. J. v. d. Horst, 's-Hage, f 40,995 
M. Vink, Utrecht, • 32,330 
J. Boverholi; Diemen, » 31,980 
J. N. Swaan Jr., Hilversum, » 31,162 
J. KnijlT, Dordrecht, » 30,000 
11. longenburger, Waddinksveen, • 29,600 
A. Maters, Amersfoort, » 29,330 
J. In 'tVeld, Dordrecht, » 28,825 
A. de Borst Cz., Papendrecht, » 28.321 
I. Smit Vil, Utrecht, » 27,980 
C. Bos, Haarlemmermeer, i 27,688 
J. Smit, Weesp, » 27,625 
K. A. T . d. Berg, Zwolle, » 27,693 
J. Terwindt. Westervoort, » 27,560 
H. Zwiep, Amersfoort, » 27,490 
E. Saltznerr, Hilversum, > 27,474 
C ter Hoest. Zwolle, . 27,300 
H. L. Cusveller, Staveren, » 26,749 
J. Krachten. Utrecht, » 26,672 
•!• 0. Huisman, Zutfen, > 26,543 
O. M. v. d. Heijden, Arnhem, » 26,3U 
O. Koelewün, Baarn, • 26,200 
W. v. d. Kooij, Amersfoort, » 26,160 
T. W. Bonte, idem > 25,920 
f- Boks, idem > 25,630 
p. J. Jaarsveld, Silvolde, i 25,523 
I- Brouwer, Gouda, • 26,2U0 
C. Romcijn. Haarlem, > 26,200 
E. Scheepbouwer, Utrecht, > 24.449 

1'lreelit, 2 Febr.: het onderhoud der rijks
grote wegen in de prov. Utrecht: minste insebr. 
waren: 
perc. 1, J. v. d. Berg. Amersfoort, ƒ 2.1,990 

Raming » 24,210 
• 2, C. Bos, Haarlemmermeer, > 24,220 

Raming » 24.810 
» 3, J. v. d. Borg, Amersfoort, » 7,490 

Raming > 7,560: 
• 4, D. Barneveld, Vreeswijk, > 29,840 

Raming » 33.990 
i 6, dezelfde, » 25.840 ! 

Raming » 28.950 
> 6, .1. v. d Berg, Amersfoort, • 9.480 

Raming » 9.810 j 
D 7, J. Bos, Haarlemmermeer, » 34,690 

Raming o 35,670 
Te samen ƒ 155.540 
Raming » 165,000 

Minste inschr. in massa II. Rekker, te Leut 
bij Nijmegen, voor f 159.944. 

\ IHII i ai ngen , 2 Febr.: de levering van straat
klinker en metselsteenon. ten behoeve van de 
gemeente; i igeknnien 6 bilj., als: 
J. v. Holst. Ouwerkerkerk a d. Usel, 20,000 blauwe 

4CO0 gele klinkers, ' / 155 
A. Mus, Arnhem, 1000 Waalklinkers. • 13.25 

1000 hardgrauw, > 10.60 
1000 boerengrauw, • 10.— 

Van Vliet Dz.. Gouderak, 60.000 Usel-
klinkors, tezamen il76.90 

A. Borkes, Gorichem. 1000 Waalklinkers, » 13.00 
De levering is gegund aan A. van Vliet Llsel-

steen en A. Mus, Waalsteen. 
I'trrrlil , 2 Febr.: het houwen van een school

gebouw met onderwiiserswoningj ingekomen 12 
bilj., als: 
IJ. Barneveld. Vreeswijk, 

J. v. Vloten, 
de Vos en J. v. Hees, 
.1. Ruijseb v. Ilugteren 

C. v. Straaten, 
J. de Kruijl'. 
VV. M. Reijersc. lilauvvka 
I-;. Sallzherr, Hilversum. 
II. Vermeer. Utrecht. 
L. .1. Metz. Zalt-Bommel, 
.1. H. de Vos. Utrecht, 
F. II. Joseph, idem 
Gegund. 

Lekkerkerk, 2 Febr.: de vergrooting van 
school B, onder beheer van den architect A. 
Dirkzwager, te Rotterdam: ingek. 7 bilj., als. 

het verven van 16 
vereeniging .Eigen 

Huurman, te's-Hage, / 11,582 
II v. Wort. i Scheveningen, > 11.439 
W. Oh. Kuiper, i idem ' > 11.020 
L. G. v. d. Lans. » idem » 11.000 
G. J. Wallij, » idem » 10.900 
J. v. d. Elshout, > idem » 10.685 
Joh. v. d. Veen, » idem • lu,400 
1'. Maak, • idern » 10,395 
Gegund. 

Leeuwarden, 4 Febr.: 
arbeidei-swoningen voor d< 
brood bovenal", aldaar, onder beheer van tien 
architect J. II. Bruns; ingek 11 bilj., als: 
Firma J. J. Ililarius, te Leeuwarden, f 1120 

» idem 
» idem 
» idem 
• idem 
» idem 
» idem 
* idem 
• idem 
» idem 
» idem 

H. V . d. Heide, 
E. J. v. d. Wal & Zn. 
W. F. Sjerps, 

Holwerda, 

1104 
1104 
1104 

» 1084 
> 944 
> 784 
. 782 
» 776 
i) 733 
. 093 

het verven van het 

f 50.44(1 Utrecht. »> 53,756 
idem . 53.015 

i, idem - 4'.<.'.l*7 
idem » 49,800 
idem ii 49.405 

pel. ii 49.415 
» 49.305 
li 48,840 
» 48,40" 
• 47,>-90 
» 47.444 

II. Hendriks, » 
Munsterman, * 
Stam, » 
v d. Vegte, i 
Aneina, v 

Firma J. II. Doodkorte, » 
Gegund. 

Leeuwiirden , 4 Febr. 
huis G 106 op de Niouwestad te Leeuwarden, 
voor de liruia A. Bloembergen & Zonen, aldaar, 
onder beheer van den architect J. D. Bruns; 
ingek. 1 bilj., van K. v. d. Heide, aldaar, voor 
/ 1378. Gegund. 

BraBlacen, 4 Febr.: het maken en leveren 
van schoolmeiibelen voor eon der lokalen in 
het schoolgebouw aan den Bnteringi-singel; ingek. 
Obilj.; minste inschr. P. Belgraver, teGroningen, 
voor /' 490. 

Leiden, 4 Febr : het bouwen van 4 woon
huizen op een terrein aan de Heorenstraat, 
gem. Zoeterwoude. onder beheer van den architect 
Jacobus van der Heijden; ingek. 17 bilj.. als 

W. Pruijt, 
J. Staat, 
L. Boele, 
L. C. Groeneveld, 
C. 
1'. 
G. 

I.ekkerkerk, 
» Kriiu|ien a/d. Lek. 
« Kinderdijk. 

/' 9423 
• 934.1 
« 9200 

Krimpen a/d. Lek, > 8925 
J. Neven, » Lekkerkerk, • 8805 
Borsje, » idem » 8795 
Slijk, • idem » 8684 

Gegund. 
Haarlem, 4 Febr., onder beheer van den 

bouwkundige L. F. van Baars: lo. het verbouwen 
van een winkelhuis; ingekomen 4 bilj., als: 
J. li. Lassehuit, te Haarlem, /' 2970 
G. v. Abs, » idem > 2840 
M. v. Ommeren. » idem » 2785 
H. v. Es, » idem > 2693 

2o. het amoveeren van een huis en het bouwen 
van een smederij met twee bovenwoningen; 
ingek. 6 bilj., als: 
M. v. Ommeren, te Haarlem, J 6207 
G. v. Abs, » idem . 4280 
H. v. Es, » idem » 4177 
W. v. Schijndel, » idem > 4050 
F. Th. Maas, . idem » S988' 
W. F. Bremer, • idem • 3967 j 

Beide werken zijn gegund aan H. v. Es. 
Ilordrrrht. 4 Febr.: het opruimen van twee 

oud« en bet maken van twee nieuwe houten dui-| 
kers in polderkaden der polders van de gemeente 
Dordrecht, onder Pa|iendrecht gelegen, met bij-
levering van de daartoe benoodigde materialen; j 
ingek. 6 bilj., als: 
C. de Groot, te Papendrecht, j 1093 | 
A. v. Wijnen, » idem » 7971 
P. v. d. Tak Cz., • idem • 793 
P. v. Wijngaarden, » idem • 740 
C. Hakker, » idem » 719 
H. v. Dalen, » idem i 098 
Gegund. 

'•-Hage, 4 Febr.: het bouwen van twee woon
huizen aan de Nieuwstraat te Scheveningen, 
onder beheer van den architect H. Wesstra Jr., 
te 's-Hage; ingek. 13 bilj., als: 
Stctrens en Wijnekus, tc 's-llage, f 12,496 
A. Stigter, » idem » 12,160 
J . v. Dunne, • Scheveningen, • 12.100 
A. de Niet Jr., • idem > 11,9601 
J. de Niet Az., » idem » 11,600 
W. v. Leeuwen. Helle-

voetsluis, en B. P. 

J. de Vos te Leiden, " ƒ 6580 
C v. Diest, » idem • 6495 
1'. I ' . ,T.I in, ii idem » 6880 
W. v. d. Drift, » idem > 6300 
II. de Jongh, > idem > 6200 
J. Swart, > idem » 6100 
Gebr Couveé, » idem i 0050 
I. v. Riel, > idem > 6025 
M. Nielsen, > idem . 6005 
K. Hardeman, » idem » 6000 
N. v. Leeuwen, » idem > 6980 
P. Kooreman, i idem » 5870 
J. Sirag, ï idem • 6822 
N'. A. Zekveld, » idem » 6750 
Chr. E. J. Verhaalt, » idem > 6620 
J. v. d. Tas, B idem • 6589 
L. G. Bink, » idem » 5587 
Gegund. 

Leeuwarden, 5 Febr.: het amoveeren en den 
wederopbouw van bet huis L nu. 17. in de St.-
Jacohsstraat te Leeuwarden, onder beheer van 
den architect J. D. Bruns; ingek 15 bilj., als: 
F. Kuipers, te Leeuwarden, ƒ 12,950 
T.Bijlsmaenll. de Klein, i idem » 12.500 
A. Braaksma, i> idem • 11,900 
D. Damstra en T. G. 

Bekhuis, ï idem » 11,900 
G, F. Schwaner, > idem > 11.671 
II. Keijzer, > idem » 11,548 
II. Germeraad, » idem > 11.254 
T. Hillarius, • idem > 11,095 
J. liiiding. • idem > 10.990 
Job. Dokter, > idem » 10,700 
T. Kingma, » idem > 10,675 
11. v. Erp, » idem • 10.644 
J. Bottema, • idem > 10,349 
D. Burg, » idem » iO.285 
G. Jansen, > idem > 9,876 
Gegund. 

Leiderdorp, 6 Febr.: het maken van een 
nieuwen bijbouw bij het gesticht «de Goede 
Herder'', onder Zoeterwoude, onder beheer van 
den architect E. J. Margrij, te Rotterdam; ingek. 
24 bilj.. als: 
M. A. J. Taverne, 's-Hage, / 54,294 
A. A. v. Dommelen, Lent, > 53,700 
P. J. Christiaanse, Leiden, > 53,633 
P. Vei brugge, Waddinksveen, » 51.485 
W. Westerhof, Weesp, , 61.400 
W. v. d. Drift, Leiden, > 50.740 
J. v. d. Kamp en J. v. Leeuwen, idem • 50.640 
F. D. T. Rietbergen, idem » 60.600 
W. v. Leeuwen, Hellevoetsluis, » 49,640 
C. Mulders, liaamsdouksveer, » 49,459 
C. Boers, Hazerswoude, > 47,229 
L, Vlasman, Amsterdam, i 46,919 
,1. v. Groenendael, Nieuweramstcl, t 46,375 
H v. d. Sande, Rotterdam, • 46,280 
N. Perquin, Berkel, > 45,000 
J. Wichers en J. Ktmans, Lobit, > 45.490 
F. Kaaijmakers, Nieuweramstel, > 44,820 
B. Kreijnen, 's-ilage, » «4,800 
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J . Th. Miililsiafl", Leiden, f 44.607 
P. Rings Zantpoort, » +4,000 
It. J. Clause, Rotterdam, » 43.600 
Wed. t'ainesi & Co.. idem » 43.330 
J . Slenters. Haarlem, t 43,200 
C. P. W. Dossing, Gouda. • 43.100 

Flaarlem. 5 Febr.: het houwen van een win
kelhuis mot bovenwoning, onder beheer van don 
bouwkundige W. I'. Dotglas; minste inschr. II. 
London, to Haarlem, voor ƒ 6460. 

lierklngeii. 5 Febr., voor rekening van don 
polder Oud-Herkingen: lo. het doen van aarde 
werk; ingekomen 7 bilj., als: 
L. v. Dijk, Heikingen, / 594.110 
L. Kastelein, Heikingen, • 660 
J. v. d. Berg, Dirksland, » 554.925 
S. v. il. Volde. Herkingen, » 490 
K. I.ugtbai t. Nieuwe-Toiige, » 450 
A. Koppenaal, idem » 390 
A. v. Dreunen, idem a 375 

2o. do levering van 350 M3 grove en 375 M:1 

fijne grint; ingek". 1 biljet van P. Doornhein, to 
lierkingen, voor ƒ 1.90 per MS. vrij op den wal 
aldaar, bovendien kwam 1 biljet van H. v. d. 
Bout, te Nijmegen, te laat in. 

3o. bet vervoer dor grint van do kaai naar 
don dijk; ingok. 3 bilj., als: 

por M' 
Cl. Warnar, onder Helissant, ƒ 0.80 
J. A. Klein. Herkingen. a 0.76 
L. Bruggeman, idem • 0.75 

Alles is aan de minste inschr. gegund. 
Hrel.chor, 5 Febr.: bot maken cn horstellen 

van steenglooiingwerken aan don Nieuwe- of 
.longepolder van Dreischor; ingek. 12 bilj., als: 
M. v. d. Hoek. Neuzen, 
J. den Boer, Elkersee, 
II. Ilerrevoets II/.. Kerkwerve, 
L. v. Poporing Dz., iJruinisso, 
P. Vink, Noordgouwe, 
A. v. Poporing, liruinisse, 
C. Baker Cz., idem 

dezelfde, 
J. Hack, Oudgastel, 
M. v. d. Linden, Zieriksee, 
C. Hartog, Scherpenisse, 
J. v. Strieu. Zioriksce. 

l 'trerlil . 5 Febr.: bostek no. 492, bot maken 
van een lialtegebouw met los-en laadplaats met 
daarmede in-verbiind-staiindo werken, op de stop
plaats Made-Ill'imliielen; iligokoincn 11 bilj , als: 
A. D. Lucas, Zevenborgen, ƒ 6679 
H. v. Dijk. Zovenborgsobeiihoek, » 5954 
A. Oosters. Willemstad. • 5450 
P. II. don Dunnen Pz.. Drimmelen, a 5247 
P. Nuinan. Moerdijk. 
L. llotoinians, Gilze, 
J. Schuller, Raamsdonk, 
W. Franssen, Qeertruidenberg, 
C. J. Dupoiit, idem 
T. Rovers. Made, 
B. v. d. Ploeg. Gcertruidenbeig, 
Raming 

Itiitiorduut. r, Febr.: do leverin^ 
kranen en reservestukken; ingek. 8"bilj., als: 
liopp en Reuther Mannheim, f 11,050 
Glontield Cntiipunv. bind. Kilmarnock,» 10 0S9 
A. M. do Blauw Co., 's-llage, > 7,863.75 
Van den Honert en Punt, Amsterdam,! 6,295 
K. Cambior Loroux, La Louvière, » 
II. Breuer &. Co., Höchst a/M., • 
Ch. Itetiiv en Itienfait, Rotterdam, » 
R S. Stokvis & Zn., idem » 

Het eren, 5 Febr.: bet bouwen van oen winkel 
huis mot pakhuis, aan de Lievevrouwestraat, 
onder behoor van den architect W. A. Lensiuk, 
te Arnhem; ingek. 9 hilj., als: 
J. v. Mossel, tc Hoteren, ƒ 8750 
A. v. Genderen, » idem B 8474 
J. N. Jansen, » Arnhem, > 8120 
J. Evers, > Zotten, i 7998 
R. do Vries, » Wageningen, B 7750 
J. A. G. Tegel, .. Arnhem, > 7697 
II. J. Hoogveld, > Valburg, > 7484 
J. Rikken, » Arnhem, » 7258 
St. Gcurts, > Doornik, » 6947 
Gegund. 

Vtrerlit , 6 Febr.: het horstellen van water-
taluds langs don Vaartschonrijn, onder beheer 
der genie, aldaar; ingek. 16 bilj., als: 

/' 6600 
l 6576 
a 6*89 
a 5790 

56*5 
i 5640 
» 5632 
» 5486 
» 543.1 
» 5197 
» 5039 
» 4879 

> 5190 
» 4973 
• 4943 
• 4780 
> 4690 
» 4670.35 
i 4250 
ii 5501. 

van brand-

5.961) 

5.4̂ 3.50 
5,315 

W. v. d. Haar, 
P. Verb ruggen, 
P. J. Koch, 
C. v. d. Berg, 
P. Zanon Cz., 
C. Zatien Hz., 
W. v. Rijnsoever. 
Tb. II. Dirks, 
W. v. Dijk. 
C. Froonholl', 
J. v. Harpen, 
W. v. Straten, 

j 1809 
a 1574 
> 1530 
> 1489 
l 1480 
> 1463 
» 1439 
a 1437 
> 1435 
» 1423 
» 1390 
B 1360 

J. Monster, 
C. Krachten Jz., 
I). Harneveld, 
M. Lakorvold, 

Wlldrrvank. 6 Febr.: 

ƒ 1348 
• 1293 
> 1240 
B 1235 

bot ontgraven van een 
dam on hot plaatsen van eene draaibrug to 
Wildorvanksti-r hallen: ingok. 6 bilj., als 
D. do Groot, 
Job. Benus, i 
II. Huizing Jr., i 
Jan l.inzul, 1 
-Ian Jacobs Pi-ummel, * 
T. Kammitiga, I 
Gegund. 

Apeldoorn. 6 Fohr. 

te Wildervank, 
» Stadskanaal, 
B Wildervank, 
a Stadskanaal, 
B Wildervank, 
B idem 

f 1221 
1220 
1217 
1197 
935 
981 

hot verbouwen van het 
hotel ide Moriaan", aldaar, onder behoor van 
don ingenieur-architect C. M. Gardenier; ingok. 
10 bilj., als: 

perc. 1 pore. 2 perc. 3 
1 6200 ƒ 6550 ƒ 5+55 

6090 
.1. W. Wassink 
A. Radstaak, 
M. Zinneniei-s, 6286 
.1. Radstaak. 6725 
F. W. Hemden, 6600 5400 6680 
II. Wegorif, 5272 
L. Wegorif, 6120 
J. v. d. Braak, 5800 5555 0070 
C. Wegorif, 5585 5200 5135 
T. Kijhcrs. 4490 4733 +198 
Gegund aan T. Eijbers. 

lireda, 6 Febr.: hot bouwen van eene stalling 
en remise, voor Mr. Sassen, onder behoor van 

do Kantor. 
A. Hoppenbrouwers, 
v. d. Velden, 

bitoet J. M. Marijnen, aldaar; ingok. 10 
ils: 
d. Heide, te Breda, f 2989 

idem B 2935 
idem B 2C89 
idem » 2843 

W. J. Simons, a idem » 2799 
A. II. Mol, » idem » 2728 
.1. v. Itn niliTrti, B idem i 2656 
A. Mol, B idem B 2632 
M. v. Sevenbergen, » idom » 2620 
H. v. Dongen. B idem B 2533 

'„-Hage, 6 Febr.: de levering van: Pore. 1, 
solno.-lpalen; minste insehr, Soo. anon, do con-
struct ion do Malines. toMoeheleti, voor ƒ65.358.16. 

Perc. 2, brugliggers (perc 1); minste inschr. 
voor gazamcnlijk bedrag, do uGutehollhungshiitte 
Actienverein tür Borgbau mul tlüttenbetrieh', 
te ( Hiel housen; voor do 100 KG. minste inschr. 
:>Soc. anon, do la Providence", to Marcain au Pont, 
voor ƒ 7.22. 

/eist, 7 Febr.: het bouwen ooner villa mot 
stal en koetshuis voor Dr. K. Snollen, onder bo
boer van don architect P. J. Houtzagers; ingek. 
9 hilj.. als: 
J. do Kruijf, Utrecht, f 25,000 
A. W. Wi'ldbergli, Bunnik. 'B 22,500 
F. Geijtonbeek, Zeist, B 22.425 
Wed. F. J. Pijpers, idem B 22.350 
M. 1'. Geitenbeek, Rijzonburg, B 22,300 
W. v. Vlot Utrecht, B 21,499 
J. A. v. Nio, Zeist, B 21 294 
E. .1. v. Deventer. Utrecht, B 20.900 
H. J. Stolker, idem . 17,640 

Ki-hledani, 7 Febr.: het leggen van oen 
eementsteonon riool, lang 420 M.; ingekomen 15 
bilj., als: 
C. de Groot, Sliedrecht, ƒ 4488 
C. Snijders do Vogel. Schiedam, B 3939 
M. C. do Binijn. Overschie, B 3620 
II, Wieiiboven, Schiedam, » 3490 
A. de Horst Cz., Papondrocht, B 3+60 
D. Varkevisser Jr., Overschie, » 34+9 
A. I.angorak, 's-Hage, B 3447 
.1. do Kruin en C. J. v. d. Horst, idem . 3425 
II. Stelwagen, Rotterdam, B 3400 
G. Keij, idem B 3390 
J. In 't Veld, Dordt, B 3375 
0. F. Bare), 's-Hage, B 3325 
Moos Both, Vlaardingon, B 3110 
A. v. Staveren, Kralingen, B 2999 
W. Sonneveld, idem » 2940 

Neer, 7 Febr.: het bouwen eener nieuwe 
school enz., onder beheer van den architect E. 
Corbeij, to Roermond; ingok. 16 bilj., al 

Haarlem, 7 Febr: het bouwen van een 
graan- en zaadpakhuis, voor do lirma J. Leu|ien 
fts Zn., onder beheer van den architect D. E. L . 
van den Arend, aldaar; ingek. 18 bilj., als: 
J. v. Damme, te Haarlem, / 10.495 
J. .1. Guldoinond, t idom » 10,000 
C. Cobelens, B idem > 9,999 
G. v. Abs, > idem B 9,980 
J. B. Lasschuit, B idom B 9,660 
0. Romoijn, B idom B 9.589 
.1. II. Daudeij, » idem B 9,529 
.1. v. Ek, B idem » 9,440 
Verhagen en Van 't Wout, » idem B 9,400 
J. S. v. Volthuijsen, » idem B 9.090 
II. Loudon. B idem I 9,089 
D. A. Braakcnhurg, B idem B 6,920 
P. C. üroonings, B idem B 6,780 
M. v. Ommeren, B idem B 8,763 
Wed. A. Iteijndors, » idom » 8,693 
H. Hagen, B idem B 8,637 
A. Rinkciiiu, » idem B 8,499 
J. Vander, I idem » 8,205 
Gegund. 

(.mijl' 7 Febr.! het afbreken van oen huis 
en bot bouwen van een winkelhuis voor G. II. 
Walila: ingekomen 8 bilj., als: 
K. do Vries, Eestriim, /' 3133 
S P. Ilaai'sina, Simmeer, » 2760 
W. Tiilina. Bergum, B 2692 
A. Visser, Tietjerk, » 2625 
11. bidet-ine, Simmeer, B 2535 
K. T. Dijkstra, Giekork, B 2195 
ü. A. v.'d. Wal, Kootstertille, B 2322 
B. Gros, Garijp, B 2300 
Raining B 2300 

's-Hage, 8 Febr.: hot uitbreiden, verandoren, 
horstellen en het onderhoud van het post • on 
telegraafgobouw te Tilburg; ingek. 19 bilj., als: 
L. do Rooij, te Tilburg, f 16,717 
J. v. Groei.endaol, B Nieuweramstel,» 15,397 
P. II. Clercx, B Tilburg, 
P. Heeuws en J. 

Heivers, » 
W. A. Claassen, B 
P. v. Riel, » 
Wed. F. v. d. Schoot, B 
M. II. Reijnen, > 
J. C. v. Pelt, > 
P. T. Dusée, t 
Wed. J. W.v.d. Schoot, B 
Tb. M. .1. Guitenhoven, B 
A. v. d. Aa, > 
L. Franken, s 
L. v. Hork, • 

]H. C. Lopolaers, » 
j J. v. Gorp, » 
! 3. 11. Lopolaers, B 

P. v. d. Brink, » 
Raming 

Muteren, 8 Febr. 

idem 
idem 
idom 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

Gioeiiendael, to Nederweert, 
Wed. Janssen & Co., » Maasbraelit, 
Reijnders, 
Reijuders, 
Jacobs, 
Mestrum, 
Bneton, 
De Bruijn, 
Roemen, 
Pelinings, 
Pollaoid, 
Janssen, 
Beckers, 
Hermans, 
Van den llergch, 

Maasnicl, 
i Horn, 
B Holden, 
i Maasbiacht, 
» Roggol, 
B Helden, 
» Steijl, 
B Kessol, 
B Maasnicl, 
B Neer, 
> Sittard, 
> Noor, 
B Weert, 

' 18,77+ 
16.650 
14,850 
14,790 
14,666 
14,590 
14,565 
14,530 
14,416 
14,300 
13,985 
12,999 
12.900 
12,885 
12.850 

15,200 

» 15,197 
B 15,109 
, 15.023 
B 14,935 
B 14,800 
B 14,592 
B 14,565 
j 14,639 
B 14,521 
B 14.310 

14.303 
B 14,268 
B 14,000 
B 13,830 
B 13,300 
B 12,995 
B 15,725 

het afbreken van hot 
bestaand on het bouwen van een nieuw ge
meentehuis met woning; ingek. 15 bilj., als: 
K. J. Kult, Heerenveen, { 13,693 
L. Postiiuma Jr.. Ilaiiingen, B 13,131 
B. Kamerling, Ytens, a 12,964 
H. Biesma. Bozum, > 12.880 
J. Konst. Bakhuizen, B 12,570 
J. Rosondaa! on .). West, Enkhuizen, » 11.889 
L. do Waard, Stavoren, B 11,793 
T. v. d. Moor, Molkwerum, B 11.699 
J. A. Schrale, Warns, B 11,468 
A. Schellinga, Staveren, » 11,408 
C. de Boer, idem B 11,365 
A. v. d. Sluis, id B 11,327 
A. S. Wiggerts, Ilindeloopon, B 10,980 
A. v. Randen, Staveren, B 10,875 
P. Kampman & Co., Ilindcloopcu, a 10,352 

's-Hage, 8 Febr.: hot bouwen van een koestal 
bij de militaire slachterij te 's-Hage; ingok. 6 
blij., als: 
II. v. Borgen Henegouwen, 's-llage, ƒ 1687 
J. v. Veen, Sehevoniiigen, a 1597 
J. v. d. Klshout Gz., idem a 1489 
A. de Neef, liriello, B 1489 
II. v. Ootmerawn. Delft, B 1488 
W. v, Leeuwen, Hellevoetshiis, I 1456 
Raming a 1540 

i l l ri h l . 8 Febr., door don majoor van hot 
korps genietroepen: hot inrichten van driespoor-
weggeroedschapswagens; ingok. 4 bilj. als: 
F. Swateis & Zn., te Utrecht, / 2165.29 
M. W. Soesbergen, B idem B 2135.29 
F. Verninimon, B idem B 1989 
G. J. Alliink, B idem B 1975 
Gegund. 
Raming / 1950 

'n-Hage, 8 Fohr..- het leveren en stollen van 
eenige meubelen enz., ton dienste van de boold-
oppassers- en oppassers-lokalen boven hot keuken-
gebouw van hot gemeente-ziekenhuis, aldaar; 
minste inschrijver 1'. van Vliet, tc Woubrugge, 
voor ƒ 1212. 

BIJVOEGSEL 
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van ZATERDAG 1 6 F E B R U A R I 1889. 

AANKONDIGINGEN 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Haandag, IS Febr. 

Amersfoort, te 11 uren, door den architect W. H. Kam, ten raad
huize: het verbouwen van het hoekhuis, wijk A no. 105, aan de 
Utrechtschestraat, aldaar. 

Brammen. te 11 uren, door het best. der Nederl.-Israëlietische ge
meente, in het logement 't Kromhout, bij de Wed. G. Demmink: net 
afbreken der oude en het bouwen eener nieuwe synagoge, onder bij-
levering van meubilair enz. 

'••Hage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: de levering 
van: perc. 1, touwwerk; perc. 2, gereedschappen; perc. 3, draadnagels, 
houtschroeven, spijkers, scharnieren enz.; perc. 4, zink en koper, ten 
dienste der staatsspoorwegen op Sumatra. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: de levering van diverse 
metalen voorwerpen. Inl. bij den stads-ir.genieur, raadhuis kamer 93, 
van 10—12 uren. (Zie advert, in »°. 6\) 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: het herbouwen van 
de door brand vernielde boerderij, gelegen in den Noorder-Ypolder, aan 
den dijk nabij zijkanaal II (buurt I. no. 180). Aanw. gehouden. 

Lelden, te 12 uren, door burg. en weth,: het herstellen van eenige 
huisjes in de Vrouwen kerk steeg. 

Broek-ln-Waterland N.-H .), te 12 uren, door dijkgraaf en heem
raden der Belmermeer, bij K. Koster: het veranderen van de Langebrug, 
gelegen in het zuideinde te Broek-in-Waterland, van loop- tot rij brug. 
Aanw. 18 Febr., te 9 uren. 

Gorichem , te l1/» uren, door het polderbest. van Dalem, in ode 
Gezelligheid": de levering van 350 M' grint. 

Kaalte (Ov\), te 2 uren, door het israölietisch kerkbest., ten huize 
van J. Kamphuis, in de Kroon: het bouwen eener Israèlietische kerk. 

Nl (broek (Geld.), te 3 uren, door den opzichter M. Hurenkamp, bij T. 
Kers: het bouwen eener geheel nieuwe boerenhofstede (dwarshuis) met 
bijbehoorende schuur, nabij den kunstweg langs het klooster te Terwoldc 
(oppervlakte pl. m. 4(>5 M2!). 

Heeren» een , door Jhr. Mr. J. Roel, te 's-Hage, ten huize van Wierda: 
het grootendeels nieuw opbouwen van een boerenhuis met schuur c. a. 
te Kortezwaag, op de zathe bij G. S. Westerhof in gebruik. Aanw. 
gehouden. 

Amsterdam: het bouwen van twee perceelen, hoek Jodenbreestraat 
en Zwanenburgwal, inl. bij den architect J, Lenderink, le Van-Swinden-
straat 125, aldaar. 

Dinsdag, fl» Febr. 
snerk, te 11 uren, door burg. en weth. van Wymbritseradeel, in 

het gemeentehuis: 
lo. het afbreken van de bestaande en het bouwen van eene nieuwe 

school te Ysbrechtum; 
2o. het maken, leveren en daarstellen van eenige meubels in deze school. 

Aanw. gehouden. 
Nneek, te 12 uren, door commissarissen over den macadamweg van 

Sneek naar Bnlswurd, in het gemeentehuis van Wijmbritseradeel: de 
levering van 250 stère grint. 

Ermelao (Geld.\ te 1 uur, door het bett. der vereeniging tot christe
lijke verzorging van krankzinnigen en zenuwlijders, op Veldwijk: het 
bouwen van 2 woonhuizen, 1 voor den predikant en 1 voor den tweeden 
geneesheer van Veldwijk. Inl. bij den architect E. G. Wentink, te 
bchalkwijk. Aanw. 19 rebr., te 11 uren. 

Utrecht, te 2 uren, door dc maatschappij tot exploitatie van staats
spoorwegen, aan het centraalbureau: 

lo. bestek no. 129, het leveren en inkepen van eikenhouten dwars
liggers, ten behoeve van het vernieuwingsfonds der staatsspoorwegen; 

2o. bestek no. 132, de levering van eiken wisselhout en eiken brug
liggers, ten behoeve van het vernieuwingsfonds der staatsspoorwegen. 
(Zit advert, in n°. 5.) 

Rotterdam, in het timmerhuis: de levering van een ijzeren bag
gerbak. 

Weenadag, 10 Febr. 
Ferwerd, te 11 uren, door burg. en weth. van Ferwerderadeel: 
lo. het slatten en uitdiepen van de Hallumervaart met de Koersloot, 

Koervaart en de opvaart naar den Hallumerhoek; 
2o. het slatten en uitdiepen van de Ulijervaart; 
3o. het vernieuwen van de vaste brug over dc Hallumervaart in den 

kunstweg bij Hallum. 
Alkmaar, te 12 uren, door den architect C. L. M. Robbers, namens 

de congregatie der Zusters van O.-L.-Vrouw te Amersfoort, in het hotel 
Toelast: het maken van een nieuwen bijbouw met kapel bij het bestaande 
gesticht. Aanw. gehouden. 

IIeeNU-ijk (N'.-lIr.). te 2 uren: het bouwen van schoollokalen en 
recreatiezaal, ten behoeve van het gymnasium, aldaar. Inl. bij den 
architect Dobbe, te 's-Bosch. Aanw. 20 Febr., te U uren. 

Ilenreloo (Üv.), te 7 uren, voor II. v. Heek, bij J. W. van Wezel aan 
de Kuschedéschestraat: het houwen van een woonhuis met winkel en 
bakkerij, op een terrein, gelegen aan de Nieuwstraat, aldaar. Aanw. 
to 10 uren. 

Donderdag. It Febr. 
, Utrecht, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen: het vernieuwen van 
de brug van het verdedigingswerk te Vreeswijk, onder beheer dei-
genie, te Utrecht. Bilj. inzenden uiterlijk 20 Febr., vóór 3 uren. Ra
ming f 2300. 

's-Bosch, te 10 uren, door burg.en weth.: het maken van gebouwen 

en inrichtingen, ten behoeve van de stedelijke gasfabriek. Bilj. inzenden 
uiterlijk 20 Febr., vóór 3 uren. Aanw. gehouden. {Zieadvert, in n°. 7.) 

Deventer, te 10 uren, door burg. en weth.: 
lo. de levering van 2(i0 privaattonnen van gegalvaniseerd plaatijzer; 
2o. idem van 2 vuilniibakken van idem idem. 
Reden (Geld.), te 1 uur, door burg. en weth.: 
lo. het verbreeden en verharden'van het schoolpad te Dieren, met 

aanverwante werken; 
2o. het bekliukeren van de Rozendaalsrhe laan te Velp. Aanw. 19 

Febr., te Velp te 11 en te Dieren te 2 uren. 
Noorduijk a Zee (Z.-H.), te 1 uur, door het best. 'Ier N'oordwijksche 

Dninoxploitatie-maatschappij, in het hotel itluis ter Duin": het bouwen 
van een dubbele villa aan de badplaats Noord wijk aZee. Inl. bij den 
architect W. Langhout Gz., te Amsterdam. Aanw. 21 Febr., te 1 u r e n . 

Utrecht, te 2 uien, door de maatschappij tot eipl. van staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: 

lo. bestek no. 124, het leveren van staten tandplaten met klemwiggen, 
ten behoeve van het vernieuwingsfonds der staatsspoorwegen, in twee 
perceelen. 

2o. bestek no. 128, het leveren van stalen dwarsliggrs met bevestigings-
deelon. ten behoeve van het vernieuwingsfonds der staatsspoorwegen; 

3o. bestek no. 130, liet leveren van om wendbare puntstukken en 
kruisstukkf-n van gegiten staal, van bevestigde contrarails en van steun-
klossen, ten behoeve van de staatsspoorwegen; 

4o. bestek no. 131. het leveren van stalen schroefbouten en ijzeren 
haakbouten. ten behoeve van het vernieuwingsfonds der staatsspooi -
wegen, in 4 perc; 

5o. bestek no. 133, het leveren van stalen tongbewegingen met toebe-
hooren, ten behoeve van de staatsspoorwegen. tZie advert, in n°. t>.) 

Mad-Doetiehi'iii. (Geld,1, te 2 i.ren, door burg. en weth.: het ophalen 
van het straatvuil enz., ged. '89. 

Os. te 3 uren, door den bouwkundige If. B.Hendriks, in het stations-
kofliehuis: het bouwen van een ijskelder en het bijbouwen eener machine
kamer met hijlevering van alle daartoe benoodigdf materialen enz. Aanw. 
21 Febr., te 10 uren. 

Vcchel, te 3 uren, door burg. en weth.: 
lo. het verbouwen en vergrooten der school, het bouwen van een 

portaal, privaten en ringmuur te Eerde; 
2o. het leveren van het benoodigde ameublement. Inl. bij L. Vervoort, 

te Vechel. (HerbesteJing.) 
Nleuwerkerk (ZeH.). dooi' het best. van den polder Vier Bannen in 

Duivclaud, bij den dijkgraaf: de levering van VOO M 3 grove onderhouds
grint, voor den wal. 

Vrljdac, 21/.lYi>r. 
Groningen, te 12 uren, door het prov. best.: het verbeteren en ver

breeden van de invaart der haven in bet Koterdiep te Groningen. Inl. 
bij den hoofdingenieur, den ingenieur en den opzichter L. Edeus, allen 
te Groningen. 

's-Uafe, te 1 uur, door het ministerie van watei-staat enz.: het 
leveren van ijzer-, zink- en kopoiwerk. papierrollen enz. Inl. bij den 
inspecteur en aan de herstollingswerkplaats, te 's-Hage. 

's-llage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhouden en herstellen van het njkspostgebouw te Vlaardingen, van 
den dag der kennisgeving van de goedkeuring der aanbesteding tot en 
met 31 Dec. '91. Inl. bij den rijksbouwmeester in het 2e district, te 
's-Hage. en den opzichter voor de landsgebouwen J. Dartels, te Rotter
dam. Aanw. gehouden. Raming / 895. 

Veem*«ui len (Fr.), te 8 uren, hij A. Joh.de Wal: eene vertimmering 
aan een boerenhuis te Veenwoudsterwal. Aanw. 20 Febr., te 11 uren. 

Zaterdag, S3 Febr. 
*»neek, te 12 uren, door burg. en weth.: de levering van pl. m. 22.000 

HL. Engelsche gaskolen en pl. m. 5 \000 KG. cannelkolen, benevens de 
benoodigde ijzeren en koperen littings. 

Zwolle, te 1 uur, door burg. en weth.: de levering van: 
lo. bekapte keien en trottoirbanden; 
2o. straatklinkers. Inl. bij den gemeente-architect. 
's-Hage, tr 2 uren. door het ministerie van justitie: het bouwen 

van een cellulaire kerk bij de strafgevangenis te lireda. Inl. bij den 
ingenieur-architect voor de gevangenissen en rechtsgebouwen, te 's-Hage. 
Aanw. gehouden. Raming ƒ 18.000. (Zie advert, in n°. 6.) 

'a-Hage, te 2 uren, door het ministerie van justitie: het leveren 
van 199.500 vlakke straatklinkers, 134,000 wankleurig hardgrauw en 
145,000 hestrood. alles Waalvonu. Inl. bij den ingenieur-architect voor 
de gevangenissen en rechtsgebouwen te 's-Hage. 

's-Hage, te 2 uren, door het ministerie van justitie: het leveren 
en plaatsen van een ijzeren hekwerk tot afscheiding van het rijksterrein 
om het rechtsgebouw te Zutfen van den openbaren weg, aldaar. Inl. bij 
den ingenieur-architect voor de gevangenissen en rechtsgebouwen, te 
's-Hage. Aanw. 22 Febr., te 9 uren. Raming J' 2150.' 

Zaandam, te 6 uren, door burg. en weth.: 
lo. het maken van plantsoen met bijkomende werken orn en nabij het 

gemeentehuis; 
2o. het leveren en plaatsen van urinoirs; 
3o. het sloopen van een perceel op de begraafplaats met bijbehoorend 

werk, als: het leveren van hekwerk, ophooging van terrein enz. 
Lelden, door dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland: 
lo. bestek no. 85. de levering van timmerhout, rijshout, gebakken 

steen, ijzeiwaren, grint en puin; 
2o. bestek no, 86, het onderhoud van sluizen, bruggen en woningen, 

meest langs den Rijn. Inl. bij den ingenieur. 
Burum (Fr.), door den architect A. Volding, te Buitenpost: het 
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bouwen van een dwarshuis met schuur, nabij het dorp Kollum. Aanw. 
18 Febr., te 2 uren. 

Ameralocrt, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, aldaar: 
het bouwen van een koelstal hij tie rijbaan voor de rijschool te Amers
foort. Bilj. inzenden uiterlijk 22 Febr. Raming / 1600. 

Maandag, M l'rbr. 
•Uttrrciam. te 11 uren, in het Punisch koffiehuis: het houwen van 

een woonhuis aan de Kruisstraat naast de Diergaarde. Inl. bij den 
architect A. W. Meijneken. 

• -Hage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: de levering 
van de ijzerwerken voor vijf pakhuizen, ten dienste van het departement 
van burgerlijke werken in Ned.-Indië. 

'a-llagr, te 1'/, uren, dooi- burg. en weth.: het bouwen eener school 
vooronvermogenden, met gymnastiekgebouwenonderwijzerswonhig, aan 
de Wagenstraat te Scheveningen. Aanw. 22 Febr., te 10 uren. 

IliiiHring. ia Febr. 
Arnhem, te l l ' / 2 uren, door burg. en weth.: 
lo. bestek no. 19, de levering en het inzetten van glasruiten en de 

levering van lampeglazen en glazen inktkokers, ged. '89, in drie perc.; 
2o. bestek no. 24. het verrichten van buiten- en binnenverfwerken aan 

verschillende gemeentewerken en genieentegebouwen, in drie pereeelen. 
'Zie adtert. in n". 7.) 

Besmeer, (N-Br.), te 1 uur, door den ontvanger der registratie en 
domeinen, ten zijnen kantore: het leveren en stellen van 27 ijzeren 
hekken en het maken eener afrastering, ouder St.-Agatha. Oellelt en 
Mook. Aanw. 18 Febr., te 10 uren, aanvangende ten huize van den 
kastelein Van Bergen te St.-Agatha. 

Botterdam, in bet timmerhuis: dc levering van 21 partijen iepen
houten brugstrooken voor njvoeringen, te zamen 6777 stuks. 

Weenedag, 27 Febr. 
'a-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 

leveren en carboniseeren van eikenhout voor wissels en dwarsliggers, in 
2 perc. 1 ail. bij den directeur voor de spoorwegen, te 's-llage. Raming 
perc. 1 ƒ 21,000, |wrc. 2 f 2400. 

'e-llage. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
uitdie|>eii van een gedeelte der lig- en losplaats in het IJ, beoosten de 
oostelijke Handelskade te Amsterdam, ten behoeve van den spoorweg van 
Nieuwediep naar Amsterdam. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur der 
staatsspoorwegen J. Leijds, te Amsterdam. Aanw. 20 Febr., te 11 uren. 
Raming f 30,000. 

SreHSW, te 11 uren, door burg. en weth. van Idaarderadeel: het 
leveren van 300 stère grint en 80 stère harde straatsteenpuin, in één 
perceel. Ir.1. bij den gemeente-opzichter, te Qrouw. 

V I I a ge, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: de levering van 
brugliggers. (Herbesteding.) 

VAarnirnhulzen. tc 12 uren, door burg. en weth.: het bouwen van 
een geneesheerswoning, met bijbehoorende werken. Inl. bijlden architect 
J. A. Wijn, te Apeldoorn. Aanw. 26 Febr., te 11 uren. 

Donderdag, 28 Febr. 
Nijmegen, te 3 uren, in het koffiehuis van Faassen, aan de Molen

straat: het bouwen van een woonhuis met afzonderlijke parapluiefabriek 
op een terrein, gelegen aan de Doddendaal, aldaar, voor rekening van 
F. W. Dickman. Inl. bij den architect J. J. Weve 

Vrijdag, 1 Maart. 
Aartaweud iN.-H.j, te 11 uren, ten huize van S. Pluister: delevering 

van 80,000 vlakke of 80,000 getrokken straatklinkers. Bilj. inzenden 
uiterlijk 28 Febr. 

Moordrecht. te l l 1 / , uren, door de commissie van beheer over den 
weg van de Hollaan naar Gouda: het onderhouden van de met klinker-
steen bestrate en begrinde gedeelten, henevens de hegbeplanting, sche
ringen enz,, van den weg van de Hollaan nabij Rotterdam naar Gouda, 

Secb 3 jaren, van 1 Mei '°9—30 April '92. Inl. bij den opzichter J. 
'udijk, te Nieuwerkerk a/d. IJsel. 
Verre, door den burgemeester.' de levering van 160 M3gehorde grint, 

ten behoeve der gemeenten Veere en Vrouwepolder, franco op den wal 
te Veere. 

M.-Aimaparorhie (Fr.): het bouwen vaneen hoerenhuis met schuur 
en wagenhuis op een terrein, nabij de »Groote bontekoe", aan den 
Stienser straatweg, onder Leeuwarden. Inl. bij den architect J. Winters 
Jz.. te St.-Anr.aparochie. Aanw. 20 Febr., te 11 uren. 

Arnemulden (Zeel.) door burg. en weth.: de levering van 140 M ' 
onderhoudsgrint, vrij op den wal. Bilj. inzenden vóór 1 Maart. 

Zaterdag, * Haart. 
A l k m a a r , te 10 uren, door dijkgraaf en heemraden van de Scher-

meer, op het raadhuis: de levering van 200,000 straatsteenen (Waalvorm.) 
Leeuwarden , te 11 uren, door burg. en weth. van Leeuwarderadeel: 

de levering van 1280 stère grove gewasschen riviergrint cn 20 stère 
tuinpadengrint. Inl. bij den gemeente-opzichter L. B. Wesselius, te 
Huizum. 

Alkmaar, door dijkgraaf en heemraden van de Schermeer: de leve
ring op de losplaats aan den Omval van 60 a 70 kub. M. grint. 

Woensdag, & Maart. 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 

uitvoering van baggerwerk tot onderhoud van de bodemsdiepte in de 
haven voor rijksvaartuigen aan den Hoek-van-Holland, behoorende tot 
het onderhoud en herstel der werken van de Nieuwe Maas. het Scheur 
en aan den Hoek van-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 
's-Hage. en dc ingenieurs Welcker, te Rotterdam, en Behrens, tc Hoek-
van-Holland. Aanw. 27 Febr. Raming ƒ 0.37 per M 3 . 

Ulnsdag, 12 Maart. 
's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van financiën: het onder

houden en herstellen van het rijksgebouw te Leeuwarden, waarin de 
kantoren van de hypotheken en het kadaster zijn gevestigd, van 1 April 
'89 tot en met SI Maart '92. Inl. bij den rijksbouwmeester in het le 
district, te 's-Hage, en den hoofdopzichter bij de landsgebouwen D. 
Fokkens, te Zwolle. Aanw. 5 Haart, te 1 uur. 'Zie ndtert. in n: 7.) 

VYormdag, IS Maart. 
Utrecht, te 12';, uren, door de directie van den Ned. Rijnspoorweg: 

de levering van magazijngoederen. Bilj. inzenden uiterlijk 12 Maart 

A F L O O P 

V A K 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Dirk aland, 6 Febr.: de levering van 1756 

M 3 grove onderhoudsgrint voor den grintweg 
Ouddorp—Souimelsilijk c a . ; ingek. 2 bilj., als: 

per M 3 

A. B. A. Quack & Co., Nijmegen, 
in de haven van Dirksland, / 1.52'/, 

idem Stellendam, , 1.521,, 
idem Goedereede, > 1.86'/, 
idem Ouddorp, > 1.62'/, 

H. v. d. Bout, Nijmegen, 
in de haven van Dirksland, f 1.52 

idem Stellendam, a 1.52 
idem Goedereede, i 1.82 
idem Ouddorp, > 1.52 

Gegund. 
«ronlugen, 7 Febr.: het gedeeltelijk ver

bouwen rsn een huis in de Poelestraat, te 
Groningen, onder beheer van den architect K 
Hoekzema; ingek, 11 bilj., als: 
J. Versteegh, te Groningen, ƒ 3440 
T. Holthuis, i idem » 2987 
D. Janssen, > idem , 2898 
K. H. Huiiinga, > idem > 2888 
J. Ibelings. • idem n 2828 
D. Dalmolen, > idem • 2785 
0. II Hindriks. • idem , 2785 
W. Pleijsier, > idem > 2777 
E. Peters, > idem , 2741 
E. W. Wietsema, > idem > 2587 
P. Zijlstra, , idem > 2465 
Gegund. 

•ironingen, 8 Febr.: het bouwen van een 
slachthuis en het vertimmeren van een huis 
in de Kijk-in-'t Jatstraat, get. K. no. 193, onder 
beheer van den architect K. Hoekzema; ingek. 8 
bilj., als: 
P. Zijlstra, te Groningen, /1840 
E. W. Wietsema, • idem ,1761 
J. I. Toesman, > idem > 1710 
K. H. Huizing», i idem > 1700 
J. Ibelings, > idem > 1691 
H. J. Meiier, t idem > 1678 
D. Dalmolen, s idem i 1666 
D. Janssen, > idem > 1638 

'a-Hage. 8 Febr.: het leveren en stellen van 
meubels, ten behoeve der oppasserskamers in het 
gemeente-ziekenhuis: ingekomen 10 bilj., als: 
A. Nater & Co., 's-Hage, / 1795 
J. A. Hurch, Scheveningen, > 1726 
J . L. Werdes Jr., '-Hage, > 1697 
A. C. Paardekooper, idem » 1695 
J. v. d. Elshout, Scheveningen, > 1680 
W. v. Leeuwen, Hellevoetsluis, i 1647 
A. Stigter, 's-Hage, > 1668 
1. v. Veen, Scheveningen, i 1665 
W. P. Teeuwisse, 's-llage, • 1520 
P. v. Vliet, Woubrugge, » 1212 

•terdum, 9 Febr.: het opruimen der oude 
houten beschoeiingen en vernieuwen daarvan 
door basaltmuren, voor rekening van het water
schap Oterdum; ingek. 18 bilj., als: 
J. Timmer Jz., te Obergum, /' 14,333 
P. Nieland, i Wirdum, • 18,545 
J. Zeldenrust, i Wart urn, , 13,489 
H. Nieland, s idem > 13,450 
J. Pot, > Str,h.m. > 13,160 
D. Kramer, > Midwolde, > 13,140 
J. Hemmes, > Farmsum. > 13,000 
W. de Vries, > Garnwerd, • 12,990 
G. v. Balen, i Nieuweschans, > 12,960 
F. Dieters, > Leilens, • 12,870 
J v. Noordennen, i Harlingen, > 12,867 
R. Schutter, s Termunterzijl, > 12,540 
A. Pastoor, t Stedum, t 12,470 
H. L. Cusveller, 1 Staveren, » 12,194 
H. Herder, » Groningen, » 12,137 
I. Kruizinga, • idem » 11,890 
G. Rottinghuis, > Delfzijl, i 10,770 
II. v. Dijk, > Groningen, t 10,768 
Gegund. Raming / 14,000 

Utrecht, 9 Febr.: het afbreken van een be-
staanden filterbak en het maken van een ge-
metselden filterbak, op het terrein der maat
schappij nabij het station Soest; ingek. IC bilj.; 
hoogste inschr. Jac. de Kruijff, Utrecht, ƒ 14,900 
minste > P. Boks, Amersfoort, • 9,740 
Gegund. 

Maaaslula, 8 Febr.: het maken van een riool; 
ingek. 2 bilj., als: 
Van Heijst en Zonneveld, Vlaardingen, f 747 
Ph. Voogd en Gebr. v. Luipen, Maassluis, » 744 
Gegund. 

'•-Beach, 11 Febr.: het gedeeltelijk sloopen 
van den kruittoren na. 1 aan den Zuidwal en 
het slechten van de daarboven en omgelegen 
aardewerken; ingek. 0 bilj., als: 
1'. Sterk, te Spijk, / 619 

A. W. Groot, te Hintham, / 480 
A. W. v. d. Bruggen, > 's-Bosch, > 395 
P. Kwaaitaal, • idem > 376 
Th. A. v. Ravenstein, » idem > 375 
L. v. Dijk, > Empel, > 270 
L. den Otter, i Den-Dungen, • 256 
M. Rombout. > 's-Bosch, • 149 
H. v. d. Plas, > i >rten, • 148 
Gegund. 

Geldrep, 11 Fsbr.: het bouwen van een ge
deelte aan de fabriek van de firma A. van den 
Heuvel & Zn.; ingek. 7 bilj., als: 
A. v. Bree, te lleeze, / 4279 
P. Eliens, i Woeiisel, i 4100 
A. Bogaarti, . idem » 4033 
A. v. llitnhergen, * idem • 3998 
H. Gestel, a Geldrop, a 3504 
Jac. Dielis, » idem > 3496 
L. v. Gaal, • idem i 318U 
Gegund. 

Amerafoert, II Febr., voor rekening der 
gemeente: lo. de levering van 200 stèrs rivier
grint, franco op den wal te Amersfoort; ingek. 
4 bilj.. als: 
J. I. Burgers, te Zutfen, f 699 
T. W. Bonte, a Amersfoort, » 564 
J. Weener, > Hasselt, » 562.50 
Van Koppenhagen & Co., . Utrecht, , 558 
Gegund. 

2o. het leveren en aanbrengen van 20 trek-
jaloezieën voor het gebouw der hoogere burger
school te Amersfoort; ingek 7 bilj., als: 
J. A. Hoenderdos, te Haarlemmermeer, f 319 
H. Voortman, a Amersfoort, • 310 
I, Steenbergen Jr., • 's-Bosch, • 287 
J. Klaaienbeek, » Ameisfoort, » 232 
H. Heilijgcrs, » idem » 229 
G. Wassink, a idem > 214 
C. M. v. Hemert, • idem > 189 
Gegund. 

l lnuuni. i l , 11 Febr.: bet bouwen van drie 
woonhuizen voor G. It. Noorman van der Dutsen, 
onder beheer van den architect J. C. Carmiggelt; 
ingekomen 9 bilj., als: 
G. Boerstoel, te Bruinmen, f 10.379 
l i . Plant, • idem a 10,200 
J. v. d. Burg, a idem > 10.174 
J. Altena, • idem > 10.034 
Wed. J. Smeerdijk, > idem » 9.892 
G. J. Carmiggelt & Zn., > idem > 9,792 
H. W. Klanderman, i idem i 9,647 
G. W. Kerkkamp. » idem i 9.252 
J. Schut, » idem i 9,183 

Maaatrlcht. 11 Febr.: het uitvoeren van 
eenige vernieuwingen en hei-stellingen aan de 
gebouwen van het prov. gouvernement, ged. '89 
en '90: ingek. 6 bilj., als: 
A. Comuth, te Heer, ƒ 2790 
H. Ummels, • Maastricht, » 2670 
II. Ilordan, » idem • 2621 
J. II. Meijers, a idem a 2558 
J. Limpens, > idem a 2540 
P. L. Polman, » St.-Pieter, a 2469 

Kampen, 11 Febr., voor rekening der ge
meente: lo. bestek no. 10, het bouwen van een 
zaal met veranda, op het terrein der buiten
sociëteit; ingek. 14 bilj., als: 
L. C. v. d. Linde, Kampen, f 11,660 
R. Spanhaak, idem a 11,600 
J. F. C. Krijgsman, idem • 11.295 
D. v. d. Weerd, Uselmuiden, • 11.200 
L. v. Schellen, Kampen, a 10.800 
Teunes Mol, Genemuiden, a 10,683 
H. Timmer, Meppel, » 10,540 
H. v. Dijk Hz., kampen, i 10,500 
A. v. d. Wetering, idem » 10,400 
J. Valk, idem » 10,300 
J. J. de Gilde, Uselmuiden, > 9,774 
H. v. Dijk Dz. Kampen, » 9,599 
G. J. Bruggink Gz., idem » 9,490 
D. Briiggnik Gz., idem a 9,247 

2o. bestek no. 11, het graven en opgraven 
van slooten langs den Haatlandcrweg; minste 
inschr. waren: le perc. T. Frijlink, Kampen voor 
f 86.60, 2e perc. dezelfde, voor f 36.80. 

3o. bestek no. 12, het maken van slootkaden 
cn bet opgraven van slooten op erf no. 19; minste 
inschr.: Harm Eenkhoorn, Genemuiden voor 
/ 168.97. 

4o. bestek no. 13, het leveren van rijsmateri-
alen, in 2 perc. 

Perc. 1, 1600 bos Geldersch rijshout, 
8000 idem bermbout, 

300 idem Geldersche staken, 
400 idem eiken tuinlatten, 

2000 idem a perkoenpalen; minste 
inschr. J. Wolters, te Haargezenkamp, gemeente 
Zuidwolde, voor ƒ 911.67. 

Perc. 2, 100 hos eiken tuinlatten, 
41 0 idem Geldersch rijshout, 
100 idem tuinpalen, berken ot dennen; 

minste inschr. dezelfde, voor / 88.29. 

5A. bestek no, 16, het graven van slooten en 
greppels op Seveningen; minste inschr. Joh. 
Witteveen, te Uselmuiden, voor / 336. 

Bovenstaande 5 werken allen gegund. 
6o. bestek no. 17, bet leveren van 300 M 3 

onderhoudsgrint aan den lieerdcrgrintweg en 
hetJJanboerswegje ged. 1889; ingek. 6 bilj., als: 

per M 3 . 
II. Vinke, Kampen, f 3.49* 

! B. Schilder, idem, > 3.26 
J . Fiijling, Amsterdam, a 3.20 
W. v. Bruggen, Kampen, a 3.14s 

; L Kill, Hattein, a 3.10 
Nog niet gegund. 
Kampen , 12 Febr.: het uitbreiden van het 

gebouw voor den hoofdcuraus te Kampen, onder 
het beheer der genie, te Zwolle; ingekomen 16 

I bilj., als: 
j B. Brouwer, Stiens, 

E. v. d. Woerd Jz., Deventer, 
J C. v. Stuijvenberg, Kampen, 
| W Wissiug, Arnhem, 
.1. Dokter, Leeuwarden, 
D. Bruins, Zwolle, 
H. Timmer, Meppel, 
F. de Herder, Zwolle, 

I C. ter Horst, idem 
I R. Iliinse, Assen, 

H. v. Dijk, Kampen, 
I). Damstra. Leeuwarden, 
J . J . de Gilde, Uselmuiden, 

! A. Blocks, Zwolle, 
L. Meijer, idem 
Raining 

Hangen, 12 Febr.: 

ƒ 46,900 
a 44,340 
a 44,308 
a 42,660 
a 42,100 
a 41,930 
a 41,870 
a 41.258 
a 40,937 
a 40,849 
a 40,827 
a 40.700 
> 40,700 
a 39.989 
a 39.639 
a 4:1,500 

het bouwen van eene 
brug over de rivier de Donge; ingekomen 8 
bilj. als: 
P. Schel, 
P. Driessen, 

de Jong, 
J. v. Gorp, 
J. Koenen, 
I. If. de Jong, 
F. Roovers, 
A. Bleileven, 
Gegund. 

-rhijmlel . 12 Febr.: het bouwen van een 
woonhuis, koetshuis, stalling enz., voor Dr. Dobbe-
laere, onder beheer van den bouwkundige J. 
Heükants. te Erp; ingek. 6 bilj., als: 

te Dongen, / 2897 
> idem > 2719 
> 's-Gravemoer, , 2690 
> Made, a 2389 
a Dongen, , 2381 
a Kapelle, > 2299 
a .Made, > 2288 
a idem • 2287 

' J. Verhuist, te Schijndel, 
P. A. Bloem, a Boxtel, 
L. Paaps, , Vechel, 
H. v. Mil, > üden, 
J. Aarts, , Schijndel, 
II. Hermes, , idem 

j Gegund. 
'a Hage, 12 Febr.: het bouwen van bewaar-

en leerscholen, kapelgebouw en religieuzenhuis, 
onder beheer van den architect Nic. Molenaar; 
ingek. 25 bilj., als: 
.1. van Groenendael, Nieiiwerarastel, 

| W. P. Teeuwisse, 's-Hage, 
I A. C. Paardekoo|ier. idem, 

A. Stigter, idem, 
: W. van Leeuwen. Hellevoetsluis, 
j J. Stellens en M. T. Wynekus, 's-Hage, 
I B. P. Schippers Nz., idem, 

L. de Rooü. Tilburg, 
M. A. J. Taverne, 's-IIage, 
Q. A. Krijnen, idem, 

i .1. B. Smits, Nijmegen, 
, B. Krijnen. 's-Hage, 
i F. Buskens, l'bbergen, 
J B. J. Wichers en Jac. Etinans, Lobit, 
j J. Multistat!, Leiden, 
j A. J. van l.ieint, Amsterdam, 

L. Vlasman, idem, 
I P. W. Dessing. Gouda, 

P. Rings, Zandpoort, 
! Fr. Raaijmakers, Nieuweramstel, 
j B. J. Claase, Rotterdam, 

H. J. van do Sande. idem, 
Wed. G. Camesie en Co., idem, 

| N. Perquin, Berkel, 
J. Slenters, Haarlem, 

Ermelee, 13 Febr.: het bouwen van eene 
; pastorie voor de Ned.-Herv. kerk, onder beheer 
; van den architect Van der Made, te Harderwijk; 
| ingek. 6 bilj., als: 

;lan A. plan B. 
6990 ƒ 6999 

: J. v. d. Berg, idem 6924 6374 
; M. de Lange, Harderwijk, 6679 6949 
i B. ter Heerdt, Voorst, 6369 6769 

A. v. Amerongen, Utrecht, 6049 6349 
Alkmaar, 13 Febr.: het bouwen van een 

nieuw schoolgebouw met 8 schoollokalen, een 
j onderwijzerswoliing,twee winkelhuizen een school-
; ingang met bovenwoning, een nieuwe voorgevel 
; voor een dei' bestaande scholen en aanverwante 
I werken, onder beheer van den bouwkundige W. 

I 6489.50 
6333 
5555.65 
6320 
5180 
4432 

/ 150,375 
> 144,900 
a 139,700 
a 139,300 
i 137,837 
< 135,900 
• 132,500 

131,700 
131,235 
131,000 
131,000 
129,720 
126,163 
125,447 
125,000 
123,940 
123.620 
123,000 
123 000 
121,000 
120.981 
120.860 
120,227 
119,900 
119,085 
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H. Matthijsen, te Alkmaar; 
T. v. d. Waal, Alkmaar, 

ingek. 8 bilj., ah: 

Alkmaar, 
idem 
idem 

19.991 
19,840 
19,483 
18,774 
18,740 
18,000 
17,724 
16.959 
15.987 

Gebr. Klein, Nieuwediep, 
W. N. Vlaming, Schagen, 
Wijker, Helder, 
W. Dekker, Alkmaar, 
Riiigowaard, Egmond a/Zee, 
P. Metselaar, 
H. Schuit en C. Grootegoed, 
W. Vasbinder, 

Willemstad, 13 Febr.: het verrichten van 
baggerwerk tot onderhoud der havens te Willem
stad en te lort De Ruijter; ingek. 3 bilj., als: 
A. L. v. Wijngaarden \.h.. Sliedreeht, /' 2100 
C. D. Kleijn. Raamsdnnk, > 10S9 
C. Bos Az., Dordrecht, a 1025 
Raming „ i( J 5o 

Minste inschr. als aannemer voorgedragen. 
Gouda, 13 Febr.: het uitdiepen van een ge

deelte der rivier de Gouwe, binnen de gemeente; 
ingek, 5 bilj., als: 
I. v. d. Port, te Gouda, 

» idem 
a Ouderkerk ad. Usel 
• idem 
8 idem 

te Vlaardingen, ƒ3298 
> idem > 3168 
• idem > 3040 
» idem i 2750 
» idem . 2747 
» idem > 2733 
> idem > 2727 
> idem > 265C 
» idem > 2630 
» idem > 2626 
a idem > 2550 
» idem a 2610 
a idem > 2489 
» 11i i i 1 » 2454 
t idem • 2214 

C. Furrer 
J. Trouborst, 
II, v. Meijeren 
W. Evongroen. 
Gegund. 

Gorirliein , 13 Febr.: het bouwen eener nieuw 
spaarbank, onder beheer van den bouwkundig 
J. de Hie; ingek. 10 bilj.. als: 

ƒ715 
» 695 
> 549 
i 527.50 
a 424.99 

C. J. Zonneveld, " te Gorichem, 
M. A. Treiters. idem 
A. P. P. Boef, > Kralingen, 
Boegheim, » Gorichem, 
('. Muilwijk. » idem 
D. A . Roskam, • Arnhem 
Kloosterman en Bakker, o Vuren, 
J. J. Ruller, » Gorichem, 
C. 1. Yerweij > idem 
T. W. Wapperom, » idem 

Grouw . 13 Febr.: het bouwen van een woning 
voor den hoofdonderwijzer te Wartena; ingek. 7 
bilj.. als; 

te Boornbergum, 
a Drachten. 
» Warga. 
» Gorredijk, 
a Twijzel, 
a Wartena, 

Garijp, 
gehouden. 
het sloopen van den 

C Sehiere, 
K. A. v. d. Veen 
S. A. Kamstra, 
J. Eisenga, 
J. II. Bus, 
E. Popma, 
B. J. Gros, 

Acht dagen in beraad 
Haarlem. 14 Febl 

] 14,996 
> 14.843 
> 14.C60 
a 14,497 
. 13.989 
a 13.912 
» 13,666 
a 12.200 

11,930 
11.590 

t 4825 
i 4747 

4687 
4567 
4562 
4537 
4284 

Timmerwerk; ingek. 15 bilj., als 
A. v. Dorssen, 
II. Manneken, 
E. Blok, 
C. Bergwerf, 
Van Ib'ijst eu Zonneveld 
E. Dorsman, 
J. C Maassen, 
A. Versteve, 
A. v. Letten, 
B. v. d. Boeven, 
A. Kornaat, 
F. v. Zanten, 
Gebr. v. d. Berg, 
J. Krijne, 
L. v. d. Snoek, 
Gegund. 

Metselwerk; ingekomt 
('. Zuidgeest, 
D. de Langen, 
D. Hauw, 
.1. Weerbeijm, 
P. Teternieijer, 
F. Binnendijk, 
Gegund. 

Schilderwerk; 
W. Rondeiiburg. 
P v. d. Berg, 
A . Polderman, 
Wed. .1. Don, 
E. Oreille, 
M. de Heer, 
Gegund. 

Stukadoorwerk; ingekomen 2 bilj., als: 
0. Filers. te Vlaardingen, ƒ 305 
D. Bauw, » idem i 298 
Gegund. 

Uselmoiidc, 15 Febr.: bet bouwen van fier 
woonhuizen voor D. de Lijster, onder beheer Tan 
den bouwkundige J. ran der Houwen, in drie 
perceelen, 

Perc. 1, timmerwerk; ingek. 5 bilj., als: 

te Vlaardingen, /"2092 
1 idem » 2090 
» idem > 1088 

idem » 1835 
» idem » 1663 
i) idem » 1573 

0 bilj., als: 
te \ hardingen, M29 

idem » 375 
* idem i) ar»9 
• idem - 848 
> idem * 335 

idem » 315 

lloi'tensius, 
Kooij, 

Houwen, 

.. sloope 
bovenbouw der Kruisbrugover de Nieuwegracht 
tot ongeveer aan de waterlijn of 60 c.M. + A. P., 
het maken van een nieuwen bovenbouw op de 
bestaanblijvende metselwerken, met gemetselde 
landhoofden, pijlers, vleugelmuren enz., te Haar
lem; ingek. 7 bilj., als: 
P. Verbriiggen. Waddinksveen, f 32,648 
II. W. Dekker, Sliedreeht, » 31.250 
M. Mulder, Haarlem, » 27,725 
B. Zuitbnf, idem » 27,280 
1. .1. Hookhiilt, Amsterdam, » 26,700 
A. Visser, Haarlem, , 25,979 
H. London, idem » 21,410 

Gunning 21 Febr. 
Amsterdam. 14 Febr.: het bouwen van een 

pakhuis voor Z. E. Tal, onder beheer van den 
architect G. B. Sahn; ingek. 15 bilj., als: 

te Ijselmnnde, 
idem 
idem 

Bolnes, 
idem 

f 1500 
1360 
1370 
1360 
1319 

A. Bloot. 
G. Bodegum. 
Gegund. 
Raming ƒ 1330 

Perc. 2, metselwerk; ingek. 2 bilj., als 
P. Oudenaarden, te Uselmonde, ƒ1280 
H. Heijden, > idem 1 1189 
Gegund. 
Raming f 1310 

Perc. 3, verfwerk; ingek. 1 bilj. van M. Ken tie, 
te Uselmonde, voor J 140 
Gegund. 
Raming 1 180 

Priimenhage, 16 Febr.: het bouwen van een 
gasthuis; ingek. 9 bilj., als: 

B. Cruiiii; 
E. R. Kuipers, 
D. Schut, 
D. W. Venemans, 
W. L. Leibbrandt, 
P. A. Warners, 
J. Koster, 
H. Bremer, 
R. Cru ij II, 
D. Cerhjn Si Zn. cn 

A. J. de Haan, 
i i . Schouten, 
W. de boon. 
W. Boom, 
W. Greve, 
J. M. v. d. Veen, 

Hotterdam, 14 

te Amsterdam, 
• idem 
i. idem 
a idem 
a idem 
D idem 
I idem 
a idem 
» idem 

ƒ 15,300 
14.940 
14.5C0 
13,950 
13,934 
13,478 
13.385 
12,990 
12,900 

idem 1 
idem s 
idem • 

a idem s 
> idem s 
•> idem » 
Febr.: het bouwen 

school en twee woonhuizen, onder beheer van de 
architecten Muller en Droogleever Fortuin! j 
ingek. 4 bilj. als: 
Breur, te Rotterdam, 
Houtzager, » idem 
Heiman ft Zn., •• idem 
A. P. P. Boef, » Kralingen, 

Twee bilj. van onwaarde. 
Amsterdam. 15 Febr.: de verbouwing van 

het pand Weesperstraat 26, aldaar, onder beheer 
van den bouwkundige Joh. Pelser; ingekomen 
12 bilj.; minste inschrijver G. Lendering. voor 
ƒ 13,022. 

Vlaardingen, 15 Febr.: het bouwen van een 
woon- en winkelhuis aan de Oosthavenkade, 
onder beheer van den architect C. Berkhout. 

12.680 
12,640 
12,460 
12,279 
12,130 
11.740 
eener 

j 44,CO0 
» 39,800 
» 37,800 
» 29 660 

W. Dirven, te Prinsenhage, ƒ 44,974 
J. Dirven, » idem > 44,100 
F. Beckers, » idem a 43X00 
F. v. d. Heuvel, > idem a 43,039 
A. Strangers, a idem a 42,994 
M. Bakkeren, a idem a 41,888 
Van Pnppel, a idem a 40,579 
M. Verhoeven, a idem a 39,679 
.1. Dielen, > idem a 38,709 

Nog niet gegund. 
Utrecht, 16 Febr.: het vcrbreeden van twee 

bruggen, verlengen van drie duikers, maken van 
gebouw voor waterbezorging, verplaatsen van 
twee wachterswoningen en doen van aanhoorige 
werken op en nabij station Woerden, van den 
Ned. Rijnspoorweg; ingek. 14 bilj.; minste inschr. 
H. J. Nederhorst, te Gouda, voor f 28,843. 

Weesp, 15 Febr.: het bouwen van een nieuwe 
pastorie voor de Evang.-Luth. gom. te Wecsp; 
ingek. 10 bilj., als: 
G. Mouw, Amsterdam, ƒ 11,960 
J. A. v. d. Berg, Wecsp, a 11,399 
G. Teunissen, IJussum, a 10,300 
J. Smit, Weesp, a 9.800 
J. C. v. Geijn, idem a 9,750 
N. Muil, Muiden, » 9,738 
J. Kruijsuijk, Abkoude, 1 8,786 
A. T. Sleeswijk, Amsterdam, 1 8,650 
J. Vree, Weesp, > 8,428 
C. de Ronden, idem « 8,173 

BIJVOEGSEL 

D E O P M E R K E R 

van ZATERDAG 23 FEBRUARI 1889. 

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, ÏS febr. 
Rotterdam, te 11 uren, in het Poolsch kofliehuis: het bouwen van 

een woonhuis aan de Kruisstraat naast de Diergaarde. Inl. bij den 
architect A. W. Meijneken. 

'ar-Hage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: de levering 
van de ijzerwerken voor vijf pakhuizen, ten dienste van het departement 
van burgerlijke werken in Ned.-Indië. 

's-Hage, te 1'/, uren, door burg. en weth.: het bouwen eener school 
vooronvermogenden, met gymnastiekgebouw en onderwijzerswoning, aan 
de Wagenstraat te Scheveningen. Aanw. gehouden. 

s-llage. te 1'/, uren, door burg. en weth.: het leveren en stellen van 
eenige meubelen, ten dienste van: 

lo. de school voor onvermogenden aan de Verlengde Rijswijkscbestraat; 
2o. de burgerschool le soort aan het Alexandersplein. 
I.oeliem (Geld.), te 2 uren, door het best. van de vereeniging het 

Ziekenhuis, in het hotel Stad Lochein: a. het bouwen van een gebouw 
tot verpleging van zieken; b. het bouwen van een barak met berg
plaats enz. 

Langbroek (Utr.), te 2 uren, door burg. en weth.: het vergrooten 
van de openbare school te Neder-Langbroek. 

Eindhoven, te 4 uren, door de liima Moonen en Leijten, in het 
kofliehuis van H. F. Moonea, op de Markt: het verbouwen van een 
woonhuis tot magazijn enz. 

Flnsterwold (Gr.), te 4 uren, door het best. van den Reiderwolder-
polder, in het gemeentehuis: het onderhouden der kleiwegen in de le 
en 2e afdeeling, ged. '89. 

Groningen, te 8 uren, door den architect K. Hoekzema, namens 
de firma J. Singer, in het kofliehuis van H. Piel: het afbreken en 
wederopbouwen van een winkelhuis met bovenwoning in de Poelestraat, 
C. no. 21, met levering van al het benoodigde. Bilj. inzenden 25 Febr.. 
vóór 7 uren. (Herbesteding.) 

Oude rekel a Gr., door den architect L. Hekman: de levering van 
60,000 le soort machinale grauwe steen; 10,000 le soort mondsteen; 
40,000 2e soort gare; 500 HL. kalk, franco te leveren voor den wal te 
Oude-Pekela, uiterlijk vóór 15 Juni. 

Dinsdag, M Febr. 
A r n h e m , te 11'/, uren, door buig. en weth.: 
lo. bestek no. 19, de levering er. het inzetten van glasruiten en de 

levering van lampeglazen en glazen inktkokers, ged. '89, in drie perc; 
2o. bestek no. 24, het verrichten van buiten- en binnenverfwerken aan 

verschillende gemeentewerken en gemeentegebouwen, in drie perceelen. 
(Zie advert, in n°. 8.) 

Boxmeer, (N -Br.), te 1 uur, door den ontvanger der registratie en 
domeinen, ten zijnen kantore: het leveren en stellen van 27 ijzeren 
hekken en het maken eener afrastering, onder St. Agatha. Oetlelt en 
Mook. Aanw. gehouden. 

Weesp, te 3 uren, door de architecten W. Wilkens en G. van Arkel, 
te Amsterdam: het verbouwen van een perceel te Weesp. 

Oosterbeek. te 4'/, uren, in het cafe Hurgerlust: het bouwen van 
een woon- en winkelhuis op een terrein, nabij den Utrechtschen 
straatweg. 

Zwolle, te 7 uren, door het best. der gasthuizen, in de bestuurs
kamer van het binnengasthuis: bet verbouwen en restaureeren van een 
woonhuis aan het Koningsplein, wijk E no. 83. 

Groningen , tc 8 uren, door den architect K. Hoekzema, in het 
kofliehuis van P. Groeneveld: het gedeeltelijk afbreken en het bij- en 
verbouwen van het achtergedeelte van een buis in de Heerestraat F 
no. 817, met de levering van al het benoodigde. Bilj. inzenden 26 Febr,, 
VÖÓf 7 uren. 

Rotterdam, in het timmerhuis: de levering van 21 partijen iepen
houten brugstrooken voor njvoeringen, te zamen 5777 stuks. 

Woensdag, 11 Febr. 
Maasbree (Limb.), tc 10 uren, door burg. en weth.: het leveren van 

1600 M ' Maaskiezel, op de geineentelosplaats te Baarloo aan de Maas. 
Tilburg, te 10 uren, door de lirma G. Bogaers \ Zn., ten haren 

kantore: het bouwen van een machinale weverij en drogerij (systeem 
Raihim'i met eenige aanverwante werken. Bilj. inzenden uiterlijk 
26 Febr. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
leveren en carboniseeren van eikenhout voor wissels en dwarsliggers, in 
2 perc. Inl. bij den directeur voor de spoorwegen, te 's-Hage. Raming 
perc. 1 ƒ 21,000, pere. 2 f 2400. 

'a-llage, tc 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
uitdiepen van een gedeelte der lig- en losplaats in het IJ, beoosten de 
oostelijke Handelskade te Amsterdam, ten behoeve van den spoorweg van 
Nieuwediep naar Amsterdam. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur der 
staatsspoorwegen J. Leijds, te Amsterdam. Aanw. gehouden. Raming 
/ 30,000. 

Grauw, te 11 uren. door burg. en weth. van Idaarderadeel: het 
leveren van 300 stère grint en 30 stère harde straatsteenpuin, in één 
perceel. Inl. bij den gemeente-opzichter, te Grouw. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: de levering van 
brugliggers. (Herbesteding.) 

Warmrnhiiizen, te 12 uren, door burg. en weth.: het bouwen van 
een geneesheerswoning, met bijbehoorende werken. Inl. bij den architect 
J. A. Wijn, te Apeldoorn. Aanw. 26 Febr., te 11 uren. 

Tuhbergen (Ov.), te 2 uren, door burg. en weth. van Stad-Almeloo 
«n Tubbergen, in het hotel Hollink: het verrichten van eenige vernieu-

bet verbouwen der 
bij A. van Groenland 

de levering 

wingeu en herstellingen le aan dc tolhuizen, 2e aan de bruggen van 
den kunstweg Almeloo—Hanoversche grenzen, in 2 perceelen. Aanw. 
te 9'/, uren. 

Snerk, door den architect J. Pli. Hogendijk: liet gedeeltelijk afbreken 
en wederopbouwen van liet perc. get. wijk 12 no. 14. aan den Singel, 
aldaar. 

Donderdag, IS Febr. 
Deventer, te 10 uren, door burg. en weth.: het bouwen eener over

dekte vischmarkt op het daartoe bestemde terrein aan liet Pothoofd, 
aldaar. Aanw. 25 Febr., te 2 uren. 

Zevenbergen (N.-Br.), te 4 uren, in bet hotel Dolk, bij Rooze: het 
tCljyOOton en vernieuwen van eene bouwhoeve met paarden- en koe
stallen voor 10 paarden en 20 koeien, stal voor hokkelingeu en jonge 
kalveren, gemetseld varkenshok met privaat en regenbak, karnhuis, 
dorschvloer, benevens afzonderlijke wagenborg-plaats en bet gedeeltelijk 
vernieuwen van het dak der woning, voor Joh. Donker, aan de rivier de 
Mark. Inl. bij den bouwkundige D. Boer, te Zevenbergen. Aanw. 2* 
Febr., te 9 uren. 

XIJmrgen, te 3 uren, in,het kofliehuis van Faassen. aan de Molen
straat: het bouwen van een woonhuis met afzonderlijke parapluiefabriek 
op een terrein, gelegen aan de Doddendaal, aldaar, voor rekening van 
F. W. Dickinan. Inl. bij den architect J. J. Weve 

Watergraarsmeer. te 5 uren, in het café-restaurant allot Recht
huis": liet bouwen van een kleine villa op een terrein naast café .Nooit 
gedacht", te Muiderberg. Inl. bij den bouwkundige II. H. Baanden 
Jan-van-der-lleijdenstrait 185, Amsterdam. Aanw. 28 Febr., te 1 uur. 

Vrijdag, 1 Maart. 

Xuland (N.-Br.), te 10 uien. door burg. en weth. 
school eu het daarin maken eener afscheiding. Inl. 
te Nuland. 

Aartswoud (N.-H). te 11 uren, ten huize van S. Pluister: 
van 80.000 vlakke of 80,000 getrokken straatklinkers. Bilj. inzenden 
uiterlijk 28 Febr. 

Willemsoord, te lt uren, door de directie der marine: het maken 
van een geschutloods op het marine-établissement Willemsoord. Inl. bij 
den hoofdingenieur, aldaar. Aanw. 27 en 28 Febr.. te 10 uren. 

Moordrecht, te 11'/, uren, door de commissie van beheer over den 
weg van de lindaan naar Gouda: het onderhouden van de met klinker-
steen bestrate en begrinde gedeelten, benevens de hegheplanting, sche
ringen enz., van den weg van de Hollaau nabij Rotterdam naar Gouda, 
ged. 3 jaren, van 1 Mei '°9—30 April '92. Inl. bij den opzichter .1. 
Oudijk, te Nieuwerkerk a/d. Usel. 

Zwolle te 12 uren, door het prov. best van Overijsel: het onderhoud 
van bet le. 2e en 3e perceel der prov. grintwegen in Overijsel, ged. 

| een jaar, van 1 Mei '89—30 April '90. Raming: perc. 1 J 2470. perc. 2 
f 4225. pere. 3 ƒ 1300. 

Zwolle, te 12 uren, door het prov. best. van Overijsel: het verbreeden 
en verdiepen van een gedeelte der Dedemsvaart, tusschen de sluizen no. 
2 en 3. het verbeteren van den zuidelijken kanaaldijk en het maken 
eener kade langs de noordelijke bermsloot, tusschen de genoemde punten. 
Raming ƒ 7700. 

Veere. door den burgemeester: de levering van 160 M3gehoi<le grint, 
ten behoeve der gemeenten Veere en Vrouwepolder, franco op den wal 
te Veere. 

st.-tnnaparorhir (Fr.): bet bouwen van een heerenbuis met schuur 
en wagenhuis op een terrein, nabij de aGroote bontekoe", aan den 
Stienser straatweg, onder Leeuwarden, lui. bij den architect J. Winters 
Jz., te St.-Anr.aparoeliie. Aanw. gehouden. 

Arneniulden (Zeel.) door burg. en weth.: de levering van HO M ' 
onderhoudsgrint, vrij op den wal. Bilj. inzenden vóór 1 Maart. 

Ntanddaarbulten 'N.-Br.), de levering van 1800 a 2000 M' grove 
grint. Bilj. inzenden bij den dijkgraaf L. van den Ouderaa, aldaar. 

Zaterdag, 1 Maart. 
Alkmaar, tc 10 uren, door dijkgraaf en heemraden van de Scber-

meer, op bet raadhuis: de levering van 200,000 straatsteen.cn (Waalvorm.) 
Leeuwarden, te 11 uren, door burg. en weth. van Leeuwardei-.ideel: 

de levering van 1280 stère grove gewasscben riviergrint en 20 stère 
tuinpadengrint. Inl. bij den gemeente-opzichter L. B. Wesselius, te 
lluizum. 

Doesburg, te 11'', uren. door den eerstaanwezend-ingenieur te Zutfen, 
in het logement «Bof van Gelria": 

lo. het leveren van 2 brugsebepen voor dt schipbrug over het Broek-
hiiizerwater te Doesburg. Raming ƒ 1700; 

2o. bet vernieuwen van de houten loods, bij het wachthuis aan de 
Ooipoort te Doesburg. Raming ƒ 500. Bilj. inzenden uiterlijk 1 Maart, 
bij den opzichter van fortilieatiën. te Doesburg. 

Alkmaar, door dijkgraaf en heemraden van de Schermeer: de leve
ring op de losplaats aan den Omval van 60 a 70 kub. M. grint. 

Maandag, 4 Maart. 
Jaarsveld (Utr.). te 11 uren, door dijkgraaf en heemraden van den 

Lekdijk Henedendains en van den Useldam, in liet Dijkhuis: het maken 
van basaltglooiingen tegen de oevers vóór de schoordijken, iu 4 perc. 
Inl. bij den kameraar te Jaarsveld. Aanw. 25 Febr., te 10 uren. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: het bouwen vaneen 
gedeelte walbeschoeiing, een houten loodsje tot berging van afgekeurd 
vleesch enz., en een deémfectiegeboow enz., bij het beltterrein aan de 
Kostverloren wetering. {Zie advert, in a°. 8.) 

Grlendtaveen (Helenaveen, N.-Br.), te 4 uren, door de maatschappij 
Griendtsveen: 

lo. het bouwen eener school met woon- en winkelhuis; 
2o. idem van een woonhuis, ingericht voor bakkerij, tapperij enz., 

beiden te Griendtsveen, in 1 perc, met bijlevering der benoodigde 

http://straatsteen.cn
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materialen, Inl. den architect Dreesen. te Helmond. Aanw. 4 Maart. 
te 2 uren. 

Dinsdag, 5 Haart. 
i'raneker, te ll '^ 'uren, door het dijksbest. van het waterschap der 

•Vijf deelen zeedijken binnendijks", ton gemeentehuize: ue levering van 
240 stuks 62 >IM. grenen paten, 20 stuks smalle eiken gordingen, 44 stuks 
grenen gordingen, 570 last Drentsche steen, 175 a 200 M 3 grint, 2110 
stuks on verglaasde huizen, lang 0.50. wijd 0.10 M., 150 stuks idem, wijd 
0.20 M.. 20 verhindingsbuizen 15,000 bos berken takken, 20,000 bos eiken 
takken. 37,000 stuks zoogenaamde fabrieksturven. Hilj. inzenden 5 Maart, 
vóór 10 uren. 

Wocntidag, A Maart. 
'u-liane, te 11 uren, door het ministerie van wateistaat enz.: de 

uitvoering van haggerwerk tot onderhoud van de bodemsdiepte in de 
haven voor rijksvaartuigen aan den Hoek-van-liolland, behoorende tot 
het onderhoud en herstel dor werken van de Nieuwe Maas. het Scheur 
en aan den Ihwk van-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 
's-Hage, en de ingenieurs Weleker, te Rotterdam, en Brio ens, telioek-
van-Holland. Aanw. 27 Febr. Raming ƒ 0.37 per M3. 

Belsward. te 12 uren. door burg. en weth.: de levering van 100stère 
riviergrint. 

Harlingen. te 12 uren, door het dijksbest. van het waterschap 
der »Vijf deelen zeedijken buitendijks": de levering van: 

lo. 354 noorsche grenen palen, lang 71 dM.; 
2o. 44 lichte eiken gordingen, gemiddeld lang 56 dM., dik 8 cM. en 

breed 17 cM. 
ftouda. te 12/j uren door dijkgraaf en heemraden van den Zuidpias-

polder, in de Zalm: het bouwen van een verlaat of sluis in de ringvaart 
van dien polder, nabij de Huismanskade, onder de gemeente Nieuwer-
kerk a IJ. met sluiswachterswon ing op den ringdijk, benevens de uit
voering van eenige daarmede in-verband-staande werken. Inl. bij den 
eersten opzichter L Kxalto, te Moordrecht. 

Hlllaiid-Bat (Zoet.), door burg. en weth.: de levering van 300 stère 
grove onderhoudsgrint, levering vóór 16 Juni *8-> vrij op den wal te Hat. 

Donderdag, 7 Maart. 
Zuilen, tc 10 uren, door den kapitein eerstaanwezend-ingenieur 

der genie, op het bureau der genie: het vei beteren der inrichtingen van 
het remontedepot in de legerplaats bij Milligen, onder het beheer der 
genie, te Zutfen. Bilj. inzenden uiterlijk 6 Maart, vóór 3 uren. Ra
ming ƒ 4800. 

Haar lom, te 11 uren, door het prov. best. van Noord-Holland: het 
onderhoud van het gebouw van liet prov. best. van Noord-Holland, te 
Haarlem, van den dig der goedkeuring van de aanbesteding tot 31 Dec. 
'90. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem. Aanw. 2 Maart, te 10 uren. 

Vrijdag, * Maart. 
Boxtel, te 12 uren, door het best. van het waterschap der rivier de 

Dommel c. a.t op het raadhuis: het bouwen van twee bruggen over de 
rivier de Dommel, in de gemeente St.-Oedenrode. Inl. bij den ingenieur 
te Stratum. Aanw. 27 Febr., te 11 uren. 

Zaterdag, 1» Maart. 
Work o m (Fr.), te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. de levering van 350 stère riviergrint; 
2o. het maken van 100 str. M. palage. met steenen voetingen, in het 

verlengde vak van de bestaande, nabij den vuurtoren te Workum. Inl, 
bij den gemeente-architect J. Bogtstra. 

Dinsdag, IS Maart. 
's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van financiën: het onder

houden en herstelten van liet rijksgebouw te Leeuwarden, waarin de 
kantoren van de hypotheken en het kadaster zijn gevestigd, van 1 April 
'89 tot en met 31 Maart '92. Inl. bij den rijksbouwmeester in het le 
district, te 's-Hage, en den hoofdopzichter bij de Iandsgebouwen D. 
Fokkens, te Zwolle. Aanw. 5 Maart, te 1 uur. iZie advert, in 7.) 

Alkmaar, te 12 uren, door dijkgraaf en heemraden van den Jlonds-
bossche en duinen tot Petten, in het hotel »de Toelast*': 

lo. het eenjarig onderhoud van de Hondsbossche zeewering en eenige 
binnenwerken; 

2o. het driejarig onderhoud der gemeenelandsgebouwen, bruggen, 
sluizen enz. 

Overslag, te 2 uren, door burg. en weth.: het over 3 M. breedte 
door Lessineskeien tusschen Doorniksche kantsteenen vervangen, van een 

fedeelte der ge meen te-grint baan, lang 670 M. Aanw. 12 Maart, van 
O—lli/, uren. 

Woensdag, IS Maart. 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 

levering van 2890 M 3 ballaststeen voor de rijksrivierwerken op de Maas, 
in 2 perc. Inl. bii den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur 
fïtevn Parvé, te s-Bosch, en de betrokken opzichters. Aanw. 6 Maart. 
Raming: perc. 1 f 23,600, perc. 2 f 4400. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
wegruimen van een in de rivier de Waal onder Dodewaard nabij Deest, 
tusschen dc kilurneterraaien 39 en 40 gezonken vaartuig. Inl. bij den 
hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, en den ingenieur Van der Sleijden, 
te Nijmegen. 

Utrecht, te 121/, uren. door de directie van den Ned. Rijnspoorweg: 
de levering van magazijngooderen. Bilj. inzenden uiterlijk 12 Maart. 

Vrijdag, 15 Maart. 
's-Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

onderhouden en herstellen van de gebouwen enz., behoorende tot de 
herstellingswerkplaats der rijkstelegraaf te 's-Hage, van den dag der 
kennisgeving van de goedkeuring der aanbesteding tot en met 31 Deo. 
'89, Inl. bij den rijksbouwmeester in het 2e district, te 's-Hage, en den 
hooldopzichter voor de landsgebouwen J.A.Weinberg, te's-Hage. Aanw. 
8 .Maait, te 10 uren. Raming / 1623. 

Maandag, IN Maart. 
Medemblik, te 1 uur, door dijkgraaf en heemraden der Vier Noorder

koggen, in het koggenhuis: het uitvoeren van grond- en steenglooiing-
werk, op dijksuummers 10 en 11, aan den Westerdijk onder Aartswoud. 
Inl. bij den hoofdopzichter A. Kater Jz., te Medemblik. Aanw. 11 Maart, 
te 11 uren. 

Woensdag, 20 Maart, 
's-llage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: de 

uitvoering van baggerwerk in het belang van het groot scheepsvaar-
water in het Hollandsch Diep. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 
's-Hage, den ingenieur Hoogenboom en den opzichter Chevalier, beide te 
Dordrecht. Aanw. 18 Maart. Raming f 0.26 per M s . 

Op later te bepalen datum. 
'•-Bosch, door den architect H. C. 1 tobbe: het afbreken van een huis 

op de Pensmarkt, genaamd «Motel Neuf', en het opbouwen van een 
magazijn met bovenwoning. 

• 

AFLOOP 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
I,reuward•'n , IS Febr.: het bouwen van 11 

arbeiderswoningen voor 0, Jellema, aldaar, onder 
beheer van den architect W. C. de Groot; ge
gund aan den minsten inschr. I.. D. Vonk, te 
Leeuwarden, voor J 4387. 

Wageningen, 1:1 Febr.: de vergrooting en 
overdekking mot ijzeren hekapping van de ko-
lonloods der Wagónhigsche gasverlichting-maat
schappij, onder beheer van den architect S. Bit
ters; ingek 4 bilj., als: 
J. Haar, te Wageningen, f 1544 

F. C. Herberts, te Wageningen, ƒ 1152 
P. de Leeuw, • idem » 1129 
G. v. Triest, > idem • 11201 
Gegund. 

Brei aterzwaag, 15 Febr.: het houwen van 
een burgerhuis te lieetsterzwaug, onder beboer 
van don architect L. de Goed; ingekomen 9 
bilj.. als: 
K. Tolman, Hoornborgum, f 3687 
I). .'. Kouning, l'reterp, » 3400 
A. Hoiriuiinga, lieetsterzwaug, » 8899 
J. Oiiiirsinu. Drachten, • 3178 
J. K. Kalt, L'reterp, » 3006 
S. Kijlstra, Drachten, » 3092 
H. v. Dam, Gorredijk, • 2089 
H. de Horder, Hectsterzwaag, • 2974 

I C. Schiere, Boornbergum, / 2968 
Gegund. 

'H'B.Hrh . 15 Febr.: hot bouwen van een balkon 
< in hot geneeskundig gesticht, aldaar; ingok. 9 
bilj., als: 

te 's-Bosch, A. v. Mierlo. 
J, v. Rosmalen, 
J. l i . v. Wolfsbergen, 
W. M. v. Heckum, 
L. Fraiikefnrt, 
G. do Kuiitor, 
A. B. Decliors, 
A. W. v. d. Brugge, 
A. Sanders, 

idom 
idem 
idem 
idom 
idem 
idem 
idem 
idem 

Gegund. 

J 1710.80 
> 1555 
• 1545 
.. 1543 
» 1532 
• 1490 
• 1478 
• 1449 
> 1207 

Arnhem, 16 Febr.: het leveren en planten van boomen en heesters enz. langs de buitenwegen on singels, en op de pleinen, het landgoed 
Klarenbeek en de begraafplaats Moscowa; ingek. 6 bilj., als: 

Inschrijvers en woonplaats. 
berke-

boomen 
Amerik. 

eiken 
diverse 
boomen 

coni
feren 

stam
rozen 

klimmende 
gewassen 

pyramide 
heesters 

groenblij-
vende 

heesters 

gewone 
heesters struiken veeren 

eiken-
stek 

A. Berends Diepenveen, 
K. 1.'. Ilisscholl' Tul leken. Hoerde. 
W. C. Boer, Boskoop. 

ƒ 140.-
149.50 

f 132.-
199.— / 69.— 

ƒ60.— 
85.— 

ƒ 30.-
30.-
24.— 

ƒ 50.— 
50.— 
35.— 

/ 37.-

16.— ƒ 324.-
ris.-

85.— 

f 152.-

80.— 

/•16.-

20.— 

f 108.-
80.— 

100.— 

Booy en Crans, Elden, 420.25 
137.70 70.50 90.80 

53.-

20.-

46.50 

297.90 90.- 146.— 

87.-

40.— 

25.— 

145.50 
W. K. Schubert, Naarden, 
Van Zoest & Zn., Arnhem, 196.— | 

479.70 
-

137.70 70.50 90.80 

53.-

20.-

46.50 

297.90 90.- 146.— 

87.-

40.— 

25.— 

145.50 

De gunning is in beraad gehouden. 
Leldschendani, 16 Febr.: de uitbreiding en 

verandering der openbare school, aldaar, onder 
beheer van don architect M. A. de Zwart, te 
Voorburg; ingekomen 9 bilj., als: 
Onrtmersen, Delft, f 9188 
Balm, Veur, » 88>-8.88 
Schmal, Voorburg, . 7900 
Vermeer, Gouda, » 7883 
Kleingeld, Veur, » 7398 
Wed. Hagen, Leidscbendaiii, • 7387 
Heesterman, Ha/erswoude, » 7322 
Van Diest, Koudekerk, » 7244 
Dessing. Stonijwijk, » 6816 

Nog niet gegund. 
Ktadsmuaarlkanaal, 16 Febr.: het bouwen 

van vier arbeiderswoningen in het Emmer com-
pascuum; ingekomen 4 hilj., als: 
P . v. d. Berg, te Musselkanaal. f 1890 
Joh. Pragt, • Stadskanaal, > 1773.60 
J. H. Bos, » Ter-Apel, > 1518 
J . Timmerman, > idem • 1505 
Gegund. 

Krulnlngen, 16 Febr.: het bouwen van een 
woonhuis voor P. Sandee. aldaar, onder beheer 
van den architect A. Ie Clercq, te Kruiningen; 
ingek. 7 bilj., als: 
A. Marteijn, lorseke, J 888 
P. Dronkers, Kapelle. • 836 
Staal en Goedemondt. Hansweerd, • 830 
f) v. Sabben, Kruiningen, > 824.24 
M. Baveco, idem i 799.50 
M. Korstanje, lorseke. i 799 
L. v. Verre, Kruiningen, » 766 
Hegund. 

firenlngrn, 16 Febr: hot afbreken en op
bouwen van oen winkelhuis mot bovenwoning 
enz., op een terrein in de Poelestraat, got. C no. 
21, te Groningen, voor rekening dor lirma J. 
Singer, onder beheer van don architect K. Hoek-
temaj ingekomen 15 bilj., als: 
W. Pleijsier, te Groningen, f 11.671 
I'. Peters, » idem • 11,514 
T. Holthuis, > idem • 11,099 
J. It. Jansen, • idem > 10,932 
H. J. Meiier, i idem i 10,546 
K. H. Huizinga, i idem > 10,425 
F. Roden, > idem > 10,392 
II. Janssen, • idem • 10,351 
T. Y. Jelsma, > idem > 10,340 
I). Janssen, > idem > 10,310 
J. Poelman, • idem > 1",3I0 
II. de Jong, i idem > 10,288 
J. Ibelings, » idem » 10.248 
D. Dalmolen, • idem > 10,139 
K. W. Wietsema, • idem > 10,112 

Niet gegund. 
' t w r l l n , 18 Febr.: hot bouwen van een 

biirgerwoonhuis, voor Th. Herenschot, onder bo
boer van den opzichter M. Hurenkamp. 

o. Metselwerk; ingek. 4 bilj., als: 
I. H. Brevink, te Deventer, f 849 
J . G. Hurenkamp, > Twelloo, » 675.49 
G. Horst nik, i Wilp. • 665 
S. Ilorstink, » Twelloo, • 698.98 

Timmerwerk; ingek. 6 bilj., als: 
ft W. Pieters, tc Deventer, ƒ 745 
W. Denekamp, • Wilp, . 693 
G. L. Slot, » Op-d< • Up-dcn-Teuge, • 584 

II. Bottingatter, te Twelloo, / 55I..80 
J. Huis in 't Veld, > Wilp, . 522 

c. Sinids- en loodgieterswerk; ingekomen 8 
bilj. als: 
A. Bouwer, te Wilp, f 64.70 
F. Wemerman, » Twelloo, » 62 80 
J. Haverkamp, » Op den-Tenge. n 54.80 

d. glas- en verfwerk; ingek. 5 bilj, als: 
G. en J. v. d. Berg. te Deventer. / 170 
G. v. d. Holden, i Twelloo, • 112 
J. II. v. d. Heijden, » idem . 08 
J. F. Siero, » idem » 90 
E. Hattink, » idem • 74.49 

Massa, ingekomen 5 bilj, als: 
L. A. de Haan, te Twelloo, f 1859 
J. G. Hurenkamp, • idem » 1329.98 
G. Arends, » idem • 1300.99 
G. L. Slot, > idem • 1299 
S. Ilorstink, » idem • 1291 
Raming » 1375 

Aan de minste inschr. in perc. gegund. 
Gerke .kla .ater , 16 Febr.: hot bouwen van 

eene kerk met consistoriekamer, onder beheer 
van den architect Velding; ingek. 23 bilj., als: 

Kerk Meubels. Massa. 
D. en M. Zijlstra, Ee, f 4575 ƒ 5548 
J. Bakker, Kollum, 5244 
II. v. d. Volde, Drogehain f 669 
O. Kerkstra, Munnokezijl, 6388 
J. Nicolai, idem 6356 
M. Westra, Burnm, 5495 695 
J. Bos, Twij/el, 4409 620 5000 
D. v. d. Meer, KooLstertille, 6100 750 
P. Zijlstra, Kollum, 4948 
F. H'. Tilloma. Eestrum, 4148 569 
II Kooi, Zuidhorn, 4941 5497 
J. Deelstra, liinsuuiageest. 4829 5413 
J. Sipkens. Niehove. 6879 
A. v. d. Wijk, Lippenhuizen, 5097 
J. J. Pijnakker, Kollum, 6875 
D. Walda, idem 6910 
J. v. d. Veen, Augustinusga. 5175 650 6687 
G A.v.d Wal, Kootstcrtille, 5775 650 
M. Veenstra, Augustinusga, 6250 688 5887 
J. Bulthuis, Buitenpost, 5357 
R. Dijkstra, Kollum, 6397 
S. en A. Zijlstra, Rohel, 5150 710 5850 
IJ. Cuperi, Martini, 4591 549 5089 
Gegund aan F. II. Tillema, Eestrum. 

'•-•lage, 18 Febr.: het verbouwen van bot 
woonhuis Vlamingstraat no. 20, tot winkelhuis, 
onder beheer van den architect II. Wesstra Jr., 
te 's-Hage; ingekomen 6 bilj. als: 
Stellens eu Wijnekus, te 's-llage, / 4650 
Gebr. de Vos, • idem • 4146 
H. v. Belgen Henegouwen. » idem * 4125 
Firma Nater cn De Baan, » idem i 3999 
A. Stigter, » idem > 3949 
Gegund. 

N i | b r . r h , 18 Febr.: het houwen eener boe
renhofstede met schuur, voor J. Bredenvort, te 
Terwolde, onder beheer van den opzichter M. 
Hurenkamp. 

Perc. 1, metselwerk; geen inschrijvers. 
Perc. 2, timmerwerk; ingek. 1 bilj., van W. 

Denekamp, te Wilp, voor / 2488. 
Perc. 8, smid- en loodgieterswerk; ingek. 4 

bilj,, als: 

A. J . Brink, te Welsum, f 409.78 
F. J . Klein Velderman, i Terwolde, i 392 
H. .1. Mulder, • idem > 380 
F. Wemerman, • Twelloo, > 377 

Perc. 4. glas- en verfwerk; ingek. 5 bilj., als: 
ü. J . Wieherink, te Welsum, / 297 
J. F. Siero, • Twelloo, . 280 
J. Mulder. > Terwolde, t 268 
G. v. d. Helden, > Twelloo, > 248 
G. Diirand, • Terwolde, i 212 

Perc. 6, rietendak; ingek. 3 bilj., als: 
G. J . Draaijer, te Gorsol, ƒ 715 
C. v. d. Holt. « Twelloo, » 675 
J. Zeilmaker, * Deventer, » 575 

Massa, ingok. 5 bilj., a's: 
II. Wegerif, te Apeldoorn, ƒ 8838 
L. Oostervvijk, , Wije, D 6969 
H. L. v. Loenen, i Apeldoorn, • 6937 
H. Mulder Jz., i Terwolde, • 6748 
W. Denekamp, . Wilp, > 6238 
Gegund in massa. 
Raming > 6425 

Am.terdani. 18 Febr.: het bouwen van 
twee perceelen. hoek Jodenbreestraat en Zwanen
burgwal, onder beheer van den architect J. 
Lenderink; ingek. 18 bilj., als: 
II. Schouten, te Amsterdam, ƒ 25,852 
H. de Haan. i idem > 26,000 
E. l i . Kuipers. i idem > 24,960 
B. Km if. . idom • 24,240 
J. F. Prenzler, i idom i> 23,970 
W. Grave, i idem > 23,600 
G. Boon, i idem > 23,125 
J. Ligthart, i idem > 22,624 
H. Bremer, i idem f 21,340 
li . II. Zeevat, i idem > 20,600 
E. M. Helle, > idem t 20,500 
A. Paans, ï idem • 20,460 
K. do Boer, , idem » 20,449 
H. W. Paans, > idem i 20,390 
P. J . v. Doorn, ï idem i 20,300 
D. W. Venemans, i idem t 19,880 
J. Gelens, > idem • 19,600 
G. Mouw, t idem > 18,995 

Lelden, 18 Febr : het herstellen van eenige 
huisjes in de Vrouwensteeg; 
hoogste inschr. A. P. II. Hardeman, Leiden, f 1299 
minste • J. Botermans, idem » 900 

De gunning is aangehouden. 
Lelden, 18 Febr.: het afbreken en wederop-

bouwen van een brandstollen bergplaats aan de 
Dullebakkersteeg no. 3, te Leiden, onder beheer 
van den architect Jacobus van der Heijden; 
ingek. 13 bilj., als: 
W. v. d. Drift, te Leiden, / 1400 
Boulink en Harteveld, » idem t 1360 
H. de Jongh, > idem > 1335 
Chr. E. J. Verhaat!, r> idem f 1297 
L. G. Bink, > idem • 1287 
Gebr Couvée, i idem • 1271 
P. J. Christiaanse, > idem > 126.8 
P. Peereboom, » idem > 1265 
J. M. Nielsen, • idem > 1265 
A. P. H. Hardeman, > idem • > 1249 
C. J. de Nie, • idem • 1240 
J. Sirag, > idem > 1229 
J. O. Swart, > idem > 1210 

Gegund aan C. J. de Nie. 
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v i i a i i e , is Febr.. de 
matra, ingek. 16 bilj., als: 

levering van diverse be nood igd heden voor de staatsspoorwegen op Sn* 

Inschrijvers. 

W. J. de Voogd, Dordrecht, ƒ1678.70 
S. Meihergen Mzn., Stad-Almeloo, 2230.-
L. Paleari & Co., Alkmaar. 1595.50 
N. ft A. W. Hoos. Rotterdam, 1564.40 
.1. de Grmjter ft Zonen, Lekkerkerk, 1580.-
Goudsche machinale garenspinnerij, (ïouda, 1644. 
K. S. Stokvis ft Zonen, Rotterdam, 
J. Oolman, Vianen, 
C. Wille,nsz, Amsterdam, 
Kigee en he Kruijll, idem 
J. B. Priem, idem 
D. S. l i Kalker, idem 
11. C. Khju, idem, 
W. Hoorn & Zoon, 's-Hage, 
A. I). Hamburger, Utrecht, 
Surie ft Lingeman. Amsterdam, 

De leveringen zijn toegewezen aan de minste inschrijvers. 

Touwwerk, 
perc. 1. 

Gereed-
schapi>en, 

perc. 2 

Draad na-
gels, 

perc. 3 

ƒ 637.50 
699.— 
779.-
681.— 
815 — 
750.— 

ƒ777.75 
481.75 
622.— 

618.50 
746.-
827.B0 

Zink en 
koper, 
perc. 4 

/"3Ö0.9C 

387.98 
415.50 

Amersfoort, 18 Kebr.: het verbouwen van 
het hoekhuis, wijk A no. 105, aan de Utrechtsche-
straat. aldaar, onder beheer van den architect 
VV. H. Kam; ingek. 8 bilj., als: 
G. Prins, 
W. Salomons, 
I. H. Boks, 
L. v. Achterberg. 
L. Ruitenberg. 
J. Klaarenbeek, 
H. Ueijligers, 
W. v. d. Kooi, 
Gegund. 

Kaalte, 18 Ff 
Israëlietisehe kerk 
L. Oosterwijk, 
II. 11. Koers, 
J. Hutten, 
II, Hoppen, 
G. J. Laambroek, 
II. Meijer, 
J. v. Berg, 
A. v. d. Vegt, 
H. J. Pronk, 
G. Üpdewoerd, 
H. Zomer, 

Brummen , 18 Kebr.: het bouwen van eene 
synagoge voor de Nederl.-Israclietische gemeente, 
onder beheer van den architect J. C. Carmiggelt; 
ingek. 7 bilj., als: 
H. Plant, te Brurnmen, 
G. J. Koezewinke), t idem 
G. J. Carmiggelt & Zn., » idem 
G. W. Kerkkamp, » idem 
J. Schut, • idern 
H. W. Klanderman, • idem 
G. Boerstoel, » idem 

Amsterdam , 18 Kebr.: het leveren van di* 
verse metalen voorwerpen; ingek. 5 bilj., waar
van 3 geldig; minste inschrijver Ijzergieterij 
«de Prins van Oranje», te's-Hage, voor ƒ7653,25. 

Nlenwedlep, 19 Febr.: het bouwen van twee 
loodskotters, elk ter lengte van 20 M., voor de 
marine; minste inschr. de naamtooze vennoot
schap »de Lastdrager*', te Nieuwediep, voor 
ƒ 61,560. 

Boldward, 19 Febr.: de levering van 260 

te Amersfoort, / 8290 
• idem i 7958 
» idem » 7920 
» idem » 7800 
• idem > 7193 
» idem > 6998 
B idem i 6729 
• idem . 6680 

het bouwen van eene 
gek. 11 bilj., als 

te Wije, f 2275 
» Wierden, » 2169 
i Raalte, I 1889 
. Heinoo, > 1798 
» idem . 1779 
» Wierden, . 1773 
> Hellendoom, . 1739 
» Wije, » 1700 
> Raalte, • 1648 
. idem > 1644 
• Wije, > 1544 

f 3725 
» 3720 
> 3666 
• 3546 
» 3477 
> 3447 
> 3399 

stère riviergrint, voor den weg Sneek—Bolsward; 
ingek. 5 bilj.; minste inschr. J. Weener Az., te 
Hasselt, voor f 2.78 per stère. Gegund. 

ltoitcrilum. 19 Kebr.: de levering van een 
ijzeren baggerbak: ingek. 4 bilj., als: 
Wed. C. Itoele & Zn., Slikkerveer, / 5800 
P. Boele Pz., idem » 5800 
T. Nederhuf, Sliedreeht, » 5760 
Gebr. Pot, Holnes. t 5590 

sneek, 19 Febr., voor rekening der gemeente 
Wymbritseradeel: lo. het bouwen van eene 
nieuwe school te Usbrechtum; minste inschr. J. 
L. Ilijnja, te Woudsend, voor ƒ 2893. 

•li', het maken en daarstellen van meubels in 
die school; minste inschr. P. H. van der Zee, te 
Hommerts, voor J 266.22. 

Ermeloo, 19 Febr.: het bouwen van twee 
villa's op het landgoed Veldwijk, onder beheer 
van den architect E. G Wentink, te Schalkwijk; 
ingek. 12 bilj., als: 
J. Valk, te Kampen, f 17,950 
C. J. v. Dam, > Utrecht, • 15,580 
II. J. Buis. > Urk, > 15,200 
J. Weijs, > Ambt-Vollenhoven, • 16,185 
J. v. d. Berg, > Ermeloo, i 14,960 
F. A berson. • Steenwijk, • 14878 
.1. v. Ginkel, » Nijmegen, i 14,800 
G. ter Heerde, • Voorst, i 14,819 
M. Mouw, > Hilversum > 13,920 
H. Timmer, • Meppel, • 18,765 
M. de Lange, i Harderwijk, » 12,959 
J. de Hanyen, > idem I 12,950 
Gegund. 

Heeawi)k, 20 Febr.: het bm- en van scholen 
cn recreatiezaal ten behoeve van het gymnasium 
te Heeswijk; ingek. 10 bilj., als: 
J. Aarts, 
P. A. Bloem, 
M. v. d. Ven, 
H. Vorsterman, 
L. Minkels, 
J. Verhulst, 
L. Paaps, 
L. v. Aspers, 
J. v. Lith, 
A. Vervoort, 
Gegund. 

te Schijndel, 
> Boxtel, 
B Heeswijk, 
B idem 
B Dungen, 

B Schijndel, 
B Vechcl, 
B Heeswijk, 
B idem 
B Vechel, 

f 9600 
B 8887 
B 8400 
B 8385 
B 8050 
B 7999.99 
B 7777 
B 7690 
B 7680 
> 6690 

Ier«<• nt. 20 Febr.: perc. 1, het slatten van de Hallumervaart met koersloot te Hallum; perc. 
2, idem van de Blijervaart te Blija; perc. 3, het maken van een vaste brug te Hallum; ingek. 
17 bilj., als: 

Inschrijvers cn woonplaats. perc. 1 

D. B. Kalma, Wanswerd, 
Joh. Bakker, Kollum, 
Corn. Bakker, idem 
Feike Duhoux, Oudebiltzijl, 
J. A. Deelstra, Rinsumagecst, 
D. G. T . d. Werll', Dokkum, 
T. Kloosterman, Hemelum, en II. G. Brouwer, 

Stiens, 
J. R. Jansma, Hallum, 
K. G. Keuning, Ternaard, 
H. de Jong, Dokkum, 
A. L. Iliemstra, Hallum, 
It P. de Vries en L. Zandstra. Lemmer, 
A. S. de Jong en M. 11. Gaastra, idem 
M. A. Holwcrda, Hijuin, 
C. de Ruiter, Huizum, 
P. W, Hoogtcrp, Holwerd, 
Joh. v. Dik, Bhja, 

Gegund: perc. 1, aan Zandstra en de Wild, voor / 11,370 
B 2, a P. W. Hoogterp, . . 3,734 
> 8, B D. B. Kalma, » » 2,750 

/ 12,969 

18,247 

13,167 

11,370 
11,912 

11,960 

perc.2 

ƒ 6343 

4498 

4330 
6252 

3960 
3734 
4210 

perc. 1 en 2 perc. 3 

ƒ 22,650 
23,500 

18,400 

16,460 

f 2750 
2987 
3000 
8084 
S089 
3117 

3150 
3172 
8189 
8200 
8232 
8270 
3683 
3590 
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Utrecht 
wegen, in 1 

19 Febr.: bestek no. 132, levering van eiken wisselhout cn eiken brugliggers, ten behoeve van het vernieuwingsfonds derstaatsspoor-
perc.; ingek. 16 bilj., als: 

Inschr. en woonplaats. 
Assen 
pere. 1 iierc. 2 perc. 3 

Meppel Zutfen 
perc. 4 
Utrecht 

perc. 6 
Nijmegen 

11. J. H. Groothuis, Denekamp, 
A. Scho en H. Volkerij, Ochtrup, 
W. v. d. Voort, Udenhout, 
IV L. Buijvoets, Ambt-Almeloo, 
A. Willaert, Hostel, 
J. Nahuis, Groenloo, 
L. A Spierings, Boxtel, 
B. H. Clercx, idem 
W. J. v. d. Ven, idern 
VV. Seholten, Denekamp, 
J. J. v. d. Eerden Pz., Boxtel, 
II. H. Koers Jz., Wierden, 
M. J. v. d. Mee, Heivoort, 
W. Hoettger, Wezel, 
F. Clercx, Boxtel, 
II. F. v. il. Eerden, idem 

— i 3 » Z 5 
/ 4393 

ƒ M M 
2896 

3000 

3000 

4950 

4900 

6000 

3950 

perc. 6 
Tiel 

perc. 7 pe r c ' 8 
Venloo Dordrecht 

perc. 9 
Breda 

1318 
f 5384 

ƒ 6000 
— ƒ 1290 ,'' 130S — — 
— n a s 1737 — — 

1013 1249 — — — 
1280 1224 — 5790 4860 

1173 — r.o«:i — 
1212 1440 6980 4444 

— — — 4643 
3474 p. 82.88 p. MJ — — — 
1250 1360 1400 6160 5400 
1516 1892 — — — 
1130 — 1349 — — 

1380 — 5877 — 
1200 1350 1400 5850 6100 
1100 1200 1344 5730 4472 

4147 

4580 

4300 
4370 

Utrecht, 21 Febr., bestek no. 130: leveren van omwendbare puntstukken en kruisstukken van gegoten staal, van bevestigde contrarails en van 
steunklossen ten behoeve van do staatsspoorwegen. 

Naam en woonplaats. 
le perceel 

punt- en kruisstukken 
per stuk. 

2e perceel 
contrarails. 
fier stuk. 
(Zwolle). 

3e perceel 
con tra rails, 
per stuk. 
(Tilburg). 

4e perceel 
steunklossen 

p. kilogr. 

Annener Gassstahlwerk Actiën Gesellschaft. 
Annen, 

Bochumer Verein fiir Bergbau und Gussstahl-
fabrikation, Bochnm, 

D. .1. Bokslag, Deventer, 
Ocbr. Mercx, Tilburg, 
Schaepman & Hclmich, Zwolle, 
Maschinenfabrik Dectschland, Dortmund, 
F. P. J. Klep, Breda, 
Einile Henricot, Court St.-Etienne. 
Soeiété A n.iiiyinc des Aciéries de Charleroi 

Marcinelle, 

Jiinkerather Gewerkschaft, Jünkerath, 

Vve . Alphonse Frédérix, Luik, 
I'. Rincker, Amsterdam, 
Gassstahlwerk Witten, Witten, 

J. L. Nering lïögel & Co., Deventer, 
Georg. Dufay & Co., 's-Bosch, 
Rogier Nerincx Richter, Bergen-op-Zoom, 
Union Actiën Gesellschaft fur Bergbau Eisen 

und Stabl Industrie, Dortmund, 
Gebr. Deprez, Tilburg, 
J. L. v. Elten, idem 
Merkelbach van Enkhuizen & Co., Breda, 
Herrem & Laporte, Amsterdam, / 

150.— pur.tstuk 1: 10 
145.— idem 1 : 9 
190.— idem 1: 8 
200— kruisstuk 1:10 
200— idem 1 : 9 

118.50 punt stuk 1:10 
111— idem 1 : 9 

96.— idem 1: 8 
132.— kruisstuk 1: 10 
138.— idem 1 : 9 

12.1— puntstuk 1 : 10 
122.— idem 1 : 9 
101.— idem 1 : 8 
140.— kruisstuk 1 : 10 
144.— idem 1: 9 
102.6) puntstuk 1 i 10 
96.85 idem 1 : 9 
95.80 idem 1: 8 

126.30 kruisstuk 1 110 
129.50 idem 1 : 9 

104.— puntstuk 1 : 10 
104.— idem 1 : 9 
104.— idem 1 : 8 
104.— kruisstuk 1 :10 
104.— idem 1: 9 

118.60 puntstuk 1 
114.80 idem 1 
104.40 idem 1 
142.80 kruisstuk 1 
151.— idem 1 

ƒ 19.24 

21.— 

10 ƒ 16.65 voor 
9 16.40 B 

8 16.30 B 

10 16.10 B 

9 16.— B 

11.40 

13.70 

15.50 
7.49 

13.-
wissels 1:10 

. 1: 9 
kruising 1110 

Eng. wissels 1: 9 
kruising 1: 9 

f 21.-

f 16.75 voor 
16.50 B 

16.50 t 
16.40 B 

16.11 B 

16.20 B 

16.10 B 

10.20 

16.20 

15.65 
6.64 
8.7275 

11.33 
wissels 1 

B 1 
B 1 

kruising 1 
Eng. wissels 1 

B » 1 
kruising l 

/•0.08 
0.0625 

0.05589 
0.0637 

0.20 

0.061 
0.0599 

0.0535 
0.057 
0.068 
0.075 
0.0638 

0.06915 
0.128 

Alkmaar, 20 Febr.: het maken van een 
nieuwen bijbouw met kapel bij het gesticht der 
zusters van O.-L.-Vrouw, onder beheer van den 
architect C. L. M. Robbers, te 's-Hage; ingek. 
16 bilj.; minste inschr. I). Rademaker, te Amster
dam, voor ƒ 18,720. 

Xmrduijk a/Zee, 21 Febr.: het bouwen van 
eene dubbele villa te Noordwijk a/Zee, onder 
beheer van den architect VV. Langhout Gz, te 
Amsterdam; ingek. 8 bilj., als 
J. Vos, 
A. Zwitser, 
C Alkemade Jr. 
W. v. Schaik, 
N, d. Hollander, 
w. v. d. Raad, 
J. Verloop, 
S- Verloop, 

te Noordwijk-binnen, f 18,457 
idem 
idem 
idem 

B Noordwijk a Zee. 
B Noordwijk-lunnen, 
B Noordwijk u/Zee, 
» idem 

11,980 
11,930 
11,880 
11.758 
11,601 
11,501 
11,601 

Utrecht . 21 Febr.: bet vernieuwen van de 
brug van liet verdedigingswerk te Vreeswijk, 
onder beheer der genie te Utrecht; ingekomen 
9 bilj., als: 
A. C. Willemse, 
J. Monster, 
I'. II. Horman, 
J. v. Harpen, 
Th. H. Dirks, 
C Krachten Jz., 
W. v. Straten, 
D. Barnoveld, 
R. Barnoveld, 

Raming 
Utrecht, 21 Febr.: lo. bestek no. 124leveren 

van stalen tandplaten met klemwiggen, ten be
hoeve van het vernieuwingsfonds der staatsspoor
wegen, in twee perceelen. 

te Vreeswijk, ƒ 2284 
ii idem B 2185 
B Utrecht, B 2096 
B Vreeswijk, B 2087 
B 's-Bosch, B 2067 
B Utrecht, B 2043 
B idem » 1964 
B Vreeswijk, » 1930 
B idem, B 1840 B idem, 

B 2300 

perc. 1 perc. 2 
tandplaten klcmwiggen 

Soc. anon. des Aciéries 
d'Angleur, Renory, J 28407.50 

Geveke & Co., Amsterdam, 

H. R. Seissenschmidt, Plettenberg, 

L. W. H. Soeten, Venloo, 

p. 100 KG. 
/ 25.43 

p. 1000 KG. 
ƒ 225 

p. 100 KG. 
ƒ 2 2 

p. 1000 KG. 
f 209 Funckc en Hueck, Hagen, 

2o. bestek no. 133, leveren van stalen tongbe
wegingen met toebehooren, ten behoeve ran do 
staatsspoorwegen; ingek. 4 bilj., als: 

p. stel 
Merrcm en Laporte, Amiterdam, f 600 
Union Actiengesellschaft fiir Bergbau 
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Eisen und Stahl-industrie, Dortmund, ƒ 356 | Soe. anon, de construction ,1a Métallur-
Maschinenfabrik .Deutschland", idem > 348 gique", Brussel, , 3 2 4 

3o. bestek no. 128, leveren van stalen dwarsliggers met bevestigingsdeelen, ten behoeve van 
het vernieuwingsfonds der staatsspoorwegen; ingek. 3 bilj., als: «mm vaal 

Naam. Woonplaats 
Zwolle 

Gute Holl'uuugshutte Actiën Vcr-
eia fiir Berghau uud Hiittea-i 
betrii-b Oberhauseu. 

Hoerder Bergiverks uud llütteii-
Verciu Horde. 

Société anonyme des Aciéries 
d'Angleur Rcnory. 

per 10Ü0 KG. 
dwarsliggers. 

Breda. 

per 1000 KG 
ijzeren 

kleniplaten. 
per 1000 KG. I * [ m 

klemplatco. 8 t u . k 9 
r veernugen. 

ƒ74.851/'75.35 ƒ175.-

74.-

89.12 

78.- 165.— 

142.44 

/225.— 

285.— 

261.06 

ƒ 1 4 . -

20.— 

16.08 

4o. bestek no. 131, leveren van stalen schroefbouten en ijzeren haakbouten, ten behoeve van 
het vernieuwingsfonds der staatss|ioorwegen, in vier |ierceelen. uenoeve van 

Volgn». 
bestek. 

22. J. P. Claus & Zonen, Rotterdam, / 
Nederl. maatschappij voor elec
triciteit en metallurgie, 's-Hage. > 
II. P. Hotz, 8 idem , 
Nederl. maatschappij voor ele
ctriciteit en metallurgie,'s-Hage, > ||.n, 

«rouw. 32 Febr.: het bouwen van een school 
ff VVartena (herbesteding); ingek. 5 bilj., als 

23. 

24. 
25. 

Eenheids
prijs. 
0.0578 

0,1694 
0.1648 

0.61 

cuing;; 
te Wartena, 

' Drachten. 
• Gorredijk, 

Garijp, 
i Warga, 

F . A. Popma, 
K. A. v. d. Veen, 
Jan Eisenga, 
B. J. Gias, 
S. A. Kamstra, 
Gegund. 

« r o l l i n g e n . 22 Febr.: het verbeteren en ver 
breeden van de invaart der haven in het Boter 
diep te Groningen; ingek. 12 bilj., als: 

ƒ 3927 
3879 
3874 
38.-J0 
3796 

Inschrijvers eli woonplaats. 

R. S. Stokvis en Zooeu, Rotterdam, 
C. W. Hasenclever Soehue, Duaseldorf, 

N. Nicaise, Marcinelle, 
Société Anouynie de Boulouuereis de la 

Croyère, Ls Croyère, 
Hotz en Co., Rotterdam, 
Société Anonyme des l'sines Boulonoeries 

et Fundi rii'- de la I.ouvière, I,a Louvière, 
J. Hilleu, B.'erik, 
Société Anonyme de Construction „Ia 

Metallurgique", Brusssel, 

lc perceel 
schrot fbouteu 

Zwolle 

ƒ11,286 
10 260 

nu : stalen moeren 
9.2S8 

niet ijzeren moeren 
11,826 

11,880 

11,826 

2e perceel 
schroefbouten 

Tilburg 

3e perceel 4e perceel 
haakbouten haakbouten 

Zwolle | Tilburg 

ƒ10,925 
met stalen moeren 

9,890 
'niet ijzeren moeren 

12,017.50 

12,650 

12,692.50 

I' 17.777.50, 

11,610 

ƒ 39,500 
> 38,986 

i 38,950 
• 35,730 
» 35,000 
> 34,950 
> 34,700 
> 34.300 
D 33,897 
» 33,847 

i 33,300 
a .13,200 
> 32,825 
» 32,630 
• 29,878 

's-Beseh, 21 Febr.: het maken van gebouwen 
en inrichtingen ten behoeve der stedelijke gas
fabriek; ingek. 16 bilj., als: 
A. J. Schouten, Gouda, 
J. Schuller, Raamsdonk, 
J. van Burk, Oosterbeek. en W. Wis

sing, Arnhem, 
C. v. d. Wiel, Dubbeldam, 
J. A. Schooneuhui'g, Amsterdam, 
M. Visser, Papendrecht, 
C. D. Kleijn, Raamsdonk, 
I.. de Rooij, Tilburg. 
A. Milleiiaar, Breda, 
L. I. MtS, /.alt-B mei 
W. Westerholl', Weesji, 
B. Voordendag Az., Dordrecht, 
J. Visser Gz., Pa|iendi'echt, 
A. W. v. d. Bruggen. 's-Bosch, 
C. v. Straaten, Utrecht, 

Os. 21 Febr.: het bouwen van een koelkeldei 
enz., voor de liriua Zwanenburg & Co., onder 
beheer van den bouwkundige II. R. Hendriks; 
ingekomen 5 bilj., als: 
P. Wagemakers, te Os, /' 8660 
G. Verhoeven, • idem • 7335 
M. v. d. Biggelaar, < idem » 6900 
F. v. Dinther, • idem > 6808.08 
H. Ketelaar, » idem , 6204 
Gegund. 

Verhel, 21 Febr.: het verbouwen en vergroo-
ten der school te Eerde en het leveren van het 
ameublement. 

lo school; ingek. 8 bilj., als: 
A. Vervoort, Vechel, 
L. v. d. Laar idem 
J. Verhuist, Schijndel, 
J. v. Rijt, Oosterwük, 
G. v. d Bruggen, Lieshout, 
L. Paaps, Vechel, 
A. v. d. Ven, St.-Oedenrode, 
H. v, Liempt, Schijndel, 
Gegund. 

2o ameublement; ingek. 7 bilj., als: 
Oude banken üeh. nieuwe 
verwerken. 

i. v. Rijt, Oosterwijk, ƒ 640 
i. Verhulst. Schijndel, 624.60 
A. v. d. Ven, St.-Oedeurode, 615 
H. v. d. Laar, Vechel, 684 
A. Vervoort idem 575 
M. Gilsing, idem 659 
F. Oliviers, Gemert, 612 

Gegund met geheel nieuwe materialen. 
Kederateeg, 21 Febr,: voor rekening der ge

meente Reden: lo het gedeeltelijk beklinkeren 
van de Rozendaalsche laan te Yelp: ingek. 6 
bilj., als: 
W. v. Hasselt, Nijmegen, ƒ 1687 

17,709 

17,025.38 
18,242.45 

17,282.60 
10,410 

,10,716 

10,467.88 
11,037.51 

10,881.60 

10,302.37s 

G. 'HazelholT, Öude'-Pekela, 
J . Zeldenrust, Warfum, 
C. Brill, Nicuwe-Pekela, 
J. Timmer Jr., Obergum, 
H. v. Dijk, Groningen, 
H. de Herder, idem 
A. de Vries, idem 
W. de Vries, Garnwerd, 
J. N. Kruizinga, Groningen, 
A. Pastoor, Stedtim, 
J. H. Pot, idem 
11. Jansen, Westerwijtwerd, 
Raming 

'a-Haf e, 22 Febr.: het onderhouden en her
stellen van het rijksgebouw te Vlaardingen; 
ingek. 9 bilj., als: 
E. Blok Az., te Vlaardingen, ƒ 1170 
Van Heijst en Zonneveld, • idem 
D. Henbink, 3 idem 
B. v. d. Hoeven, » idem 
C. Dorsman, » idem 

ƒ 14,444 
i 13,895 
• 13.878 
i 13,680 
> 13,468.98 
' 12,817 
• 12,700 
| 12.687 

12,484 
12,270 
12,140 
12.140 
13,300 

997 
995 
974 

f 14S7 
• 1473 
> 1472 
• 1386 

ƒ 1587 
» 1400 
» 1385 
> 986 
• 767 
» 744 

ƒ 3749 
> 3732 
> 3533 
> 3540 
> 3400 
• 3379 
• 3370 
• 3310 

materialen. 
ƒ669 

654.50 
630 
596 
589 
572 
538 

G. J. Jaarsveld. Silvoide, 
W. H. de Haan, Elden, 
G. v. d. Heiden. Arnhem, 
G. J. Carmiggelt & Zoon, brummen 
Gegund. 

2o het maken van een grintweg van het school
pad te Dieren; ingek. 6 bilj., als: 
W. v. Hasselt, Nijmegen, 
W. H. de Haan, Elden, 
G. v, d. Heiden, Arnhem, 
G. J. Carmiggelt & Zn, Brummen 
J. W. Straker, Dieren, 
P. G. Olieslager, idem 
Gegund. 

Enaehedé, 21 Febr.: het verbouwen van drie 
woonhuizen op een terrein gelegen aan de Heiirne 
te Enschede; ingek. 4 bilj., als: 

G. Doornekate, ƒ 3047 
W. Reigers, i 3087 
J. Vossebeld, • 2595 
II. Eggink, • 3079 

V i l a g r . 22 Febr.: het leveren van ijzei-
zink- en koperwerk, papierrollen enz., ten bs 
hoeve van de rijkstelegraafdienst; 
Volgnc. Eenheids 
bestek. prijs. 

1. Nederl. maatschappij voor elec
triciteit en metallurgie, 's-Hagc, f 
Hotz & Co., Rotterdam, • 

dezelfde, 

II. Manneken, 
J. v. d. Berg Dz., 
J. C. Maassen, 
W. Roodenburg, 
Raming 

idem 
idem 
idem 
idem 

972 
966 
914 
869 
852 
895 » OÖU 

Hord recht, 22 Febr.: den opbouw eener slij
terij met 2 aangrenzende burgerhuurwoningen, 
voor D. Tijssens, onder beheer van den architect 
H. W. Veth: 
hoogste inschrijver M. Daane, Dordrecht, ƒ9764 
minste idem P. v. Driel, idem, > 8833 
Gegund. 

Edam, 22 Febr.: het zooveel noodig amovce-
ren van de bestaande gasfabriek en het maken 
van een nieuw gebouw met bijbehoorende wer
ken; minste inschrijver C. Kraay, Edam, voor 
f 12369. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

IK. 
19. 
20. 

F. Nijst, Luik, 
dezelfde, 
dezelfde, 
dezelfde, 
dezelfde, 
dezelfde, 
dezelfde, 
Enthoven & Co., 's-Hage, 
L. v. Wijk & Co., idem 
D. S. Kalkcr, Amsterdam, 

dezelfde, 
Hotz & Co., Rotterdam, 
R. S. Stokvis & Zn., idem 
Nederl. maatschappij voor elec
triciteit en inetaliui'gi, 's-Hage, 
Gebr. Caminada, Rotterdam, 
H. de Heus & Zn., idem 

dezelfde, 

21. Eitjen & Co., Amsterdam, 

0.1123 
0.16 
0.058 
0.499 
0.218 
0.399 
0.249 
0.139 
1.20 
0.199 
0,52 
0.0475 
3.75 
1.00 
1.15 
1.19 

> 0.0896 
» 0.07 
> 0.92 
» 0.92 
• 3.69 
> 26.68 
• 22.08 
> 18.40 
» 14.72 
» 11X4 
» 7.36 
> 5.52 
> 3.68 

D E O P M E R K E R 

van Z A T E R D A G 2 M A A R T 1*89. 

AANKONDIGINGEN 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Maandag . •* Haart. 

Jaamveld (Utr.). te 11 uren. door dijkgraaf en heemraden van den 
I,ekdi|k itenedcndariis cn van den Useldam. in het Dijkhuis: het maken 
van basal tg looi ingen tegen de oevers vóór de schoordijken, in 4 JHTC. 
Inl. hij den kameraar ti1 Jaarsveld. Aanw. gehouden. 

t.roede (Zeel.), te 11 men. door burg. en weth.: het houwen van een 
nieuw schoolgebouw en het verhouwen deronderwijzerswoniug te Kruis-
dijk gem. Groede. Inl. hij A. Pateer, te Iheskens. 

A in -1 * rriam, tc 12 uren, 1 "" burg. en weth.: het houwen van een 
gedeelte walbeschoeüng, een bouten loodsje tot berging van afgekeurd 
vleeseh enz., en een desinfectiegebouw enz., hij bet bel Her rein aan de 
Kostverloren wetering. (Mié advert, in n°. 8.) 

Leiden, te 12 uren, door burg. en weth.: het leveren van HO twee
persoons schoolbanken. 

•-Huge te VL uren. door burg. cn weth.: het aanleggen van de 
aarde haan voor ilcii hoofdweg iu hot geprojecteerde park, ten westen 
van den Nieuwen liadweg. tusschen de Witte brug en het Knrhaus, te 
Scheveningen. 

Zonnemalre (Zeel.), te 3 uren: het houwen eener landhouwschuur. 
(•rlendlnveen (Helenaveen. N.-ltr.), te 4 uren, door de maatschappij 

Griendtsveen: 
lo. het bouwen eener school met woon- en winkelhuis; 
2o. idem van een woonhuis, ingericht voor bakkerij, tapperij enz., 

beiden te Griendtsveen, in 1 perc., met bijlevering der uenondigde 
materialen. Inl. bij den architect Dreescn, te Helmond. Aanw. 4 Maart, 
te 2 uren. 

tTskwerd (Gr.), te 4 uren. door burg. en weth.: het bouwen vaneen 
woning voor den hoofdonderwijzer. Aanw. te 2 uren. 

Yeendam (Gron), te 6 uren, door burg. en weth.: a. bet bouwen 
van een houten schot op de gedempte gracht bij Veenlust; b. de her
stelling van de Uapbrug hij het hotel Kverts. 

Botterdam: het verrichten van diverse herstellingen en het maken 
van eenige veranderingen aan het pand no. 4 aan de Groote iJraaisteeg, 
voor rekening van Henri Huinck eu Alex huhove. Inl. hij den architect 
A. W. Meijneken. 

Dinndag, & Maart. 
u i . : , i i i i i trs (Ze«l.), te 11 uren. door huig. en weth.: het maken van 

trottoirs in de gemeente Aardenhurg. 
Breuken*), te 11 uren, in het • Hotel de Commerce": het bouwen van 

een woonhuis, aldaar. Inl. bij den ingenieur-architect J. Schotel, te 
Rotterdam. 

Franeker, te 11 uren, door het dijksbest. van het waterschap der 
•Vijf deelen zeedijken binnendijks \ in het gemeentehuis van Franekeradeel: 
hot herstellen van 35 are beschadigde grasbedekking op de kruin en 
aan de huitenvalling van den zeedijk onder l'i'etershicruiu. 

Franeker, te IP/j uren, door het dijksbest. van het waterschap der 
• Vijf deelen zeedijken binnendijks", ten gemeentehuize: ne levering van 
240 stuks 62 dll. grenen palen, 20 stuks smalle eiken gordingen, 44 stuks 
grenen gordingen, 570 hi>t Hrentsche steen. 17', a 20' M- grint. 2110 
stuks onverglaasde huizen, lang 0.50. wijd 0.10 M. 150 stuks idem, wijd 
0.20 H., 20 verbindin-sbuizen, 15.000 bos herken takken, 20.000 hos eiken 
takken. 37,000 stuks zoogenaamde lahrieksturven. Itilj. inzonden 5 Maart, 
vóór 10 uren. 

link h u i / m te 7". uren, dooi het U.-K. kerk best. van Enkhuizen, 
in het hotel de «Port van ('leve": 

lo. het ophoogen cn oinslooten van een terrein vooreen begraafplaats; 
2o. hot daarop plaatsen van een kapel en/.. Inl. hij den bouwkundige 

J. van Waart. 
WaenKdag, H Maart. 

'•-Hage. te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: de 
uitvoering van baggerwerk tot onderhoud van de bodemsdiepto in de 
haven voor rijksvaartuigen aan den lloek-van-llolland. behoorende tut 
het onderhond en herstel der werken van tie Nieuwe Maas. het Scheur 
en aan den Hoek van-llolland. lui. bij den hoofdingenieur Leemans, te 
's-Hage, en de ingenieurs Welcker, te ({otterdam, en Itehiens, te Iloek-
van-Ho||;md. Aanw. gehouden. Raming ƒ 0.37 per M 3 . 

HalHward. te 12 uren, door burg. en weth.: de levering van lOOstère 
riviergrint. 

IIaiItngen. te 12 uren, door het dijksbest. van hot waterschap 
der «Vijf deelen zeedijken buitendijks": de levering van. 

lo. 354 r.onrsche grenen palen, lang 71 dM.; 
2o. 44 lichte eiken gordingen, gemiddeld lang 56 dM.. dik 8 cM. en 

breed 1? cM. 
Ilrrr-Ilugowaard (N.-H.). te 12 uren. door burg. en weth.: het 

sloopen der bestaande en het bouwen van eene nieuwe onderwijzers-
woning te Veenhuizen. 

Itniii IIJKI-I te 12 uren, door burg. en weth. van Achtkarspelen: het 
maken van een vast brugje in den kunstweg nabij het dorp Surhuister-
veen. en het gedeeltelijk vernieuwen van de ophaalbrug in den kunstweg 
nabij het dorp Augustmuga. Inl. bij den gemeente-architect A. Velding. 
Aanw. 5 Maart, te 10 uren. 

C-ouda. te 1 2 u r e n door dijkgraaf en heemraden van den Zuidplas-
potder. in de Zalm: bet bouwen van een verlaat of sluis in de ringvaart 
van dien polder, nabij de Huisuianskade, ouder do gemeente Nieuwor-
kerk .i I J met sluiswachtemvoning op den ringdijk, benevens de uit
voering van eenige daarmede in-verband-staande werken. Inl. bij den 
eersten opzichter L . Kxalto, te Moordrecht. 

I Kllland-Kat (Zeel.), door burg. en weth.: de levering'van 300 stère 
| grove onderhoudsgrint, levering vóór 15 Juni 'sy vrij opden wal te (iat. 
1 IMinkerliruek il'r.', ten huize van A. II. de Moer: bet grnotondeels 
j afbreken en opbouwen van een boerenwoning in het Westeinde, aldaar. 

Aanw. 4 Maart, te 10 uren. 
Donderdag. 7 Maart, 

/utTen. te 10 uren, doei- den kapitein eerstaanwezend-ingenieur 
der genie, op het bureau der geuit;: het vei beteren der inrichtingen van 
het remontedejiot in de legerplaats hij Milligeii. ouder het beheer dei' 

j genie, te Zutfen. Bilj. inzenden uiterli|k 0 Maart, vóór 3 uren. Rn-
' rning ƒ 4800. 

Haarlem, te 11 uren, door het prov. best. van Nooi'd-Holland: het 
j onderhoud van het gebouw van het prov. best. van Noord-Holland, te 

Haarlem, van den dig der goedkeuring van de aanbesteding tot 31 Hec. 
'U". bd. hij den ho'ifiliii-eiiii-ur. te Haarlem. Aanw. gehouden. 

'•-Hage. te 11 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
aldaar, op het bureau der genie: het maken van schietbanen voor 
het regiment grenadiers en jagers, onder het beheer der genie te 's Hage. 
(Jilj. in/enden uiterlijk fi Maart, voor 3 uren. Raming f 4220. 

Dihergen (Geld.), te 1 uur, door de diaconie der llerv. kerk in de 
consistoriekamer: liet houwen van tien arbeiderswoningen onder één 

, dak. Aanw. te 10'a uren. 
Kralingeii . te 2 uren, in het kofliehuis van A. den Outer: bet hou-

! wen van een dubbel pand aan den Lagen zeedijk, aldaar. Inl. hij den 
architect W. C. Coepijn, aldaar. Aanw. 4 Maart, te 10 uren. 

Jotire (Kr), namens Jhr. A. J. Vegebn van Claerbergen: het verhou-
; wen van een schuur te Westormeer, op de zathe hij \V. Jaarsma in 

gebruik. 
V rijd at , s Maart. 

Boxtel, te 12 uren. door het best. van het waterschap der rivier de 
Dommel e. a., op het raadhuis: liet houwen van twee bruggen over de 
rivier do Hommel, in de gemeente St.-Oedenrode. Inl. bij den ingenieur 
te Stratum. Aanw. gehouden. 

I.!-mi i iiKi'ii te 12 uren. door het prov. best.: 
In. het maken en herstellen van werken tot voorziening van wegen 

en jaagpaden langs kanalen tegen afslag en afsehuiving, in H pereeelen, 
als: ./. aan de wegen eu jaagpaden van Groningen naar l'lruin en van 
Onderdendam naar Uthnizen; 1>. aan den weg van Groningen naar 
Stroohos; r. aan de jaagpaden langs het Damsterdiep, aan het Tuuk-
werderrak; 

2o. het vervangen van een gedeelte lavakeistraat in den weg langs 
het verhindingskaiiaal tusschen de Westerhaven eu het Noordwillems-
kanaal te Groningen, door «*jne bestrating v«n i|iienastkeien; 

3o. bet vernieuwen «Ier beschoeiing aan de zuidzijde van de wester
haven langs de Steenhouwerskade te Groningen, henevens van de heide 
gedeelten beschoeiing wederzijds de voor tlie kade gelegen draaibrug. 
Inl. bij den hoofdingenieur en don ingenieur, heide te Groningen, ende 
betrokken opzichters. 

Maarde iZeel.i. te 2 uren. door kerkvoogden der Herv. gemeente, in 
de herberg van de Wed Moelcker: het vernieuwen van het dak der-
kerk, benevens het restauieetvn der muren en verdere werkeji. Aanw. 
te 10 uren. 

ZaterriMff. tl Maart. 
Deventer, te 10 uren, door burg. en weth.: het grondwerk vooreen 

uriuereservoir bij het terrein der inestplaats, aldaar. Aanw. fi Maart, 
te 2 uren. 

VVoihiiiM (Kr.), te 12 uren. door burg. en weth.: 
.te levering van 350 stère riviergrint; 

2o. het maken van 100 str. M. palage. met steenen voelingen, in het 
verlengde \ak van de bestaande, nabij den vuurtoren te Workuin. Inl. 
bij den gemeente-architect J. liogtstra. 

l ' trerlil : het uuioveereii van de brug in Roijcrseop onder Harmeien, 
over de Moddersloot en het maken van een nieuwe bouten brug op 
dezelfde plaats. 

^ Maandag-, II Maart. 
's-llage. te l 1 / , uren, door burg. en weth.: het verbouwen van de 

privaten, de toegangen en de schoollokalen van het schoolgebouw voor 
lager onderwijs, aan de Badhuisstraat te Scheveningen. Aanw. 8 Maart, 
te 11 uren. 

Kim ilno iGeld.), tc 3 uren, in het logement het Wapen van Ruurloo: 
het bouwen van een land hou werswoning en eene schuur, aldaar. Aanw. 
5 Maart, te 3 uren. 

Dinsdag, 12 Maart. 
'a-llagr. te 12 uren, door het ministerie van (inancicn: het onder

houden eu heistellen van het rijksgebouw te Leeuwarden, waarin de 
kantoren van de hyj otheken en het kadaster zijn gevestigd, van 1 April 
'89 tot en mot 31 Maart '92. Inl. bij tien rijksbouwmeester in het le 
district, te 's-llage, en den hoofdopzichter dij de landsgebouwen I). 
Kokkens. te Zwolle. Aanw. 5 Maart, te l uur. (Zie ndvrrt. IM n°. 7 ) 

Alkmaar, te 12 uren. door dijkgraaf eu heemraden van den Honds-
bossehe en duinen tot Petten, in het hotel ide Toelast": 

lo. het eenjarig onderhoud van de Hondshossche zeewering en eenige 
binnenwerken; 

2o. het driejarig onderhoud der geuieenelaudsgehouwen, bruggen, 
sluizen enz. 

Klbiirgr (Geld.), te 12 uren, door burg. en weth.: het éénjarig onder
houd van de gruis-, puin-, klinker- eu grint- of kiezelwegen dezer ge
meente, gelegen in Eïburg. 

Overitlag, te 2 uren. door buig. en weth.: het over 3 M. breedte 
door Lessineskeien tusschen Iioornikscho kantsteeuen vervangen, vaneen 
gedeelte dor gemeeute-griutbaan, lang 67" M. Aanw. 12 Maart, van 
10—11»;, uren. 
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Iiul-rl (N.-Br.), to 2 uren, iloor Jen bouwkundige 11. li. Hendriks, te 
Os, in het schoolgebouw: het bouwen van eene kerk inet sacristv, toren 
enz. Aanw. 12 Maart, te 10'/j uren. 

Zilt feu . te 2 uren, door provisoren van bet oude en nieuwe gasthuis: 
bet leveren en stellen van een ijzeren bek op steenen voetuiuur en put 
langs bet terrein van liet ziekenhuis aan den Coehoornsirigel. Inl. bij 
de architecten 11. I.ijsen en F. H. vin Ktteger. 

so rii o,/mo (Ir), te 4 uren. door X. Klnzinga: het afbreken vaneen 
boerenhuis te Drogehum en het opbouwen van een hoerenhuis te Sur-
liuizuui. 

Woensdag, 13 Maart. 
's-Hage, te 11 uren, door bet ministerie van waterstaat enz.: de 

levering van 2600 M» ballaststeen voor de rijksrivierwer ken op de Maas. 
in 2 pere. Inl. hij den hoofdingenieur Leemans, te's-llage, den ingenieur 
Stevn Parvé, te s-Bosch, en de betrokken opzichters. Aanw. 6 Maart. 
Raming: perc. 1 f 2:1,000, perc. 2 f 4400. 

's-llagr. le II uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
wegruimen van een in de rivier de Waal onder Dotlewaard nabij Derst. 
tusschen de kMorneten-aaien .'10 en 40 gezonken vaartuig. Inl. 'bij den 
hoofdingenieur Leemans, te 's-llage, eu den ingenieur Van der Sleijden. 
te Nijmegen. 

Utrerht , te 12',', uren. door de directie van den Ned. Rijnspoorweg: 
de levering van inagaz.ijngoederen. Bilj. inzenden uiterlijk 12 Maart. 

Nlase (Zeel.), te 2 uren, door 0. Hoven, in de herberg van 0. de 
lllaaij: bet herbouwen van bet door brand vernielde woonhuis en graan
schuur op zijne bolstede, aldaar. Inl. bij den architect A. le Clorcip te 
hruiningen. Aanw. fi en 1:1 Maart, te 11 uren. 

Amsterdam, door het best. van de vereeniging nAlnsterdamsehe 
werkmansbond": bet verbouwen van het perceel aan den Singel no. 5:10, 
aldaar. Aanw. 11 Maart, te 10 uren. 

Donderdag. 14 Maart. 
Gorlrhem. te 10 uren. door den eerstaanwezenil-ingeniriir. aldaar, 

op het bureau der genie: bet bouwen van eene borgloods voor artillerie-
materieel in het fort Loevestein. Bilj. inzenden uiterlijk 1:1 Maart, voor 
:l uren. Raming / 2450. 

Arnhem, te II uren, door den kapitein eerstaanwezend-ingenieur. in 
het hotel Sluis: bet vernieuwen van het dak van den ziekenstal te 
Arnhem. Bilj. inzenden uiterlijk 1:1 Maart, vóór 8 uren Raming ƒ4700. 

Vrijdag. 1.1 Maart. 
's-Hage. te 1 uur. door het ministerie van waterstaat enz.: het 

onderhouden en hei-stellen van de gebuuwen enz., beboerende tot de 
hersiellingswerkplaats der rijkstelegraaf te 's-Hage, van den dag der 
kennisgeving van de goedkeuring der aanbesteding tot en met 31 Dcc. 
'8vj. Inl. bij den rijksbouwmeester in het 2e distriet, te 's Hage, en den 
hoofdopzichter voor de lainlsgebouwen J. A. Weinberg, te's-llage. Aanw. 
8 Maart, te 10 uren. Raming ƒ 1623. 

'« -Hage . te 1 uur. door het ministerie van waterst. enz.: het 
leveren, bereiden tegen bederf, vervoeren en opslaan van palen en 
selioorpalen. voor de behoefte van de rijkstelegraaf, ged. '00. Inl. hij den 
inspecteur der rijkstelegraaf te 's Hage. 

Zaterdag, IA Waart. 
Haarlem, te 10 uren, door den majoor eerstaanwezend-ingenieur. op 

bet bureau der genie: liet maken van een iiilaatduiker aan den Vijf-
huizeuptililer. Bilj. inzenden uiterlijk 15 Maart, vóór 3 uren. Aanw. 12 
Maart, te 11'/, uren. Raming ƒ 0800. 

Haog ad. Zaan (N.-H.), te II/, uren, door burg. en weth.: het droog
maken van de schutsluis in bovengenoemde gemeente. Inl. bij den 
gemeente-opzichter J. Otter. Aanw. 7 Maart, te 1'/, uren. 

l'trecht, tc 2 uren. door het prov. best.: de uitvoering van eenige 
vernieuwingen en herstellingen aan de memriegoederen te Montfoort. 

Workum , dnot het dijksbestuur van bet waterschap «het VVorkumer 
Nieuwland": 

lo. 310 stuks 0.2 M. (21 voets) nieuwe grenen zeedijkpalen; 
2o. 95 M. 10 li 25 dito grenen gording: 
3o. 120 stère grint; 
4o. 50 last (2000 KG. bet last) harde briksteen. Bilj. inzenden vóór 

16 Maart bij den voorzitter L. S. Wiersma, te Workum. 
Maandag, la) Maart. 

'•-Hage. te 12 uren. doorliet ministerie van koloniën: de levering van 
stalen dwarsliggers met toe be hooren, ten dienste der staatsspoorwegen 
ter Sumatra's westkust. 

Mrdembllk, te 1 uur. door dijkgraaf en heemraden der Vier Noorder
koggen, in het koggenbiiis: liet uitvoeren van grond- en steenglooiing-
werk, op liijksiuiiumcrs 10 en 11, aan den Westerdijk onder Aartswoud. 
Inl. bij den hoofdopzichter A. Kater Jz., te Medembiik. Aanw. 11 Maart, 
te 11 uren. 

Amsterdam, te 2 uren. in kamer no. 46 van het centraal admini
stratiegebouw der Hull, ijzeren spoorwegmaatschappij: 

lo. bestek no. 437, het uitvoeren van onderhoudswerken op den spoor
weg Helder—Amsterdam, Zaandam—lonkhuizen en Hoorn—Medembiik, 
in 5 perceelen. Raming / 32,200; 

2o. bestek no. 438, het uitvoeren van onderhoudswerken op den spoor
weg Amsterdam—Winterswijk, Hilversum—Utrecht en Amersfoort— 
Kesteren, in 6 perc. Raming f 33,776.125 ; 

3o. bestek nu. 439, liet uitvoeren van onderhoudswerken op de inspectie 
Amsterdam, in 2 pere. Raming f 23,526; 

4o. bestek no. 440, het uitvoeren van onderhoudswerken op den spoor
weg Amsterdam—Rotterdam en Haarlem—Uitgeest—Umuiden, in 5 perc. 
Raming ƒ 44,137. (Zie advert, in »°. 9.) 

Dinsdag-, 111 Maart. 
's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van financiën: het onder

houden en hei-stellen van het gebouw te 's-Bosch, waarin gevestigd zijn 
de kantoren van dc hypotheken en van het kadaster, van den dag der 
goedkeuring van de aanbesteding tot en met 31 Maart '92 Inl. bh den 
rijksbouwmeester in het 2e district, te 's-Hage, en den hoofdopzichter 
der lainlsgebouwen J. J. G. Rinkes, tc Breda. Aanw. 12 Maart, te l uur. 
(Zie advert, in «». 9.) 

Woensdag, 20 Maart. 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 

uitvoering van baggerwerk in het belang van het groot scheepsvaar-
water in het llollandsch Diep. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 

's-llage, den ingenieur lloogenbooin en den opzichter Chevalier, beide te 
Dordrecht. Aanw. 13 Maart. Raming ƒ 0.26 per M'. 

's-llage, te 11 uren, door bet ministerie van waterstaat enz.: de uit
voering van baggerwerk in bet vaarwater van dc rivier de Maas, in 
twee perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-llage, den 
ingenieur Steijn l'arvé, te 's-lloscb. en Ie betrokken opzichters. Aanw 
13 Maart. Raming: pore 1 f 4000, perc. 2 /' 5150. 

Amsterdam, te 1 uur, door het ministerie van koloniën, in het Nuts-
gebouw: de levering van diverse materialen, gereedschappen, goederen 
enz... in 62 perceelen. Bilj. inzenden 20 Maart, vóór 12 uren. 

Medembiik. te 1 uur. door dijkgraaf en heemraden der «Vier noorder 
koggen", in het koggenhuis.- de vernieuwing der stoomketels van het 
stoomgemaal te Medembiik. Inl. bij den ingenieur II. P. N. Halbertsma. 
te Leeuwarden. Aanw. 13 Maart, te 1 uur. 

Ileerrnvren. bij .1. Wienla: het afbreken van het oude en het 
grootendeels nieuw opbouwen van een boerenhuis te Oldeboorn. Inl. bij 
den architect M. K. de Jong, te Oldeboorn. Aanw. 13 Maart, te 10 uren'. 

Donderdag, II Maart. 
Zirrikser, te 1 uur, door bet dagel. best. van het waterschap 

Schouwen, aan 's Landskamer: het leveren van 1200 M' grint voor de 
rijbanen der zee- en inhiagdijkon, in 1 perc. en de commissie van de 
grintwegen in Schouwen: het leveren van 1850 grint, mede in 
1 perceel. 

Maandag, 25 Maart. 
Hol l i im, te 12 uren, door burg. en weth. van Kollumerland en 

Nieiiwkiuislanil: de levering van 500 stère grint voor de kunstwegen. 
Woensdag, 27 Maart. 

's.llage, te 11 uren, door bet ministerie van waterstaat enz.: liet 
maken van werken tot verbetering van de losplaats aan den rechter
oever der rivier de Maas. tusschen de kilometerraiiien 155 en 156 der 
rivierkaart, onder de gemeente Hennep (prov. Limburg). Inl. bij den 
hoofdingenieur Leemans, te 'i-llage, den ingenieur Steijn Parvé, te 
's-Bosch en den opzichter Kooicman, te Venloo. Aanw. 20 Maart. Ra
ming f 1500. 

-Huge, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van werken tot verbetering van de rivier de Maas, tusschen de 
kilometerraaien 148 en 149 der rivierkaart, ouder de gemeenten Bergen, 
prov. Limburg, en Boxmeer, prov. Noord-Brabant. Inl. bij den hoofd
ingenieur Leemans, te 's-llage. den ingenieur Steijn Parvé, te 's-Bosch. 
en den opzichter Kooreman. te Venloo. Aanw. 20 Maart, te 12 uren 
Raming /' 13,000. 

Donderdag, ÏH Maart. 
Dirksland, te 12'/, uren, ter secretarie: het zesjarig onderhoud van 

den weg tusschen het Sas-van-Dirksland en Herkingen. van 1 Mei '89-
'95. Inl. bij den hoofdingenieur van den prov. waterstaat, J. van der 
Vegt, te 's-Hage. Aanw. 27 Maart, te 1 uur. 

Vrijdag, 2» Maart. 
Arnhem . in liet prov. gouvernementsgebouw: het uitvoeren van 

eenige vernieuwingen en herstellingen aan de prov. gebouwen, ged.'89. 
Arnhem, in het prov. gouvernementsgebouw: het buitenverven van 

prov. gebouwen te Arnhem, ged. '89. 
Op later te bepalen datum, 

s-liosrh , door den architect H. 0. Dobbe: het afbreken van een huis 
op de Pensmarkt, genaamd «Hotel Neuf", en het opbouwen van een 
magazijn met bovenwoning. 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Ilengeloo. 20 febr.: bet bouwen van een 

woonhuis met winkel en bakkerij op een terrein 
aan de Nicuwstiaat, aldaar; ingek. 10 bilj., als: 
J. Wilmink, 
II. E. Redeineijer, 
J. G. 'Innis. 
J. H. Boonk. 
A. J. Wilmink, 
A. II. M. Wesselink, 
J. Hriiminelhuis, 
A. Grootheligel, 
L. P. Groothuis, 
\V. v. Leeuwen, 

te Ilengeloo, /' 5894 
» idem ii 5085 
ii idem » 5017 
i idem » 4990 
> idem 'i 4935 
• idem • 4833 
ii idem • 4600 
> Borne, » 4790 
> Ilengeloo, » 4787 
• idem • 4777 

Edam, 22 Febr: het zooveel noodig amovee
ren van de bestaande gasfabriek en het maken 
van een nieuw gebouw niet bijbehoorende wer
ken ; ingek. 13 bilj., als: 
H Cobelens, Monnikendam, J 16,000 
J. de Wijs en M. Abels, idem » 15,400 
II. Dinkla, Buiksloot, • 15,377 
L. Pot, idem • 15.21)0 
Erven C. Blankenvoort, Monnikendam, » 14,900 
C. J. Eeltink, Edam, • 14,730 
P. Karnmelk, Monnikendam, • 14,700 
J. de Koning, Edam, » 14,690 
J. S. Oosterhoorn, idem » 14.640 
J. Sluis, idem » 14.61)0 
W. Greve, Buiksloot, • 14.200 
A. Simons, Edam, » 13.347 
C. Kraai), idem 3 12,360 
Gegund. 

Leiden, 23 Fehr., voor rekening van het 
hoogheemraadschap Rijnland: lo. leverantien vol
gens bestek no. 86; minste inschr. waren: 
perc. 1, G. J. Nijwijde. Winteiwijk, f 143 

a 2, Firma Vreeburg, Leiden. » 410 
> 8, J. Vellekonp, Zoeterwoude, a 589 
> 4, Caalen, Breiiier & Co., Haarlem, • 218 
a 5, Job. v. Meel, Nijmegen, a 1764 
» 6, Wed. Moerkens & Zn.. Prin-

senhage, • 949 
• 7, J. Bastiaanse, Ginnckcn, » 84 
i 8, C. v. Baal, Beek, • 817 
s 9, Gebr. Piek, Oudshoorn, a 679 
a 10, C. Mijnlielt Fz., Barwouds-

waarder, » 258 
» 11, H. E. v. d. Heijden, Leiden, • 89.56 
> 12, P. v. Staveren, Haarlem, » 660 
> 13, II. ff. de Vries, idem » 730 
t 14, T. J. Swets, Hardinksveld, » 242 
• 16, ff. v. Vliet, Leiden, • 190 
, 16, J. v. Leeuwen, Leiderdorp, » 259 
• 17, A. v. d. Wal, Gouda, • 204 
i 18, G. Jonkman, Leiinuiden, » 219.80 
2o. de uitvoering van werken volgens bestek 

no. 86; minste inschr. waren: 
perc. 1, W. v. Lokhorst, Alfen a/d. Rijn, j 208 

» 2, J. Vellekoop, Zoeterwoude, • 59 
> 3, Ph. Stappers, Alfen a/d. Rijn, • 473 
i 4, dezelfde, » 79 
• 6, ff. v. Lokhorst, idem • 253 
» 6, II. v. d. Burg, Oudewetering, » 196 36 
s 7, J. Vellekoop, Zoeterwoude, > 67 
a 8, aangehouden, 
> 9. ff. v. Lokhorst, Alfen a/d. Rijn, » 261 
staveren, 23 Febr., voor rekening van het 

waterschap llemelunier Oldephaert en aanhoorige 
zeedijken; gegund als volgt: 

Perc. 1, 365 M. lengte dijk- en stcenglooiing-
verbetering, R. H. de Boer, te Staveren, voor 
f 879. 

Perc. 2, 46.7 M' hooldpaahogel en 60 M 1 paal
hoofd vernieuwen, Klaas 1'oeze, te Hindeloopen. 
voor ƒ 675. 

Perc 3, 100 M' benukist vernieuwen, dezelfde, 
voor f 409. 

Perc. 4. de levering van 160 stuks 62 d.M. pa
len, Tjehbe Visser, te Workum, voor / 782 40. 

Perc 6, de levering van 400 stuks 35 dM. 
palen, Fontein en 'Ijallingii, te Barlingen, voor 
/ 796. 

Perc. 6, de levering van 180 stuks 1% cM. 
grenen gording, Schrale en Fekkes, te Workum, 
voor (' 142.40 

Perc. 7, de levering van 60 M 1 grint, Willem 
Glashouwer, te Hindeloopen, voor /' 36. 

t o e » . 23 Febr.: het vernieuwen van een riool 
in den Agnesgang en het leggen van riolen in 
dc Wijngaardstraat en de Vlasmarkt, aldaar; 
ingek. 9 bilj-, als: 

te Dordrecht, J 2760 
• idem • 2650 
> Goes. • 2200 
a idem I 2194 
a idem • 2100 
a idem > 2100 
a idem • 2081 

A. Foudraine, te Goes, f 2057 
A. Smit, • idem » 1956 
Gegund. 

Biinim, 23 Febr.: bet bouwen van een huis 
met schuur, nabij het dorp Kollum, onder beheer 
van den architect A. Volding; ingekomen 16 

K. Pijnakker, 
M. Westra, 

te Kollum, 
a liiiruui, 
a Knlliilii, 
» idem 
a idem 
a Rebel, 

ƒ 5903 
a .-.'.< O 
a 5894 
a 5895 
. 5622 
. 5440 

B. Dijkstra, 
J. J. Pijnakker, 
J. Bakker, 
S. cn A. Zijlstra, 

bilj., ais: Gegund. 
J. v. d. Steeg, te Hardegarijp, ƒ 6799 's-llagr, 23 Febr..- het bouwen van eene 
I). en j l . Zijlstra, a Ee, a 6660 cellulaire kerk, bij de strafgevangenis te Breda; 
P. Zijlstra, a Kolli » 6384 ingek. 6 bilj., als: 
J. Bulthuis, » Buitenpost, » 0363 M. Bakkeren. Prinsenhage, 
M. Voenstra, a Augustinusga, a 6280 T. Kessels. Breda. 
J. v. d. Veen, a idem a 6225 J. A. Schoonenburg, Udenhout, 
D. Walda, • Kollum. a 6060 L. de Rooij, Tilburg, 
J. Oosterholl, a idem a 69*5 (,'. Bastiaanse, Bergen-op-Zoom 
P. Kats, a idem • 5974 J. v. Ginkel, Nijmegen, 
J. H. Bos, a Twijzel, a 5931 Raming 

/' 22.500 
a 20,844 
a 19,750 
a 19.650 
• 18.778 
a 16,616 
a 18,000 

's-llagr, 23 Febr.: de levering van: lo. 199,500 vlakke straatklinkers; 2o. 1340011 wankleurig 
hard'-rauw; .to. 145.1,110 best rood, ten behoeve der werkinrichtingen Hoorn en Veenbuizen. 

Inschrijvers en woonplaats. perc. 1 
Hoorn Veenhuizen 

perc. 2 perc. 3 

Mr. I. E. II. baron Nagellv.Ampsen,Amerongen. 
Sleister en Woltersom. Arnhem, 
J. B. Poppe & Co., Zwolle, 
Gebr. v. Hasselt, Kampen, 
Firma D. Terwindt, West-Pannerden, 
A. Mos, Arnhem, 
E. v. Holst, idem 
Gebr. Avelink, Velp, 
J G. Wakers. Arnhem, 
Hermsen ft Co., Zwolle, 
W. Arntz, Millingen, 

ƒ 10.50 ƒ L L -

12.60 12.85 
12.90 13.70 
12.63 13.30 
13.95 13.95 

13.78 13.78 

ƒ 12.30 
12.10 
11.85 
12.57 
12.12 
13.08 
12.14 
12.49 
11.83 
11.98 

ƒ 10.60 
9.95 

10.56 

11.83 
10.64 
last 
9.99 

10.23 

Oud-Heirrland . 23 Febr.: het bouwen van 
een roomboterfabriek te Oud-Beierland, voor de 
naaml. vennootschap ade Zuivelfabriek", aldaar, 
onder helleer van den architect J Smit; ingek. 
6 bilj., als: 

te Klaaswaal, / 7500 
a Oud-Beierland, a 6095 
» idem 
a idem 
a idem 
a idem 

v. d. Berg n .1,7* 
a 5625 
a 5600 
a 5548 

ƒ 97-40 p. 1000 
a 88.60 a 
a 84.50 » 
a 83— a 
» 82.48 a 
a 81.65 a 
a 4027 massa 

Oiirthe a 10,16cM.: 

/ 83.40 p. 1000 
a 75.97 • 
a 74.50 a 
a 73.— • 
a 66.26 » 
a 65.60 a 
a 1521 massa 

bilj. als: 
J 5733 
a 6300 

J. Intveld, 
dezelfde, 

Joh. de Jonge Wz., 
M. Buitdcndijk, 
Joh. de Jonge Wz., 
J. Snoep, 
M. Buitendijk, 

.1. Broei-, 
G. Pijl, 
G. Pijl en .1. 
J v. Bezeij. 
A. v. Trigt, 
I), v. Bezeij, 
Gegund. 

Zwolle. 23 Febr., voor rekening der ge-
gemeente: de levering van: a. 48.000 grèskeien 
van de Ourthe, a 14,16 C.M.; ingek. 7 bilj., als: 
B. II. Trooster Jr., Zwolle, 
Soc. anon., Yvoir, 
H. Neef, Luik, 
E. Janssen, idem 
A. J. Kestens, Zwolle. 
J. 1!. Petit, Breda, 
L. Goflin. Luik, 

6. 24000 grèskeien van d. 
ingek. 7 bilj., als: 
B. II. Trooster, Jr.. Zwolle, 
Soc. anon. Yvoir, 
H. Neef, Luik, 
E. Janssen, idem 
J. B. Petit. Breda. 
A. J. Kestens. Zwolle, 
L. Goflin, Luik, 

massa u. en b.; ingekomen 
Van Koppenhagen & Co., Utrecht, 
J. H. Kever Barette, Eindhoven, 

e. 200 M. trottoirband van escaussijnsche steen; 
ingekomen 8 bilj., als: 

per M. 
A. J. Kestens, Zwolle, J 2.92 
B. B Trooster Jr.. idem a 2.92 
H. J. Bosman, Rotterdam, » 2.461/., 
Soc. anon. Yvoir, " 2.15 
L. Goflin, Luik. a 2.44'1, 
P. Janssen, Roermond, a 2.38 
E. v. d. Wall, Rotterdam, a 2.29 
J. B. Petit, Breda, a 2.18 

massa a. b. en e.; ingek. I bilj., van F. Hudson, 
te Mook, voor / 6054. 

d. Waalklinkers of Uselsteen (Waalvorm), in 
twee perc. ieder groot 150,000 stuks; ingek. 3 
bilj., als: 

per 1000 
T. E. Putters, Buiteen, ƒ 13.25 
Beek en Van Voorthuysen, Zwolle, (één 

perceel), 8 12.18 
J. 11. Poppe ft Co., Zwolle, a 11.90 

De gunning is aangehouden. 
Velp, 23 Febr.: het bouwen van een dubbel 

woonhuis, voor rekening van Feitb, uitgezonden! 
het glas-, verf- en behangerswerk, onder bel • 
van den architect M. K. Smit, le Dieren; ingek. 
6 bilj. als: 
S. Dekker, te Doesburg, f 2700 
L. Enklaar, » Dieren, a 2446 
M. Jolink, a Velp, a 2295 
C. W. Vis, » idem a 2190 

II. D. IsV.lte, te Velp, ƒ 2176 
I. 11. Jansen, • idem a 2175 
Gegund. 

Groningen. 23 Febr.: het verbouwen van het 
perc get. letter N no. 129, in eigendom toebe-
lioorende aan K. F. Bakker, onder beheer van 
den architect G. Nijbuis, aldaar; ingekomen 18 
bilj., als: 
.1. R. Jansen, 
M. Scheen Jr., 
P. Zijlstra, 
II. Schellens. 
J. 1 Toesinan, 
T. W. de Vries, 
II. J. Meijer, 
G. Halm. 
J. Ibelings, 
II. Janssen, 
ü. II. Hendriks, 
D. Janssen, 
E. W. Wietsema, 
W. Pleijsier, 
D Th. Dalmolen, 
T. Holthuis, 
H. J. L. Walker. 
E . Peters, 
J. Vei-steegh, 
Gegund. 

's-llage. 23 Febr.: het leveren en plaatsen 
van een ijzeien hek tot afscheiding van liet 

ingek. 17 bilj., als: 
II. J. Simons Jr.. Arnhem, 
G. Boot, Leur, 
G. T. Buijtendijk, Leiden, 
J. Molenschot, 1'etelingen, 
R. Hiinse, Assen, 
J. ff. Aberson, Deventer, 
H. F. Tedink, Borkeloo, 
I). .1. Bokslag, Deventer, 
H. Ooiman Gz., Voorst, 
II. 0. W. M.ilirinann, Zutfen, 
H. Wullink Tbz , idem 
M. Bussing, idem 
A. Breenian, Apeldoorn, 

F. \V. (leurden. Apeldoorn, 
W. Bekking, Arnhem, 
J. W. ten Braak, Zutfen, 
Raming 

Groningen, 25 Febr : het afbreken eu op
bouwen van een winkelhuis niet bovenwoning 
voor de tinna J. Singer, onder beheer van den 

te Groningen, ƒ 2496 
i i It-in a 2268 
• idem 2190 
i itlein s 2185 
n idem » 2180 
1 idem a 2110 
I idem a 2011 
1 idem a 2029 
1 idem a 2021 
1 idem a 1997 
» idem a 1997 
• idem a 1997 
» idem a 1983 
1 idem a 1946 
B idem a 1944 
ft idem a 1913 
I idem a 1889 
1 idem s 1657 
1 idem a 1646 

te Zutfen; 

(' 2139 
2043.50 

• 2040 
a 803180 
s 2015 
s 1939 
a 1900 
. 1641 
n 1795 
a 1790 
B 1768 
n 1749 
a 1711.50 

1,» 1699 
• 1669 
s 1595 
• 1566 
a 2150 

architect K. Hoekzema. aldaar; ingekomen 8 
bilj., als: 
ff, D. Rottsch.ïfer, te Stedum, /' 10,983 
D. Janssen, a Groningen. f 10.091 F. Roders, . idem a 10,1113 
.1. Ibelings, a idem a 9.998 
II. Janssen, a idem a 9,994 
E. W. Wietsema, u idem a 9.922 
T. Y. Jelsma, a idem a 9,799 
D. Dalmolen, • idem • 9,569 
Gegund. 

Eindhoven, 25 Febr.: de verbouwing van ceil 
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huis tot magazijn, voor de lirma Moonen en j 
I.eijten; ingek. 5 bilj., als: 
J. Uoogaarts, te Woensel, i 3728 
l i . Uoogaarts, » idem » 3325 
M. Hezomans, B Eindhoven, I 3162 
H. v. Keinenade, . Cïestel, » 2798 
Th. v. d. Wild, > Stratum, » 2687 
Gegund. 

Rotterdam, 25 Febr.: het bouwen van een 
woonhuis aan de Kruisstraat, onder beheer van 
den architect A. W. Meijneken; ingekomen 4 
bilj.,,als: 
J. J. v. Hattem & Zn., te Botterdam, / 31.855 
A. Looijmans, » idem o 80,068 
W. G. C. llilkes, » idem . 29.986 
N. Pons, ft idem » 27,999 

's-Uiige. 25 Febr., voor rekening der ge
meente: lo. bet bouwen eener school voor onver-
mogenden aan de Wagenstraat te Scheveningen. 
(bestek no. 17); ingekomen 14 bilj., als: 
W. F. v. d. Grijp, 's-tlage, f 63.000 
P. Baak, Scheveningen, » 56,042 
H. v. Bergen Henegouwen, 's-Hage. • 54,499 
W. v. Leeuwen, Hellcvoetsluis, • 51.788 
J. v. d. Elshout. Scheveningen, t 61,440 
J. v. Veen, idem » 50 379 
J. de Niet Az.. idem o 50,327 
P. W. Ch. Kuiper, idem » 50,200 
B. Kieuwenhuizen, 's-Hage, » 49,797 

ƒ 49,300 
t 49 ,000 
» 48,69:1 
» 48.440 
» 46 550 

J. L. Werdes Jr., 's-llage, 
A. C. Paardekoo|ior, idem 
Wed. P. A. ltavelli & Zn., idem 
VV. P. Teeuwisse, idem 
Gebr, Houtman, idem 

Bovendien waren 2 biljetten niet onderteckend, 
als van: 
11. Hols, 's-llage, ƒ 54,000 
A. Stichter, idem » 53.444 

2o. bet leveren en stellen van meubelen in de 
school aan het Alexandersplein; ingekomen 10 
bilj., als: 

A B massa 
J. v. Veen. Scheveningen, ƒ 2427 /' 762 ƒ 3149 
R. de Vries. Wageningen, ' 2387 753 3140 
J. v.d. Elshout, Scheveningen, 2400 
A. C. Paardekooper, 's-Hage, 
VV. v. Leeuwen, Hellevoetsluis, 2254 
L. Schoonenberg, 's-Hage, 2288 
.1. L. Werdes Jr., idem 2120 
VV F. Teeuwisse, idem 2095 
C. Diest, Koudekerk, 2195 
VV. Scbaik. Noordwijk, 1665 

3o. het leveren en stellen van meubelen inde 
school aan de Rijkwijkscbestraat; ingekomen 10 
bilj., als: 

A B massa 
.1. v. d. Elshout, Scheveningen, f 8800 ƒ 700 ƒ 4500 
J. v. Veen, idern .'1777 664 4397 

700 

610 
528 
650 
620 
650 
r.45 

31(10 
3000 
2864 
2816 
2730 
2 7 0 0 

2695 
2310 

A. C Paardekooper, 's-Hage, 4820 
L. Schoonenberg, idem 3508 808 4816 
P. v. Vliet. Woubrugge, 3685 616 4800 
W. v. Leeuwen, Hellevoetsluis, 3510 670 41 Ml 
C. v. Piest, Koudekerk, 3395 866 4166 
J. L. Werdes Jr., 's-Hage, 3340 770 41'0 
VV. P. Teeuwisse. idem 3227 760 :i'jn; 
C. Alkemaile, Noordwijk-binnen, 2999 

lioflieiii, 25 Febr.: het bouwen van een zie
kenhuis en gebouw voor besmettelijke ziekten: 
ingek. 3 bilj., als: 

(j. .!. Wiinderiiik, ƒ 19,540 
J. Nassant en Van Keulen, » 16.555 
II. Reerink, • 13,835 

'«-Ilage, 25 Febr.: de levering van de ijzer
werken voor vijf pakhuizen, ten dienste van bel 
departement der burgerlijke openbare werken 
in Ned.-Iiulië; ingek. 8 bilj., als: 
.1. Paris, Marehiènnes, j 42.300 
Soc. Dyle et Hacalun, Parijs, , 41,661 
L. .1. Enthoven .t Cn, 's-Hage, , 40,939 
Soc. internationale. Braine-le-Cointe, > 40.452 
Soc. de la Biosme et Bouflioulx, 

Chatolineau, » 39,875 
Kon. fabriek van stoom- en andere 

werktuigen, Amsterdam, » 39,500 
La Métallurgique, Brussel, a 88,598 
E. H. Begeinann, Helmond, 1 3(i,8O0 
Gegund. 

Arnhem, 2 6 Febr., voor rekening der gemeentel lo. de levering en het inzetten van glasruiten en de levering van lampeglazen en glazeu 
inktkokers, ged. '89 , in drie perceelen; perc 1, ingek. 5 bilj., als: 

Inschrijvers 
65 X 75 

cM. 

Fransi 

50 X 70 
cM. 

h wit gl 
lasruiten 
60 X 67 

cM. 

ts, Le qu: 
per stuk 
36 X 45 

cM. 

illicit. 

24 X 40 
cM. 

glas voor 
sebollels 

p. M' 

Hatg 
glasi 

55 X 75:50 X 70 
cM. cM. 

as le qu 
uiten pei 
50 X 67 

cM. 

abteit. 
stuk. 
35 X 45 

cM. 
24 X 40 

cM. 
glas voor 
sebollels 

p. M» 

Hartl 
4 ;l f, 

inM. 
p. M ' 

-yg'as 
5 a 6 
mM. 

p. M» 

L. B. v. d. Akker, 
P. de Leeuw, 
W. C. E. Berger, 
J. T. Verhoeven. 
Firma v. Kuijk, 

ƒ 0.76 
0.455 
0.64 
1.10 
0.52 

ƒ0.70 
0.485 
0.58 
1.05 
0.47 

ƒ0.65 
0.475 
0.58 
1.05 
0.45 

/0.50 
0.325 
0.45 
0.90 
0.20 

ƒ0.45 
0.285 
0.40 
0.75 
0.13 

J 5.90 
5.40 
2.60 

2.15 

ƒ0.90 
0.705 
0.86 
1.35 
0.70 

/0.80 
0.615 
0.80 
130 
0.68 

ƒ0.7 5 

0.595 
075 
1.30 
0.66 

ƒ0.56 
0.375 
0.50 
1.20 
0.44 

ƒ0.49 
0.315 
0.42 

0.28 

ƒ3.25 
7.20 
3.— 
3.— 
3.15 

ƒ3.25 
2.615 
3.50 
3.90 
4.25 

ƒ4.50 
3.095 
4 — 
4.40 
4.76 

De gunning is in beraad gehouden. 
Perc. 2, de levering van lampoglazen per 10 

dozijn; ingek 3 bilj., als; 
S. Sijbranda, J 9.85 
L. v. Gelderen, » 9.60 en f 9.80 
H. J. Willems, » 7 

De gunning is in beraad gehouden. 
Perc. 3, de levering van glazen inktkokers per 

10 dozijn; ingekomen 3 bilj., als: 
Gebr. Klompé, ƒ 11 
H. J. Willems, » 8 
S. Sijbranda, » 6.85 

De gunning is in beraad gehouden. 
2o. het verrichten van buiten- en binneuverf-

werken aan verschillende gemeentewerken en 
gebouwen, in drie perceelen; ingek. 14 bilj., als: 

perc. 1 perc. 2 perc. 3 
J. II. Busink, Arnhem, /' 1761 /" 1588 f 2500 
H. L. v. Veluwen, idem 1720 1292 2600 
L. B. v. d. Akker, idem 1500.10 1242.50 11)33 
F. Semmelink, i 

P. 11. Willemsen, idem 
Joostema en 

Urundeler, idem 
Firma Van Kuijk, idem 
P. de Leeuw, idem 
F. L. Maandag, idem 
.1. T. Verhoeven, idem 
A. E. Beuse, idem 

G. Nijholt, Oosterbeek, 
Gegund: perc. 1 aan VV. C. £. Berger, perc. 2 

en 3 aan G. Nijholt. 
Groningen , 26 Febr.: het houwen van een 

huis in de Stoeldraaierstraat te Groningen, voor 
rekening van de Geldorsche eredietvereenigiug, 
onder beheer van den architect J. P. llazeu; 
ingek. 10 bilj., a's: 
Swartc en Nusmann, 
J. v. d. Goot, 
J. I. Toesman, 
J. K. Jansen, 
A. Sclneuder Jr., 
Haupt en Werkman, 
Ph. Hendriks, 
D. Edzards, 
L. üldenburger, 
K. de Grooth, 
Gegund. 
Raming /' 12,400 

Weesp, 26 Febr.: het verbouwen van een 
perceel te Weesp, onder beheer van de archi
tecten W. Wilkens en G. van Arkel, te Amster
dam; ingekomen 6 bilj., als: 
C. P. Plaat, te Weesp, ƒ 3335 
A. F. Sleeswijk, » Amsterdam, » 3300 

1777 1305.11 1552 
1312 1103 1492 
1700 2100 2300 

1231 1083 2072 
1305.05 1260 1568.45 
2121 2096 2497 
1359 1222 — 
1732 1469 1549 
. 1624 — 

1144 1139 1700 
1469 1014 1397 

te Groningen, f 13,996 
idem j 13,900 

* idem » 13,638 
idem » 13,558 
idem i) 12,899 
idem . 12,326 
idem B 12,185 

, idem » 12,127 
B idem . 12,087 
9 Winschoten, » 11,700 

te Buiksloot, 
a Weesp, 
o idem 
» Abkoude, 

ƒ 3050 
» 2950 
» 2793 
» 2440 

\V. Greve, 
J. Smit, 
J. A. v. d. Berg, 
J. Kruijswijk, 
Gegund. 

Tilburg, 27 Febr.: het bouwen van eene 
machinale weverij met drogerij en aanverwante 
werken, voor de lirma G. Bogaers & Zn., onder 
beheer van den architect C. F. van Hooi'; ingek. 
17 bilj., als: 
P. M. v. Hees, 
W. v. Gorp, 
Louis Franken, 
W. v, Eijck, 
L. v. Herk-Oppermans, 
J. Vermeelis, 
P. Meeuws en Horvers, 
Gebr. Duzee, 
P. B. Clercx, 
J. v. Gorp, 
W. de Brosser, 
A. v. d. Aa, 
M. Reijnen, 
André Simons, 
J. II. Lepelaars, 
F. Jansen-Mandos, 
J. B. Donders, 

Tnbbergeii, 27 Febr.: het herstellen van: lo 
de tolhuizen, 2o. de bruggen in den kunstweg 
van Almeloo over Tubbergen naar de Duitsche 
grenzen; minste inschr. waren: 
perc. 1, J. Boei richter, Tubbergen, /' 580 

• 2, J. Lenl'erii.k, idem » 340 
Gegund. 

(•rouw, 27 Febr.: het leveren van 300 sterf 
riviergrint, en 30 stén? harde puin, ten behoeve 
van de wegen in de gemeente Idaarderadeel; 
ingek. 5 bilj., als 

te Tilburg, f 15,015 
» idem t 14,248 

idem > 14 234 
idem i 14,198 
idem t 13,798 

> idem l 13.795 
1 idem l 13,500 
i idem t 18,4*0 
J> idem > 13,427 
t idem s 13,347 

idem 1 13.200 
» idem 1 13,200 
• idem • 12,850 

idem I 12,790 
| idern f 12,720 

idem i 12,694 
• idem 1 12,374 

te Hasselt, ƒ 1127 
• Idem i 1117.94 
B Leeuwarden,» 1081.50 
» Grouw, » 1071 
9 Leeuwarden,» 1040 

J. Weoner Az., 
H. J. v. d. Vegt, 
P. A. v. Noord, 
Jan Joh. Gorter, 
G, lleida, 
Gegund. 

Vela, 27 Febr.: het bouwen van een woon-
en winkelhuis, onder beheer van den architect M. 
K. Smit, te Dieren; Ingekomen 11 bilj.; minste 
inschr. M. Jolink, te Velp voor ƒ3185 Gegund. 

Ilage, 27 Febr., onder beheer van bet mi-
miliisteric van waterst. en/..: lo. liet uitdiepen 
van een gedeelte del' lig- en losplaats in het IJ. 
beoosten de oostelijke Handelskade te Amster
dam; ingek. 6 bilj., als: 
a Bos Az.. Dordrecht, ƒ 27,930 
VV. Goedkoop Dz., Amsterdam, » 27,000 
L. Volker Lz., Sliedreeht, B 26,100 

J. Hillen, Grave, ƒ 25 ,080 
F. E. Terwindt, Pannerden, B 23,900 
Raming » 30,000 

2o. het leveren encarboniseeron van eikenhout 
voor wissels en van dwarsliggers, in 2 perc. 

Perc. 1, ingek. 6 bilj., als: 
J. Nahuis, Groenloo, ƒ 25,996 
H. F. v. d. Eerden Boxtel, a 22,930 
J. J. v. d. Eerden Pz.. idem • 22,600 
F. Clercx, idem B 22!OOO 
J. v. Iloogerwou en B. II. Clercx, idem • 22,222 
W. Hoettger, Wezel, B 20,687 
Raming » 2l,'C0O 

Perc. 2, ingek. 2 bilj., als: 
J. J. v. d. Eerden Pz., Boxtel, f 3050 
C. Gips Cz, Dordrecht, , 2880 
Raming , 2400 

Vlagen ineen. 27 Febr.: het leveren en stel
len van 65 M. ijzeren bek voor het oudemannen-
en -vrouwenhuis, onder beheer van den architect 
S. Bitters; ingek. 9 bilj., als: 
Wed. G. Viets, 
E, C. Viets, 
.1. Haar, 
G. v. Triest, 
VV. Snijders, 
P. de Leeuw, 
C. Viets, 
F. C. Herberts, 
J. Goossen, 
Gegund. 

Nneek, 27 Febr.: het verbouwen van het perc. 
aldaar, get. wijk 12 no 14 aan den Singel, on
der beheer van den architect .1. P. Hogendijk; 
ingek. 12 bilj., als: 
C. II. Visser,' 
B. S. Visser, 

.1. de Graaf, 
H. T. Biesma, 
P. Westra, 
A. Velsink, 
l i . Reidsina, 
Th. Visser, 
F. Prins, 
T. .1. v. d. Steele. 
D. G. de Hoer, 
M. Roiideina, 
Gegund. 

Vtariuriiliiiiieii, 27 Febr.: het bouwen van 
een geiiei'sbeerswoiiing aldaar, onder beheer van 
den architect .1. A. Wijn, te Apeldoorn; ingek. 
7 bilj. als: 6 

11. Bruin, te Alkmaar, / ' 19,900 
II. Klingeier, » VVaruionliliizoii, » 14,200 

Westra, • idem • 13^800 
P. Levendig, » St.-Maarten, » 13,750 

te Wageningen, ƒ741 
» idem » 717 
> idem » 695 
» idem » 683 
n idern » 678 
> idem • 663 
» idem » 639 
» idem i 530 
» idem » 617 

te Sneek, f 3585 
• idein » 3490 
t idem » 3436 
1 Bozurn, » 3396 
» Arum. » 3372 
• Sneek; » 3288 
t Usbrechtum, » 3280 
* Sneek, ») 3274 
| idem » 3224 
1 Idem • 3120 
t Oppenhuizen, » 8111 
• Snoek, » 2950 

F. W. Geurden, te Apeldoorn, ƒ 13,229 
K. Kriller, • Schoorl, » 13,010 
O. N. Vlaming, » Schagen, » 12,983 

Niet gegund. 
Ilage, 27 Febr.: de levering van bruglig-

gerfl in drie perc., ten behoeve der werken in 
Ned.-Indië (herbesteding); minste inschr. waren: 

perc. I, La Soeiété Anonyme »La Haute Four-
neau", te Monceau sur Sambi-e, voor /'6.85 de 100 
KG. Gez bedrag /54.128.73; 

perc. II. La Soeiété Anonyme iLa Haute Four-
neau". te Monceau sur Samhre, voor /'6.85 du 100 
KG. Gez. bedrag /"51.940.12; 

perc. I l l , De Luxeinburgscbe Actiën Gesell-
schaft fiir Bergbau, te Burgbach. voor/7.10de 
ltiO KO. Gez. bedrag /34474.05. 

li romiiieiiie. 28 Febr.: de vergrooting eener 
stoom ververij van D. van Leyden en Zoon; te 
Knnnmenie; minste inschrijver P. Leguit, te 
Krommenie, voor ƒ 4991.55. 

Watergraafsmeer, 28 Febr.: het bouwen 
van een villa op een terrein gelegen te Muider-

berg naast café «Nooit gedacht", onder beheer 
van den architect 11.11. Baanders te Amsterdam; 
ingek. 10 bilj., als: 

P. v. d Brum, / 5260 
Gerritsen, o 5160 
A. N. J. .1. v. Walen, » 4963 
N. Muhl, i 4946 
.1. Schaapstra, » 4760 
E. J. Juriuu, i> 4500 
G. Slaap, n 4-190 
C. P. de Konden, » 4199 
C. P. Plaat, » 4160 
A. T. Sleeswijk, » 4058 
Nog niet gegund. 

Nijmegen. 28 Febr.: het bouwen van een 
Woonhuis met afzonderlijke parapluie-fubriek 
voor rekening F. W.Oii'krnann. onder beheer i 
van den architect J. J. Weve: ingek. 11 bilj., als: 
S. J. Meijn en L. H. Verbruggen, 

Nijmegen, ƒ 20 158 
A. 'l'b. Opsomer, idem » 18.279 
H. W. v. d. Waarden, idem » 17,980 ! 

F. Iluskens, (Jbbergen, ƒ 17,860 
J. v. d. Peppel, Nijmegen, '» 17,660 
II. Jansen, idem » 17.597 
J. B. Smits, idem g 17,500 
W. Kropman, idem » 17.471 
L. H. v, Benthem, idem » 17.442 
G. J. Groot. St.-Anna bij Nijmegen, » 17,200 
J. S, Grandjean en W. II. Thunnissen, 

Nijmegen, • 16,300 
Gegund. 

Zevenbergen, 28 Febr.: het vernieuwen en 
vergrooten dei' bouwhoeve van Js. Donker, onder 
Terhetden, onder beheer van den bouwkundige 
I). Boer; ingek. 5 bilj,, als: 
S. T . Teteringen, Zevenbergen. ƒ 3750 
J. A. v. Gurp en Th. Hoovers, Made, 0 321J 
.1. A. v. Boxel, Zevenbergen, » 3154 

Krielen en II, v. Dijk, Zevenbergschen-
hoek, » 3100 

Adrianus Gordens, Wagenberg, u 2987 
Gegund. 

Hoorn, 28 Febr.: het onderhoudswerk aan gemeente-eigendommen, als: perc. 1. raadhuis enz.; perc. 2, waag; perc. 3, gebouwen; perc. 4, 
werken buiten de gemeente; perc. 5, bruggen; perc. 6, pompen en riolen; perc. 7, wallen en sluizen: perc. 8. begraafplaats: perc. 9, banken; 
perc. 10, schoolgebouwen I. o.; perc. 11, idem meubelen; perc. 12, hoogere burgerschool; perc. 13, idem meubels; perc. 14, bewaarschool; perc. 15̂  

Inschrijvers en woonplaats. 1 2 3 4 6 f! 7 8 9 10 11 12 13 14 15 » 

Fr. Uithuis, Hoorn, ƒ 290 / 225 _ /' 260 _ /*50.— z" 150.— ƒ650 J 155.— / LóO j 90 
/ 

140.— ƒ60.— /'90 
.1. Markus, idem 258 — J 1800 124 / 564 J 501 53.— 70.— — — 

/ LóO 

P. J. Blauw, idem 197 M3 1289 157 469 519 ; 1297 37.- 86.— 540 108.— 49 72.- 29.— 75 
B. A. Luger, idem 270 265 — 186 673 — — 52.— — — — 217 97 
J. C. Visser, idem 225 188 1298 134 — — — 34.— 70.98 10.— 39.— 65 
R. Lakeinan, idem — — 1400 147 — 583 1350 — 6*9 120.— 84 
('. Woestenburg, idem 250 — 1275 146 430 300 — — — 680 
D. Kaat, idem 183 180 — 124 484 536 1310 46.— — 580 143 7 4 . - 68.— 70 
J. v. d. Berg Sr., idem 274 198 1399 159 498 619 — — 89.— 549 — 163 163 87.- 79 
.1. Itustenburg, idem 235 203 1400 140 497 551 — 1560 95.90 741 135.90 ll* 37 90.— 21.80 75 
11. Vollewens, idem — — — — — — 1140 
A. Molenaar, idem — 613 — 285 — — — 87 — — 112 
I'. Kaper, idern — 185 — 130 450 630 125C 50.— 88.— 
P. Smit, idem 277 193 — 144 — 633 — 37. — 663 148.- 97.- 53.— 97 
H. Bakker. idem 258 249 — 156 — — — 91.— 8 3 - 278 

97.-
63 

Jb. Bieren brood spot, idem 236 226 — — — — 21.30 85.— 675 97.— 181 54 104.50 39.50 04 
.1. v. Petten, idem 

39.50 04 

.1. Gleijsteen, idern 639 — — 75.- — — 

Alle perc. zijn gegrnd; perc. 4 bij loting aan D. Kaat 
V*illrmsoord. 1 Maart: het maken van eene 

geschutloods op het maritieme etablissement 
Willemsoord; ingek. 19 bilj.. als: 

Brielle, ' ƒ 5949 
Waddinksveen, » 5857 

J. de Neef, 
P. verbruggen 
A. Bels, 
A. KorlV, 
G. Moorman. 
J. Duinker, 
W. de Jong. 
0. Pool. 
I'. Spruit, 
I). de Vries. 
Gebr. Jansen. 
P. de Waard. 
II. Boon, 
Gebr. Klein, 
G. Winder, 
A. Bos, 
II. Wijker. 
•I. F. Philips, 
A. Graal!', 

lirnieii. 1 Maart: het dichten van de door
braak in de kade of waterkeering van den 
Ili'Utenschen iiiterwaardenpolder; gegund aan J. 
van der Plas, te l lardinksudd, voor ƒ 4050. 

Nuland. 1 Maart: bet bouwen van eene 
scheiding in de school, 2 sclioorstoenen met ven
tilatie, een hijbouwtje met jwmp, privaten enz.; 
mgek. 3 bilj., als: 
A. v. Balsvoort, te Nuland f 1012 
H. F. v. Uden, » Rosmalen, » 979 
F. J. v. Vucht, B idem » 899 
Gegund. 

Helder, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idern 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

Kooi, 
Helder, 
idem 
idem 
idem 

5560 
5500 
5 4 1 0 
5400 
5 2 1 0 
5168 
51*7 
5142 
4 9 0 0 
4798 
4 7 0 0 
4658 
4595 
4564 
4497 
4380 
4240 
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D E O P M E E K E E 

van ZATERDAG 9 MAART 1H89. 

A A N K O N D I ü I N O E N 
V A K 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Maandag, 11 Haart. 

Langweer (Fr.), te 11 uren. door burg. en weth.: de levering van 
pl. 400 stère riviergrint. 

Nijmegen, te 12 uren, door den ontvanger der registratie en domeinen, 
ten zijnen kantore: het maken van een duiker, alsmede het leveren en 
stellen van een ijzeren hek aan de St.-Agathakarnp in de Persingsche-
straat, onder Ooi. 

Apeldoorn, te 12 uren, door burg. en weth.: het leggen van eene 
klinker bestrating te 't Loo, over eene lengte van ongeveer 54 M. 

Enschede, te 12 uren, voor de Wed. Benjam. ten Cate, in het hotel 
ide Klomp": het verbouwen van een woonhuis op een terrein, gelegen 
aan de Alsteedschestraat, aldaar. Aanw. te 10 uren. 

Anibt-Alnieloo (Ov.), te 1 uur, door 11. Kelderman, bij J. Grobben: 
het bouwen van vier woningen onder een dak. Aanw. te 10 uren. 

Vllitge. te l!/t uren, door burg. en weth.: het verbouwen van de 

ftrivaten, de toegangen en de schoollokalen van het schoolgebouw voor 
ager onderwijs, aan de Badhuisstraat te Sehoveningen. Aanw. gehouden. 

Kuurloo tGeld.), te 3 uren, in het logement het Wapen van Uuurloo: 
het bouwen van een landbouwerswoning en eene schuur, aldaar. Aanw. 
gehouden. 

Krab bend IJ ke (/eel.), te 3 uren, door burg. en weth.: het herstellen 
van den westelijken havendam der gemeente Krabbendijke. Aanw. 
te 1 uur. 

Beerta (Gr.), te 6 uren, bij den logementhouder E. Buiskool: het 
verbouwen van bovengenoemd logement. 

Groningen , tc 8 uren, door den architect X. W. Lit, in het koffie
huis van J. van der Sluis, in het huis de Beui-s: het bouwen van twee 
woonhuizen aan de Parklaan. Bilj. inzenden l uur vóór de besteding. 

Dinsdag, I t Haart. 
's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van financien: het onder

houden en herstellen van het rijksgebouw te Leeuwarden, waarin de 
kantoren van de hypotheken en het kadaster zijn gevestigd, van 1 April 
'89 tot en met 31 Maart '92. Inl. bij den rijksbouwmeester in het le 
district, te 's-ilage, en den hoofdopzichter 1>ij de landsgebouwen 0. 
Fokkens, te Zwolle. Aanw. gehouden. (Zie advert, in 7.) 

Alkmaar, te 12 uren, door dijkgraaf en heemraden van den Honds-
bossche 'en duinen tot Petten, in het hotel »de Toelast": 

lo. h?t eenjarig onderhoud van de Hnudsbossche zeewering en renige 
binnenwerken; 

2o. het driejarig onderhoud der gemeenelandsgebouwen, bruggen, 
sluizen enz. 

Elburg (Geld.), te 12 uren. door burg. en weth.: het éénjarig onder
houd van de gruis-, puin-, klinker- en grint- of kiezelwegen dezer ge
meente, gelegen in Elburg. 

Elburg (Geld.), te 12 uren, door den dijkstoel van den polder Üoster-
wolde, op de polderkarner: de levering van 16,000 bos of zoogenaamd 
160 vim eiken rijzen, 20,000 bos eiken aardgarden en 800 dennen 
boompjes. 

Overslag, te 2 uren, door burg. en weth.: het over 3 M. breedte 
door Lessineskeien tusschen Doorniksche kantsteenen vervangen, van een 

fedeelte der gemeen te-grint baan, lang 670 M. Aanw. 12 Maart, van 
0—11*;, uren. 

Hulsel (N.-Br.), te 2 uren, door den bouwkundige 11. R. Hendriks, te 
Os, in het schoolgebouw: het bouwen van eene kerk met sacristy, toren 
enz. Aanw. 12 Maart, te 10'/i uren. 

Zutfen, te 2 uren, door provisoren van het oude en nieuwe gasthuis: 
het leveren en stellen van een ijzeren hek op steenen voetmuur en put 
langs het terrein van het ziekenhuis aan den Coehoornsingel. Inl. bij 
de architecten I). Lijsen en F. H. van Etteger. 

Nurliulzum (Er.), te 4 uren, door X. Klazinga: het afbreken van een 
boerenhuis te Drogeham en het opbouwen van een boerenhuis te Sur-
huizum. 

Nleuw-Belerland, te 4 uren, in de herberg van J. Bonman: het 
bouwen van eene vlassersstelliug met woonhuis. 

Amsterdam, in het café Panorama: het verbouwen van een winkel
huis met bovenwoning aan den Hinnenainstol, hoek Prinsengracht Inl. 
bij den architect J. Lenderink, le Van Swindenstraat 125, Amsterdam. 

Woensdag, 19 Maart. 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 

levering van 2890 M s ballaststeen voor de rijksriviorwerken op de Maas, 
in 2 perc. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur 
Steyn Parvé, te s-Bosch, en de betrokken opzichters. Aanw. gehorden. 
Raming: perc. 1 f 23,600, perc. 2 /' 4400. 

's-Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
wegruimen van een in de rivier de Waal onder Dode waard nabü heest, 
tusschen de kilometerrauien 80 en 40 gezonken vaartuig. Inl. hij den 
hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage. en den ingenieur Van derSleijden, 
te Nijmegen. 

Utrecht, te 121/, uren, door de directie van den Ned. Rijnspoorweg: 
de levering van magazijngooderen. Hilj. inzenden uiterlijk 12 Maart. 

Terhelden (Z.-H.), te l ' / i uren, door kerkvoogden der Xed.-Herv. 
gemeente, in de consistorie: net herstellen der pastorie en het verrichten 
van daarmede in-verbaud-staandc werkzaamheden, 

Nlsse (Zeel.), te 2 uren, door C. Hoven, in de herberg van C. de 
Blaaij: het herbouwen van hot door brand vernielde woonhuis en graan
schuur op zijne hofstede, aldaar, lui. bij den architect A. le Clercq, te 
Kruiningen. Aanw. 13 Maart, te 11 uren. 

Nleuw-Vennep N.-H.), te 2 uren, door den kerkeraad der Christ.-

Geref. gemeente, in het kofliehuis van tie Wed. J. Stapel: het afbreken 
der bestaande en het bouwen eener nieuwe pastorie. Inl. bij den 
bouwkundige II. Rinek, te Hoofddorp Aanw. II Maart, te 12 uren. 

Amsterdam, door het best. van de vereeniging «Amsterdamsche 
werkmansbond": het verbouwen van het perceel aan den Singel no. 530, 
aldaar. Aanw. 11 Maart, te 10 uren. 

Oude-Tonge, (Z.-H.), door burg. en weth.: de levering van pl. ra. 
600 M* grove onderhoudsgrint. 

Donderdag, 14 Haart. 
Gorichem, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenirur, aldaar, 

op het bureau der genie: het bouwen van eene bergloods voor artillerie-
materieel in het fort Loevestein, Bilj. inzenden uiterlijk 13 Maart, vóór 
3 uren. Raming f 2450. 

Arnhem, te 11 uren, door den kapitein eerstaanwezend-ingenieur, in 
het hotel Sluis: het vernieuwen van het dak van den ziekenstal te 
Arnhem. Hilj. ii,zenden uiterlijk 13 Maart, vóór 3 uren Raming /"4700. 

T u i l (Geld.), te 12 uren, door den dijkstoel van het polderdistrict 
Tielerwaard, in het districtshuis: 

lo. het verhoogen van de buitenkruin en het verzwaren van den 
binnenloop des dijks onder Haatten, ter lengte van ongeveer 244 M.; 

2o. het aanbrengen van een berm aan de binnenzijde des dijks onder 
Haaften. lang ongeveer 62 M.; 

3o. het vierkanten van den vloer des dijks onder Haaften, ter lengte 
van ongeveer 1270 M.; 

4o. het gedeeltelijk dichten van van een wieltje onder Hellouw, lang 
ongeveer 64 II, Inl. bij den dijksopzichter 't Hoen, te Tuil. Aanw. 
13 Maart. 

Leunen (Limb.), te 3 uren, door het R.-K. kerkbest.: het afbreken 
van het bestaande en het bouwen van een nieuw schip, ter lengte en 
breedte van 21 bij 10 M., met torentje en sacristie, benevens het restau
reeren van het bestaande koor. Aanw. 14 Maart, te II1,, uren. 

Assen, te 4 uren, door .1. Iz. Polak, te Wildervank, in het hotel 
Kuipers: het bouwen van een winkelhuis aan den Gedernpten singel te 
Assen. Inl. bij den aichitect H. H. Huizing Iz., te Wildervank. Aanw. 
14 Maart, te 11 uren. 

Vrijdag. IA Haart. 
Dordrecht, te 11 uren, in het kofliehuis van L. van Dongen, aan het 

Schellersplein: de levering van 589 stère gewasschen onderhoudsgrint, 
te leveren voor 15 Juni a. s. op de losplaatsen te 's-G ra ven deel. Strijen 
en Puttershoek. Hilj. inzenden uiterlijk 14 Maart bij den dijkgraaf van 
Nieuw-Bunaventura, G. A. van Driel, te Puttershoek. 

Willemsoord, te l i uren. door dc directie der marine: het bouwen 
van twee ijzerea steenkolenloodsen. Inl. bii den hoofdingenieur der 
marine, aldaar. Aanw. 13 en 14 Maart, te 10 uren. 

VII «ge, te 1 uur. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhouden en herstellen van de gebouwen enz., behoorende tot de 
herstellingswerkplaats der rijkstelegraaf te 's-Hage, 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 voor de landsgebouwen J. A. Weinberg, te's-Hage. Aanw. 
gehouden. Raming / 1623. 

Arnhem, te 2 uren, door den aannemer J. II, Vos Sr.: het verf- en 
glaswerk voor den bouw van Musis Sacrum, te Arnhem. (Zie advert 
in n°. 10.) 

's-Hage, te 1 uur. door het ministerie van waterst. ens.: het 
leveren, bereiden tegen bederf, vervoeren en opslaan van palen en 
schoorpalen, voor de behoefte van de rijkstelegraaf, ged. '90. Inl. bij den 
inspecteur der rijkstelegraaf te 's-llage. 

Venloo: de levering van 400 str. M. trottoirbanden van petit granit, 
hoog 0.27 breed 0.20 M. 

Hoedekenskerke (Zeel.), bij den burgemeester: de levering van 250 
M 3 onderhoudsgrint. 

Zaterdag, l O Maart. 
Haarlem, te 10 uren, door den majoor eerstaanwezend-ingenieur, op 

het bureau der genie: het maken van een iulaatduiker aan den Vijf-
huizen|K)lder. Hilj. inzenden uiterlijk 15 Maart, TOOT 3 uren. Aanw. 12 
Maart, te 11'/, uren. Raming ƒ 9800. 

Neuzen, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
te Bergen-op-Zoom, in het «hotel Rotterdam": het hei-stellen van storm
schade te Neuzen. Bilj. inzenden uiterlijk 15 Maart, vóór 3 uren. Ra
ming f 5500. 

Ternaard (Fr.), te 1 uur, door het dijksbest. van den Ternaarder-
polder. bij Haima: het leggen van 7550 M 1 bestrating met bijlevering 
der benoodigde steenen, het onder prolie! brengen van den zeedijk enz. 
Inl. bij den architect P. van der VVerff Jz., aldaar. Aanw. 15 Maart, 
te 1 uur. 

Koog a/d. Zaan (N.-IL). te l ' , a uren, door burg. en weth.: het droog
maken van de schutsluis in bovengenoemde gemeente. Inl. bij den 
gemeente-opzichter J. Otter. Aanw. gehouden. 

Utrecht, te 2 uren, door het prov. best.: do uitvoering van eenige 
vernieuwingen en herstellingen aan de me mri egoede ren te Montfoort. 

Workuni , door het dijksbestuur van het waterschap »het Work umer 
Nieuwland": 

lo. 310 stuks 6.2 M. (21 voets) nieuwe grenen zeedijk palen; 
2o. U5 M. 10 a 25 dito grenen gording: 
3o. 120 stère grint; 
4o. 50 last (2000 KG. het last) harde briksteen. Bilj. inzenden vóór 

16 Maart bij den voorzitter L. S. Wicrsrna. te Workum. 
Kauwerd, door burg. en weth.: de levering van 350 stère riviergrint. 

Bilj. inzenden vóór 16 Maart. 
Maandag, i s Maart. 

Zwolle, te 11 uren, in het hotel de Doelen: het verbouwen van het 
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liet leveren van vijlen, «pijkers, ijzerkramerijen, IJzerdraad, bereide 
nbereide verfwaren, touwwerk, borstel weiken, schoonmaakgereed-

pereeel sectie F no. I860, aan de Blijmarkt, aldaar, voor de spaarbank 
Tan het departement Zwolle der Maatschappij tot Nut van't Algemeen. 

's-Hage. te 12 uren, door het ministerie van koloniëni de levering van 
stalen dwarsliggers met toebehooren. ten dienste der staatsspoor wegen 
ter Sumatra's westkust. 

Hoorn, te 12 uren, door dijkgraaf en heemraden van Drechtorland, 
in den Dooie: het leveren van 2.142 U> grint, 281,500 Waalsche straat
klinkers, 559 M 3 zand, met het vervoeren van dezelve naar de Dreehter-
landsche wegen en het maken van 4345 str. M. paardenpad. Inl. bij den 
opzichter A. Stoutjesdijk, te Hoorn. 

AniNierdatn, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het uitvoeren van baggerwerken in hot open havenfront, benevens 

hot diephouden van de dokkon, buitenhavens en het afgesloten IJ, 
god. '89 

2o. li 
cn onl 
schappen, kalfaatwerk. emmers en putsen, bezems, manden, poetskatoen, 
kurkeuzakken, strookdweilen en matten, kalk, cement, witzand en blauwe 
steenen. ten dienste der gemeentewerken, onder beheer van den weth. 
der publieke werken te Amsterdam, ged. '89. '90 en '91. (Zie advert, 
in n«. 10.) 

(.rollingen te 12*\ uren. door burg. en weth.: het wegbreken van 
de bestaande vischbanken met de daaraan verbonden kantoorlokalen bij 
de Kranehriig, en het bouwen van een kantoor ten behoeve van hot 
meten en wegen van granen, op een terrein in de nabijheid van de 
Oosterhaven, niet bijlevring van al het benoodigde. Aanw. 14 Maart, 
te 11 uren. Bilj. inzonden uiterlijk 16 Maart, vóór 41/, uren. 

Medemblik, te 1 uur, door dijkgraaf ou heemraden der Vier Noorder
koggen, in het koggenhuis: het uitvoeren van grond- en steenglooiing-
werk, op dijksimmtners 10 en 11, aan den Westerdijk onder Aartswoud. 
Inl. hij den hoofdopzichter A. Kater Jz., te Medemblik. Aanw. 11 Maart, 
te 11 uren. 

Amsterdam, te 2 uren, in kamer no. 46 van het centraal admini
stratiegebouw der Holl. ijzeren spoorwegmaatschappij: 

lo. bestek no. 437. het uitvoeren van onderhoudswerken op den spoor
weg Helder—Amsterdam, Zaandam—Kokhuizen en Hoorn—Medemblik, 
in 5 pereeelen. Raming f 32.200; 

2o. bestek no. 438, het uitvoeren van onderhoudswerken op den spoor
weg Amsterdam—Winterswijk, Hilversum—Utrecht en Amersfoort— 
Kesteren, in G perc. Raming ƒ 88,776.19* ; 

3o. bestek no. 439, het uitvoeren van onderhoudswerken op de inspectie 
Amsterdam, in 2 perc. Raming f 23,520; 

4o. bestek no. 440, het uitvoeren van onderhoudswerken op den spoor
weg Amsterdam—Rotterdam en Haarlem—Uitgeest—Umuiden, in 5 perc. 
Raming ƒ44,137. (Zie advert, in «°. 10.) 

Amsterdam, te 3 uren, door het bestuur van het Burgerziekenhuis, 
in het paviljoen Vondelpark: het maken van verschillende gebouwen 
voor het burgerziekenhuis, op een terrein aan de Linnaeusstraat te 
Amsterdam, mot de leverantie van alle materialen en arbeidsloonen. Inl. 
bij den ingenieur-architect A. L. van Qendt, aldaar. (Zie advert, in 
»< 10.) 

Diaidag, 1 » Maart. 
Helder, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

aldaar, op het bureau der genie: het bouwen van eene overdekte 
reinigingsinrichting in de reduitgracht van het fort Kijkduin. Bilj. in
zenden uiterlijk 18 Maart, vóór 3 uren. Raming f 800. 

's-llage, te 12 uren, door het ministerie van financiën: het onder
houden en hei-stellen van het gebouw te 's-Bosch, waarin gevestigd zijn 
de kantoren van de hypotheken en van het kadaster, van den dag der 
goedkeuring van de aanbesteding tot en met 31 Maart *92 Inl. bij den 
rijksbouwmeester in het 2e district, te 's-Hage, en den hoofdopzichter 
der landsgebouwen J. J. G. Rinkes, tc Breda. Aanw. 12 Maart, te 1 uur. 
(Zie advert, in »• 9.) 

Kreuvvllk (Z.-H.) te 12 uren, door het R.-K. paroch. kerk best. van de 
H.H. Apostelen Petrus en Paulus van Randenburg, bij den kastelein J. 
Eegdeman: het bouwen eener kerk met toren, pastorie enz. Inl. bij den 
architect E. J. Margry, te Rotterdam. Aanw. 12 Maait, te 12 uren. 

Zwolle, te 12 uren, door het R.-K. kerkbest. der parochie vanO.-L.-
V.-Hemelvaart, in het logement ide halve Maan": het aanbouwen van 
drie kapellen, een verwarrningslokaal en catechismuskamer aan de noord
zijde der parochiekerk O.-L.-V.-Hemelvaart op de Osseinarkt to Zwolle. 
Inl. hij den architect S. J. H. Trooster B.Hz. Aanw. 11 Maart te 2 uren. 
(Zie advert. Iff «° 10.) 

Os, te 3 uren, door de Wed. Henri Jurgens— Van Waardenburg, in 
het koffiehuis van M. van den Biggeluar: het maken van een koetshuis 
en stalling enz., op het terrein hij haar woonhuis. Inl. bij den bouw
kundige H. R. Hondriks, aldaar. Aanw. 19 Maart, te II uren 
- Krallngen, te 8 uren, door hot best. van don polder Kralingen, in 
het waterschapshuis: het ophoogen van een gedeelte van de Kortekade 
bij den Noordpias. Inl. bij l i . II. Beijderwellen, aldaar. Aanw. 14 Maart, 
to 10 uren. 

Oosi burg (Zeel.), door burg en weth.: de levering van grint, voor 
den weg van Oostburg naar Uroede 200 M 3 en voor den weg van Oost-
burg naar Water! and kerkje 135 M 3 . 

Woensdag, 20 Maart. 
's-llage, tc 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 

uitvoering van baggerweik in hot belang van het groot scheepsvaar-
water in het Hollandsch Diep. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 
's-Hage, den ingenieur lloogenhoom en den opzichter Chevalier, heide te 
Dordrecht. Aanw. 13 Maart. Raming f 0.2b per M*. 

's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de uit
voering van baggerweik in het vaarwater van de rivier de Maas, in 
twee pereeelen. Inl. hij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den 
ingenieur Steijn Parvé, te 's-Bosch, en de betrokken opzichters. Aanw. 
13 Maart. Raming: perc. 1 f 4000, perc. 2 f 5150. 

Krallngen, te 11 uren, in het café den Burg, aan de Kortekade: het 
bouwen van een bouwmanswoning aan den Spiegelnisser weg in den 
Prins-Aleianderpolder, gein. Kralingen. Inl. hij den timmerman en 
molenmaker A. Groen, te Kralingen. Aanw. 13 Maart, te 10 uren. 

Amsterdam, te 1 uur, door het ministerie van koloniën, in het Nuts-
gehouw: de levering van divei-se materialen, gereedschappen, goederen 
enz., in G2 pereeelen. Bilj. inzenden 20 Maart, vóór 12 uren. 

Medemblik, tc 1 uur, door dijkgraaf en heemraden der »Vier noorder 
koggen", in het koggenhuis.- de vernieuwing der stoomketels van het 
stoomgemaal to Medemblik. Inl. bij den ingenieur H. P. N. Halbertsma, 
te Leeuwarden. Aanw. 13 Maart, te 1 uur. 

Heerenveen, bij J. Wierda: het afbreken van het oude en hot 
grootendeels nieuw opbouwen van eon boerenhuis te Oldeboorn. ïnl.bij 
den architect M. K. de Jong, te Oldeboorn. Aanw. 13 Maart, te 10 uren. 

Roodkerk (Kr.), bij B. Elzinga: bot bouwen van eene zuivelfabriek 
te Oenkerk. Inl. bij B. Elzinga. Aanw. 12 Maart, te 1 uur. 

Donderdag , 21 Maart. 
Zieriksee, te 1 uur, door het dagel. best. van het waterschap 

Schouwen, aan 's Landskamer: het leveren van 1200 M* grint voor de 
rijbanen der zoo- en inlaagdijkon, in 1 perc, en dc commissie van de 
grintwegen in Schouwen: hot leveren van 1850 M 3 grint, mede in 
1 perceel. 

Haarlem, te 2'/i uren, door burg. en weth.: het sloopen van don 
bovenbouw van do Krnishrug over de Nieuwegracht tot ongeveer aan 
de waterlijn of 80 cM. h AP., hot maken van een nieuwen bovenbouw 
op de hostaai.blijvende metselwerken, met gemetselde landhoofden, pijlers, 
vleugclmuron enz. Aanw. 15 Maart, te 10 uren. (Hcrbesteding. Zie 
advert, in n°. 10.) 

Aalten (Geld.), te 4 uren, door burg. en weth.: de vernieuwing van 
ongeveer 3790 M 1 straat te Aalten en ongeveer 900 M 1 straat te Breden-
voort door middel van Luiksche grèskeien en Niodermendiger steen, en 
van ongeveer 2000 M* straat te Aalten cn ongeveer 450 M* straat te 
Brcdevoort, met de oude uitkomende veldkcien. Aanw. 11 Maart, 
te 11 uren. 

Leeuwarden: bet afbreken van het oude boerenhuis, bewoond door 
M, Leistra, ouder Rinsumageest, en het bouwen van een groot stelphuis. 
Inl. bij den architect J. W. Duijll, te Driesum. Aanw. 18 Maart, 
te 1 uur. 

Vrijdag, 22 Maart. 
Arnhem, te II 1/, uren, dour burg. en weth.: 
lo. bestek no. 10, de levering van arbeiders en vervoermiddelen, en 

het verrichten van verschillende werkzaamheden ten behoeve van het 
onderhoud en den aanleg der wegen; 

2o. bestek no. 18, de levering van 600 M ' basaltslag, ten behoeve van 
het onderhoud der wegen. (Zie advert, in n'. 10.) 

Leeuw arden, te 1 uur, door het prov. best. van Friesland: het ver
beteren van het grootscheepsvaarwater van Stroobos naar Staveren en 
Lemmer, 6e gedeelte (Lemmer—Heeg over Sloten, met zijtak naar 
Tacozijl). Aanw. 20 Maart, te 9 uren. Raming f 65,600. (Zu advert, 
in n'. 10.) 

Zaterdag , IS Maart. 
Ruurleo, te 11 uren, door directeuren van den Hummeloo—Knschedé-

schen kunstweg, in het logement .de Klok": de levering van de benoo
digde basalt-keislag en grint, ged. '89. Ililj. inzenden uiterlijk 21 Maart 
bij den president-directeur Gijseweenink, te Zelbem. 

Wonimela , te 11 uren, door burg. en weth. van Hennaarderadeel: 
het leveren, lossen en vervoeren van 800 stère grint, in 3 perc. Inl. bij 
den gemeenteoplichter I). Wijma. 

Maandag, 2ft Maart. 
Kolluni, te 12 uren, door burg. en weth. van Kollumerland en 

Nieuwkriiislanil: de levering van 500 stère grint voor de kunstwegen. 
A in,ui. lum door de Holl. ijzeren spoorwegmaatschappij, in kamer 

no. 46 van het centraal administratiegebouw: bestek no.407, het maken 
van den onderbouw voor eene hydraulische kolentip met het leggen van 
sporen, het uitvoeren van baggerweik eu andere bijkomende werken op 
het goedereastation Amsterdam—Rietlanden, in 2 perc. Raming: perc. 
1 / 48,000, perc. 2 ƒ 12,000. (Herbesteding. Zie advert, in n'. 10.) 

Uinedag, 211 Maart. 
Utrecht, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen: 
lo. het leveren van bouwstoffen voor een beweegbaar veld-hospitaal. 

Raming j 6500; 
2o. het vernieuwen van de bergloodi voor inundatiematerieel in het 

fort Vossegat. Raming / 1200; 
3o. het inrichten van de kazerne «Kinderhuis" c. a. te Utrecht tot 

garnizoensmagazijn van nachtleger, klceding enz. Raming f 4300. 
Bilj. inzenden uiterlijk 25 Maart, vóór 3 uren. 

Arnhem, to l l ' / j uien, door burg. en weth.: het leveren van grint, 
gus- en plaatxand op de losplaatsen der gemeente aan den Rijn en den 
IJsel, en langs verschillende wegen, in 2 perc. (Zie advert, in n*. 10.) 

'a-Hage, te 12 uren, door het ministerie van financiën: het onder
houden en herstellen van het gebouw te Zieriksee, waarin gevestigd zijn 
de kantoren van de hypotheken en van het kadaster, van den dag der 
goedkeuring van de aanbesteding tot en met 31 Maart '92. Inl. bij den 
rijksbouwmeester in het 2e district, te 's-Hage, en den hoofdopzichter 
der landsgebouwen J. J. G. Rinkes, te lireda. Aanw. 19Maart, te 1 uur. 
(Zie advert, in n'. 10.) 

Waenadag, 27 Maart. 
'.-Hage. te 11 uren, door bet ministerie van waterstaat ens.: het 

maken van werken tot verbetering van de losplaats aan den rechter
oever der rivier de Maas, tusschen de kilnmeterraaien 155 en 156 der 
rivierkaart, onder de gemeente lïennep (prov. Limburg). Inl. bij den 
hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur Steijn Parvé, te 
's-Bosch en den opzichter Kooreman, te Venloo. Aanw. 20 Maart. Ra
ming ƒ 1500. 

'a-llagr, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van werken tot verbetering van de rivier de Maas, tusschen de 
kilouiotori-iiuien 148 en 149 der rivierkaart, onder de gemeenten Hergen, 
prov. Limbing, en Boxmeer, prov. Noord-Bnbant Inl. bij den hoofd
ingenieur Leemans, te 's-llage, don ingenieur Steijn Parvé, te 's-Hosch, 
en den opzichter Kooreinuii, te Venloo. Aanw. 20 Maart, te 12 uren. 
Raming f 13,ooo. 

Donderdag, 2S Maart. 
Dlrkaland, te 121;, uren, ter secretarie: het zesjarig onderhoud van 

don wog tusschen het Sas-vanliirksland en Herkingi-ii. van 1 Mei '89— 
'95. Inl. bij den hoofdingenieur van den prov. waterstaat, J. van der 
Vegt, te 's-llage. Aanw. 27 Maart, te 1 uur. 

Vrijdag, 2» Maart. 
Arnhem, te U '/i uren, door burg. en weth.: bestek no. 6, het ge-

D E O P M E R K E R . 

woon onderhoud der bestratingen, het herstraten van cn het maken van 
„jeuwe kei-, klinker- en ironbrickbestrathigon, het leggen en stellen 
van gootbanden, riolen en syphons. 

Arnhem, in hot prov. gouvernementsgebouw: het uitvoeren van 
eenige vernieuwingen en herstellingen aan de prov. gebouwen, ged. '89. 

Arnhem, in het prov. gouvernementsgebouw: het buitenverven van 
prov. gehouwen tc Arnhem, ged. '89. 

Maandag, f April . 
leraehe (Zeel.), te « uren, door burg. en weth.: de levering van 250 

stère grove onderhoudsgrint van 2 tot 4 cM., franco op de los-en lading-
plaats aan de haven te lerseke, als: 86 stère vóór 1 Mei en 165 store 
in Augustus '89. 

Weenadag, l o April . 
'a-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat ent.: de 

uitvoering van werken tot normaliseoiing van de rivier de Waal, onder 
Valburg, Beuningen en Ewijk, prov. Gelderland, tusschen de kilometer-
raaien 31 en 35 der herziene rivierkaart. Inl. bij den hoofdingenieur 
Leemans te 's-Hage, cn den ingenieur Van der Sleijden, te Nijmegen. 
Aanw. 3 April. Raming / 69,000. 

Op later te bepalen datum. 
'a-Boaeh , door den architect H. C. Dobbe: het afbreken van een huis 

op de Pensmarkt, genaamd illotel Neuf", en het opbouwen van een 
magazijn met bovenwoning. 

A F L O O P 

VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Ameralaert, 23 Febr.: bet bouwen van een 

koelstal bij de rijbaan voor de rijschool; gegund 
aan den minsten inschr. G. Wassink, te Amers
foort, voor / 1492 
Raming » 1600 

Langbroek, 25 Febr.: het vergrooten der 
school voor openbaar lager onderwijs, te Neder-
langbroek; ingek. 3 bilj. als: 
II. II. de Ridder, te Leersum, f 6880 
II. Roks, t Wijk-bij-Duurstede, • 6745 
T. Meerdiiik, > Langbroek, » 5197 
Gegund. 

Nt.-Annaparochle, 1 Maart: het bouwen van 
een heerenhuis met schuur c, a. bij de ngroote 
Bontekoe", onder Leeuwarden; ingek. 25 bilj.; 
gegund aan den minsten inschr. P. Reisma, te 
Menaldum, voor f 29,000. 

Alkmaar, 2 Maart, voor rekening van het 
heemraadschap de Schermeer: lo. de levering 
van 200,000 straatsteenen ; gegund aan P. Mes-
selaar, te Alkmaar, voor f 14.80 per duizend. 

2o. de levering van 60 a 70 M'grint; gegund 
aan M. de Wild, te Alkmaar, voor ƒ 2.45 per II 3 . 

Hozrndaal (N.-Br.). 2 Maart: het bouwen van 
een magazijn, onder beheer van den architect 
M. Vergouwen; ingek. 10 bilj., als: 

L. Suijkerbuijk, j 8888 
A. v Bekhoven, > 8200 
A. Année, . 7880 
Jos. v. Loon, » 7629 
M. Zwanen, i> 7410 
F. Posthumus, » 7310 
A. Buyssen, » 7300 
J. Cruininkx, i> 7299 
F. D. liruglemans, i> 6213 
P. Stevens, » 6800 
Gegund. 

Deraburg, 2 Maart, onder beheer der genie 
te Zutfen: 10. het vernieuwen van de houten 
loods bij het wachthuis aan de Ooipoort te 
Doesburg; ingekomen 4 bilj., als: 
H. v. Dijke, te Doesburg, / 530 
G. J. Onstein, » idem » 484 
H. C. Bloemendaal, > idem > 463 
G. R. v. Ree, » idem > 436 
Raming • 600 

2o. het leveren van twee brugschepen voorde 
schipbrug over het Broekhuizerwater te Does
burg; ingekomen 3 bilj., als: 
J. v. Aller, te Hasselt (Zwolle), ƒ 1694 
W. R. v. Goor, , Zutfen, • 1487 
H. de Goede, > Doesburg, > 1475 
Raming » 1700 

Delft, 2 Maart: het sloopen van het perceel 
aan den Verversdijk hoek Rietveld, te Delft, en 
het wedoropbnuwen van een winkelhuis inet 
bovenwoning, onder beheer van den architect C. 
J. L. Kersbergen; ingek. 15 bilj., als: 
E. H. Luxemburg, te Delft, / 4857 
A. Veth Bz., • idem • 4700 
J. de Run, • idem > 4525 
I). Huurman, > idem > 4420 
W. N. v. Ipenburg, t idem > 4420 
Gebr. Lucas, • idem > 4380 
A. 1. Vollebrecht, > idem > 4380 
H. Beiier, > idem > 4306 
J. R. Vos, » idem . 4289 
W. F. C. Schaap, • idem • 4100 
P. A. Kouwenboven, i> idem v 4026 
C, J. Paalvast, . idem • 4024 
L. J. v. Vondelon, . idem » 3779.60 
J. Struik. > idem , 3748 
A. Schalier, • idem » 3743 
Gegund. 

Mrhijndel, 2 Maart: het houwen eener boer
derij op het Plein; ingek. 3 bilj., als: 
J. Verbuist, te Schijndel, f 3095 
J. Aarts, > idem » 3045 
M. v. ii Hosselaar, , Boxtel, , 2809 
Gegund. 

Utrecht. 2 Maart: hot verbroeden en ver
nieuwen van de Staminetsbi-ug aan de Drift 
ingek, 11 bilj., als: 

P. Leenden, 
II. Vermeer, 
Gebr. v. Leeuwen, 
W. A. G. Jansen, 
D. Bemereld, 
G. J. v. Vloten, 
F. H. Jozeph, 
.1. de Vos, 
E. Scheepbouwer, 
J. Krachten, 

te Utrecht, 
* idem 
n idem 
• idem 
» Vreeswijk, 
» Utrecht, 
» idem 
« idem 
» idem 

idem 

ƒ 12,883 
. 12,080 
i 12.065 
- 11.880 
> 11,880 
i 11,787 
» 11,669 
> 11,662 
i 11,620 
» 11,583 
• 11,386 K. J. liuijsch v. Dugteren, i idem 

De uitvoering van hot werk is door J. Krachten 
overgenomen van Ruijsch van Dugteren, voor 
laatstgenoemd bedrag. 

Tolen. 2 Maart: de vernieuwing van een ge
deelte havenbeschoeiing; 
hoogste inschr. J. C. Geldcrblom, J 1190 
minste . W. J. Walpot, . 1010 
Gegund. 
Raming f 1255 

Zwolle, 2 Maart: het bouwen van een con
certzaal met nevenlokalen bij de Buitensociëteit 
aan den Stationweg te Zwolle, onder beheer van 
den architect S. J. H. Trooster B.Hz., aldaar; 
ingek. 9 bilj., als: 
Groothengel, te Borne, ƒ 52,600 
Witzand, » Ahneloo, • 60,980 

Wissing, 
Bruins, 
Weasel mg, 
Van Uneh, 
De Herder, 
Aberson, 
Timmer, 

te Wezep, 
» Zwolle, 
t Hengeloo, 
» Zwolle, 
, idem 
B Steenwijk, 

Meppel, 

ƒ 43 300 
• 42.327 
. 41.600 
. 41.464 
» 39,960 
i 38.333 
. 37,910 

'a-Hage, 4 Maart: het aanleggen van de 
aardebaan voor den hoofdweg, in het gepro
jecteerde park ten westen van den Nieuwen 
lladweg tusschen de Wittebrug en het Kurhaus 
te Scheveningen; ingek. 15 bilj., als: 
H. Jongenburger, Waddinksveen, / 33.800 
P. Zanen ('z.. Ammerstol. » 32.980 
\V. v. Leeuwen, Ilollevoetsluis, » 32.900 
A. de Borst Cz., Papendrecht, » 32.340 
W. H. Swots, Hardinksveld, • 31.970 
A. Kortewog, 's-Hage, • 31.400 
I'. Zanen Hz., Ammerstol, > 31.138 
G. Keij, Rotterdam, • 30,700 
G. v. d. Drilt, 's-Hage, » 30.500 
J. v. d. Elshout, Scheveningen, • 27,993 
A. de Waerd en J. 0. Dierckx, 's-Hage, • 27.700 
J. de firuijn en V. d. Horst, idem • 27,565 
C. v. Boven, Nieuweiainstel, . 26,900 
P. J. Dubbeldam, Dordrecht, • 24.850 
C. Bos, idem • 2:1,390 

Jaaraveld, 4 Maart, voor rekening van het hoogheemraadschap van den Lekdijk benedendanis 
en Useldam: het maken van basaltglooüngen tegen de oevers voor de schoordijken, in 4 perc. 
en in massa; ingek. 10 bilj., als: 

Inschrijvers en woonplaats. perc 1 
per H ' 

perc. 2 
per M» 

perc. 3 
per M a 

perc. 4 
per M 2 

massa 
per M» 

/ 3.13 
ƒ 3.20 ƒ 3.25 / 3.00 ƒ 3.30 3.00 

2.80 2.74 2.70 2.76 2.90 
2.99 2.89 2.89 2.87 2.915 
S.17 2.97 2.82 2.97 2.78» 

— — 2.64 
— — 3.30 — 

2.t5 2.70 2.70 2.7* 2.63 
3.22 3.10 3.05 3.12 — 
2.98 2.84 2.78 2.90 2.82 
3.24 3.05 2.92 3.06 2.84 

H. L. Cusveller, Staveren, 
J. Monster, Vreeswijk, 
C. Streefkerk, Aineuie, 
P. de Vos Hz., Bergambacht, 
C. Zanen Hz., Ammerstol, 
D. A. v d. Kaaij, Rossura, 
J. Verschoor, Ammerstol, 
T. Suets Tz., Ameide, 
As. de Jong Jz,, Ammerstol, 
P. Zanen Cz„ idem 
A. Prins Thz., Sliedrecht, 

Het werk is in massa gegund aan T. Swets Tz.. te Ameide, voor ƒ 2.63 per M'. 
Creede, 4 Maart: het bouwen van een school

gebouw en het verhouwen der onderwijzers-
woning te Kruisdijk (gem. Groede); ingekomen 
10 bilj, als: 
S. W. de Smidt, Scboondijke, ƒ 9285 
1. A. v. d. Sande, Groede, » 8686 
A. Risseeuw, idem » 8680 
W. Woittiez, Breskens » 8607 
A. du Burck, idem » 8596 
J. J. Ctivelje en J. Versluis, üostburg, » 8065 
A. v. Male, Scboondijke, » 7946 
P. Mosjé, Breskens. » 7364 
P. j . Staal en Goedemond. Hansweerd, > 7370 
A. U. L. Maes en J. F. Maes. Hoofdplaat, . 6999 
Raming » 8687 

Vorredljk , 4 Maart: het bouwen van eene 
woning met schuur te Terwis|iel, voor Jb. E. 
Postbuina, aldaar; ingek. 7 bilj., als: 
.1. Bouma, te Langezwaag, / 1597 
J. v. d. Sluis. . Goiredijk, » 1569 
D. Oosterliaan, • idem » 1569 
T. v. Kik, ' Lippenhuizen, * 1526 
11 Kuelstra, » Luxwolde, » 1496 
IJ. Winters, • Goiredijk, » 1438 
H. II. v. Dam, » Kortezwaag, » 1392 
Gegund. 

Rotterdam, 4 Maart: het herstellen en ver
anderen van het pand no. 4 aan de Groote 
Draaisteeg, onder beheer van don architect A. 
W. Meijneken; ingek. 4 bilj.. als: 
C. A. v. d. Veer, te Rotterdam, f 865.50 
J. v. Iteenen, •> idom » 787 
P. Vei-nieijdon Az., • Idem i 778 
J. F. Houtzager, » idom » 770 

Lelden , 4 Maart: het leveren van 80 twee
persoons schoolbanken; ingek. 15 bilj ; 
hoogste inschr. A.P.K.Hardeman, Leiden,/' 959 
minste » N. Vallentgooil, 's-Hage, i 665 

Dc gunning is 8 dagen aangehouden. 
Amsterdam, 4 Maart: het bouwen van een 

gedeelte wal beschoeiing, een houten loodsje en 
een desinfectiegebouw bij het beltterrein; ingek-
15 bilj., als: 

te Sloten, 
i Amsterdam, 
i idem 

W. de Leon, 
J. Schaafstra, 
K. J. l i . v. I lamme. 
F. Krikkaert, 
G. Boon, 
H. C. Dorlas, 
W. Greve, 
II. Dmkla, 
M. Doutekom, 
W. L. Leibbiandt, 
D. II. Zeevat, 
C. J. Maks Jz., 
H. Oz.inga, 
F. Ligthart, 
H. J. Meekers, 

i idem 
, idem 
, idem 
» Buiksloot, 
t Amsterdam, 
> idem 
, idem 
i idem 
• idem 
* idem 
, Nieuweramstel, 
, Amsterdam, 

Bovendien twee bilj. van onwaarde. 
UrirndtBvren, 4 Maart: het bouwen van 

verschillende gehouwen, voor rekening der maat
schappij Griendtsveen. onder beheer van den 
architect M. Drtesen, te Helmond; ingekomen 10 
bilj., als: 
L. Haagen, 
A. v. Gerwcn. 

f 19,786 
. 17,398 
• 16,760 
> 16.300 
• 16,097 
• 15.847 
> 15.620 
I 15.597 
» 15,447 
> 15,389 
> 15,231 
> 15.200 

14.374 
14.063 
13,976 

. de bruin 
lliiiiie. 
de liooij 

L, Paaps, 
J. 
J 

te Horst, / 12,148 
* Woensel, • 12.050 

Helden, • 11.800 
• Zomeren, 1 1M70 
» Tilburg, i 11.200 
• Vechel, i 10,tf85 

Helmond, ï 10<J30 
• idem 1 10.887 
9 Gemert, i 10,740 
B Oeurne, I 10,4'JO 

Nunen, 
Swiiikels, 

F. Oliviers, 
P. J. v. d. Mortel, 
Gegund, 

l'raneker. 5 Maart, voor rekening van het 
waterschap der «Vijf deelen zeedijken binnen
dijks": lo. 35 are zoodweik; ingek. 3 bilj., als: 
S. v. d. Laan, Wijnaldiiin, f 569 
Pierius Visser, Tziiiiiiiiarum, i> 350 
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G. A. Woudema, Soxbierum, ƒ 329 
2o. 240 stuks (32 dM. grenen palen; ingek. 2 

bilj., als: 

Hubert Jans & Co., Harlingen, 
Fontein en Tjallingii, idem 

3o. 20 stuks smalle eiken gordingen 
bilj., als: 

per stuk 
f 5.51 
» 5.48 

ingek. 2 

F. ten Zijthoir & Zn., Deventer, 
G. J. tiarsen. Zutfen. 

4o. 44 grenen gordingen; ingek. 

per stuk 
/ 5.30 
» 4.04 

2 bilj., als: 
per gording 

ƒ 1.60 
• 1.41 

ingekomen 2 

Erven L. It. Fontein. Franeker, 
L. Pusthuina Jacz., Hartingen, 

5o. 570 last Drentsehe steen 
bilj., als: 

p. last v. 2000 KG. 
Th. Brouwer, Koten, en II. Reitsma, 

Harlingen, ƒ 9.— 
H. Louissen, Noordbarge, • 8.70 

6o. 175 stère grint; ingekomen 2 bilj. als: 
per stère 

J. A. Deelstra, Rinsumageesl, ( 3.69 
G. W. Holland. Rotterdam, > 3.38 

7o. 2110 stuks onverglaasde buir.en, lang 0.50 
wijd 0.10 M., 150 stuks idem, wijd 0.20, en 20 
verbindingsbuizer.; ingek. 3 bilj., als: 
C. H. v. Duijsen, Leeuwarden, ƒ 292 
Erven R. L. Fontein. Franeker, » 264 
F. R. Bruinsma, Aehlum, > 258.50 

8o. 15,000 bos berken takken; ingekomen 3 
bilj.. als: 

per 1000 bos 
R. Koopmans, Leeuwarden, f 23 
G. Koopmans, idem • 22 
B. G. de Boer, Drachten, > 21.76 

9o. 20,000 bos eiken takken; ingekomen 3 
bilj., als: 

per 1000 bos 
R. Koopmans. Leeuwarden, f 20 
B. G. de Boer, Drachten, » 17.70 
G. Koopmans Leeuwarden, i 17.50 

lOo. 37,000 stuks fabrieksturven; ingekomen 
3 bilj., als: 

per 1000 stuks 
J. Walstra, Leeuwarden, ƒ 2.77'/i 
R. Koopmans, idem » 2.73 
G. Koopmans, idem > 2.55 

Alles gegund. 
kol lum, 6 Maart: het wegbreken van 6 oude 

en het bouwen van 5 nieuwe arbeiderswoningen; 
ingek. 11 bilj.. als: 
P. Sehaafsma, te Kollum, f 3036 
D. Walda, > idem a 3025 
T. Kats, a idem a 2956 
J. Meersma, • idem » 2900 
J. J. Pijnakker, > idem a 2*95 
I. Oostérhof. > idem » 2894 
K. J. Pijnakker, > idem • 2799 
S. Dijkstra, a idem a 2700 
J. v. d. Veen, > Augustinusga, > 2680 
R. Dijkstra, ï Kollum, i 2639 
Joh. 'Bakker, D idem a 2573 

Haarlem , 5 Maart: het bouwen van een 
woonhuis aan den Zijlweg, onder beheer van den 
architect S. Roog; ingek. 11 bilj., als: 

W. en P. Saarberg, Zevenhuizen, / 8500 
W. de Jong Wz„ Gouda, a 8400 
1. Spruijt, Kralingen, » 8169 
C. A. v. Spall, Hardinksveld, • 7990 
H. Wicnhoven, Schiedam, a 7980 
P. de Geus, 's-Hage, > 7976 
P. Verbruggen, Waddinksveen, a 7947 
P. Vermeer Jz.„ Gouda, a 7777 
Kloosterman, Hemelum, en Brouwer, 

Stiens, a 7776 
H. Cusveller, Staveren, a 7693 
C. Molenaar, Waddinksveen, a 7690 
P. v d. Berg, Bergschenhoek, > 7272.72 
\V. Bokhoven, Gouda. » 7111 

Venloo, 6 Maart: het bouwen van een klok
kentorentje op de Sint-Nicolaaskerk, te Venloo; 
ingek. 3 bilj, als: 
P. Roemen, te Steil, / 4760 
L. Bosmann, i Kleef, a 4244 
J. Verlaek, > Kessel, o 4180 

's-Hage, 6 Maart: de uitvoering van bagger
werk tot onderhoud van de bodemsdiepte iu de 
haven voor rijksvaartuigen aan den Hoek-van-
Holland; ingek. 2 bilj., als: 

J. v. d. Braak, te Apeldoorn, j 4474 
J. H. Boks, a Amersfoort, a 4455 
F. W. Geurden, a Apeldoorn, a 4285 
II. J. Buitenhuis, > Nitnspnet, a 4280 
J. Blom, a Apeldoorn, a 4135 
T. fiijbers, a idem 1 4098 
O. Wegerif, a idem » 3895 
Raming , 4800 

Eibergen, 7 Maart: het bouwen van een 
diaconie-armhuis voor de Herv. gemeente, be
vattende 10 woningen; ingek. 6 bilj., als: 

A. L. v. Wijngaarden Uz., Sliedreeht, 
A. Volker Lz., Sliedreeht, en P. A. Bos. 

Gorichem, 
Raming 

per M 1 

f 0.314 

a 0.30 
a 0.37 

Buitenpost, 6 Maart: het bouwen van een 
nieuw brugje nabij het dorp Sushuisterveen en 
het herstellen van de ophaalbrug over de Sur-
huizenervaart, onder beheer van den architect 
A. Velding, te Buiten|mst; ingek. 10 bilj., als: 

/ 1290 
a 1255 
» 1200 
a 1198 
a 1174 
a 1126 
> 1125 
a 1089 
a 1087 
a 967 

i. S. Veltbuijsen, 
J. E. ii. Krieger, 
P. Rijnierse & La., 
G. Hulscbosch, 
P. Hagen, 
J. v. Ek & Z11.. 
F. J. Verzijlberg, 
J. Giebels en Servellen, 
Gebr. v. Campen, 
Chr. Cobelens, 
W. v. Scheijndel, 

te Haarlem, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

/ 10,533 
a 10,449 
a 10.375 
t 10,330 
> 10,290 
a 10.150 
a 9,987 
a 9,940 
a 9.495 
» 9,400 

9,340 
Aardenburg, 5 Maart: het maken van trot

toirs in de gemeente, met het leveren der be
noodigde materialen; ingekomen 3 bilj., als: 
P. Monjc, te Breskens, / 4G70 
J. A. Bogaard, a Aardenburg, a 3990 
F. Baesen, a Brugge, a 3b99 
Gegund. 

Helder, 5 Maart: het bouwen van een kerk
gebouw inet kosterswoning, ten behoeve van de 
Ned.-Geref. gemeente (doleerende), aldaar; ingek. 
9 bilj.; 
hoogste inschr. P. de Waard, Helder, / 9765 
minste » H. Wijker, idem a 8274 

Gouda, 6 Maart: het bouwen van een verlaat 
of sluis, in de ringvaart van dien polder, nabij 
dc Huismanskade, onder de gemeente Nieuwer-
kerk a/d. Usel, met sluiswachterswoning op den 
ringdijk, benevens de uitvoering van eenige 
daarmede iii-verband-stnande werkzaamheden; 
ingek. 17 bilj., als: 
K. Prins Tz., ] 9760 
D. Teeuwen, Krimpen a/d. Usel, a 9200 
J. v. d. Broek, Zevenhuizen, a 8700 
C. P. W. Dessing, Gouda, a 6650 

M. R. v. d. Molen, Buitenpost, 
M. Westra, Burum, 
R. J. Dijkstra, Kollum, 
i. II. Bos, Twijzel, 
.1. G. v. d. Veen, Augustinusga, 
M. J. Veenstra, idem 
T. J. v. d. Meulcn, idem 
,1. de Jong, Dokkum, 
W. J. Kuipers, Surhuisterveen, 
Joh. Bakker, Kollum, 
Gegund. 

Een biljet a f 1029 was van onwaarde. 
Lekkerkerk, 6 Maart: het bouwen van een 

woonhuis, in 3 perc, onder beheer van den bouw
meester A. den Oudsten. 

Perc. 1. metselwerk; ingek. 5 bib., als: 
A. Stoppelenburg, te Lekkerkerk, f 385 
G. v. d Voet, a idem a 345 
B. Verwaal, a idem a 841 
C. v. d. Wal, a idem a 298 
A. Constandse, a idem a 288 

Perc. 2, timmerwerk; ingek. 5 bilj., als: 
P. Borsje, te Lekkerkerk, J 340 
J. Stain. a N'ieuw-Lekkerland, a 335 
VV. Pruijt, a Lekkerkerk, a 323 
H. Koudstaal, a idem a 297 
L. Boele, a Kinderdijk, a 265 

Perc 3, smidswerk; ingek. 4 bilj., als: 
Gebr. W. F. Scbreij, te Nieuw-Lekkerland, f 54.35 
C. v. d. Graaf, a Lekkerkerk, a 47.50 
II. v. Zoest, a idem a 46.— 
W. v. Eck, a idem a 34.10 

Alle perc. aan de minste inschr. gegund. 
Ileer-Hugowaard, 6 Maart: het bouwen van 

eene nieuwe onderwijzerswoning; ingekomen 11 
bilj., als: 
II. hoorn Hz., Bcnningbroek, / 6562 
J. Burgineijer, Oude-Niedorp, a 5550 
.1. Rezelman en P. de Heer, idem a 5369 
N. v. d. Voort. Alkmaar, a 6280 
B. de Boer, Medembiik, a 5263 
J. N. Vlaming, Hoogwoud, a 5248 
W. J. Dekker, Alkmaar, a 6200 
C. Ilille, Oude-Niedorp, > 5125 
G. Haas. Alkmaar, a 5100 
J. D. Tesselaar, idem a 5055.55 
C. GrootcGoed, idem a 4884 

Harlingen, 6 Maart, voor rekening van het 
waterschap der aVijf deelen zeedijken buiten
dijks": de levering van materialen; gegund: 

o. 354 grenen palen van 71 dM., aan Fontein 
en Tjallingii, te Harlingen, voor f 6.43 p. stuk. 

b. 44 lichte gordingen, aan A. en S. Wijma, te 
Apetdoorn, voor ƒ 4 per stuk. 

Haarlem , 7 Maart: het tweejarig onderhoud 
van het gebouw van het prov. best. te Haarlem; 
ingek 6 bilj., als: 
J. H. Dandy, tc Haarlem, ƒ 2346 
J. S. v. Veldhuijzen, a idem a 2325 
A. Rinkema. a idem a 2289 
.1. P. N. Neiissen, a idem » 2186 
F. Erdtsiek, a idem » 2175.63 
B. Hagen, a idem a 2090 

Z u l l e n , 7 Maart: het verbeteren der in
richtingen van het remoutc-depot iu de leger
plaats bij Milligen, onder het beheer der genie 
te Zutfen; ingekomen 7 bilj., als: 

/' 3561 
a 3249 
a 3237 
a 3230 
a 2987 
a 2847 

G. J. v. Keulen, te Borkeloo," 
J. H. Rietman, a idem 
11. H. te Hennepe, a Eibergen, 
D. Markerink, a Neede, 
B. H. Blaukvoort, a Eibergen, 
J. G. Blankvoort, a idem 
Gegund. 

Amsterdam, 7 Maart: het bouwen van een 
kantoor met annexe woning enz., voor de firma 
Bloemendaal en Laan; ingek. 5 bilj.; minste 
inschr. E. O. Kuipers, te Nieuworainstel, voor 
f 12,865. 

's-llage, 7 Maart: het maken van schietbanen 
voor het regiment grenadiers en jagers, onder 
beheer der genie, aldaar; minste mschr. J. van 
den Elshnut, te Scheveningen, voor ƒ 3796.; 

stralingen, 7 Maart: het bouwen van een 
dubbel pand aan den lagen zeedijk te Kralingen, 
onder beheer van den architect VV. C . Cocpijn; in
gek. 4 bilj., als: 
G. v. d. Wiel & Co., te Kralingen, 
A. Looijmans, a Rotterdam, 
N. Pons, » Kralingen, 
A. Langejan, a idem 

Groningen, 8 Maart, voor rekening der pro
vincie: lo. het maken en herstellen van werken 
tot voorziening van wegen en jaagpaden tegen 
afslag en afscliuiving, in 3 perc, als: 

Perc 1, aan de wegen en jaagpaden van Gro
ningen naar Ulrum en van Onoerdendam naar 
Uithuizen; ingek. 6 bilj. als: 
P. Nieland, VVirdum, 
A. Wnldringh, Zoutkamp, 
J. Zeldenrust, Warfum, 
W. de Vries, Garnwerd, 
A. Pastoor, Stedum, 
J. Klippus, Bedum, 
Raming 

Perc. 2, aan den weg Groningen 
ingek. 4 bilj., als: 
J. A. Nicolai, Munnekezijl, 
C. Kerkstra, idem 
J. Dijkstra, Kollum, 
A. VVoldringh, Zoutkamp, 
Raming 

Perc. 3, aan de jaagpaden langs het Damster-
diep; ingek. 10 bilj., als: 

ƒ 17,500 
> 16,962 
a 16,077 

14,990 

/ 12,590 
> 12,449 
a 12,338 
> 12,200 
> 11,962 
» 11,920 
a 13,200 

-Stroobos; 

ƒ11 ,660 
a 10,990 
a 10,475 

9,365 
9,830 

Heikens, Appingedam, 
J. Zeldenrust, Warfum, 

/ 965 
a 910 
» 900 
» 899 

M. Boersema, idem 
H. Nieland, VVirdiim, 
P. Nieland, idem a 898 
J. Zuidema, Zuidbroek, a 894 
J. v. d. Galie, Groningen, » 892 
J. H. Pott, Stedum, a 865 
J. C. M. Rottinghuis, Delfzijl, a 857 
A. Pastoor, Stedum, a 853 
Raming a 930 

2o. het vervangen van een gedeelte lavakci-
straat in den weg langs het verbindingskanaal 
tusschen Westerhaven en Noordwillemskanaal, 
door eene bestrating van ijuenastkcien; ingek. 
5 bilj., als: 
A. Scbreuder Jr., te Groningen, ƒ 2222 
J. I. Toesman, » idem a 2210 
.1. N. Krui/inga, a idem a 2194 
II. v. Dijk, a idem a 2184 
II. de Herder, a idem a 2117 
Raming a 2315 

3o. het vernieuwen der beschoeiing aan de 
zuidzijde van de Westerhaven langs de Steen-
houwerskadc te Groningen; ingek. 7 bilj., als: 
W. D. Rothschafer. Stedum, ƒ 6179 
W. de Vries, Garnwerd, a 6880 
II. v. Dijk, Groningen, a 6840 
J. II. Pott, Stedum, a 5765 
.1. Benniiiga, Bedum, 11 6700 
G. Hazelboll, Oude-Pekela, a 6616 
II. de Herder, Groningen, a 6067 
Raining • 6180 

Doeticliem, 8 Maart: het verbouwen van een 
huis voor .1. Obbeek, onder beheer van den archi
tect II. J. L. Oviuk; ingek. 4 bilj., als: 
Th. Bleutnen, Diehteren, 
F. Siebclink, Doetichern, 
J. v. Ree, idem 
H. J. Masselink, idem 
Gegund. 

" ƒ 1763 f 1823 
1563 1607 
1646 1586 
1439 1469 
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D E O P M E E K E E 

van ZATERDAG 16 MAART 1889. 

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 . 
Haandag, 18 Haart. 

Zwolle, te 11 uren, in bet hotel de Doelen: het verbouwen van het 
perceel sectie F no. 1860, aan de Blijmarkt, aldaar, voor de spaarbank 
van het departement Zwolle der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: de levering van 
stalen dwarsliggers met toebehooren, ten dienste der staatsspoorwegen 
ter Sumatra's westkust. 

Hoorn, te 12 uren, door dijkgraaf en heemraden van Drechterland, 
in den Doele: het leveren van 2342 U> grint, 281,500 Waalsche straat
klinkers, 559 M' zand, met het vervoeren van dezelve naar de Drcchter-
landsche wegen en het maken van 4345 str. M. paardenpad. Inl. bij den 
opzichter A. Stoutjesdijk, te Hoorn. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: het leveren van vijlen, 
spijkers, ijzerkramerijen, ijzerdraad, bereide en onbereide verfwaren, 
touwwerk, borstelwerken, schoonmaakgereeilschappen, kalfaatwerk. em
mers cn putsen, bezems, manden, poetskatoen, kurkenzakken, strookdwei-
len en matten, kalk, cement, witzand en blauwe steenen, ten dienste der 
gemeentewerken, onder beheer van den weth. der publieke werken te 
Amsterdam, ged. '69, '90 en '91. (Zit advert, in «o. 10.) 

Franeker, te 12 uren. ten raadliuize: het wederopbouwen der lier-
berg c. a. ade Oosterbleek". 

Zlerlksee. te lz'/j uren. door burg. cn weth.: het leggen van 4000 
M 1 winterkrammat cn 500 M' zomerkrammat, rnet het bijleveren en ver
werken van 200 MP schorgrond, op de biiitenbeloopen van den Oost
en Westbavendi|k. den Scheepstimmerdijk en den Visschersdijk, en het 
leveren van 10,000 masten of eiken staken, 5C0 bos Brabantse!) rijs, 50 
bos haringband en 4 U* fijne grint. 

Groningen, te 12*/, uren. door burg. en weth.: het wegbreken van 
de bestaande vischbanken met de daaraan verbonden kantoorlokalen bij 
de Kranebrug, en het bouwen van een kantoor ten behoeve van het 
meten en wegen van granen, op een terrein in de nabijheid van de 
Oosterhaven, met bijlevering van al bet benoodigde. Aanw. gehouden. 

Medembiik, te 1 uur, door dijkgraaf en heemraden der Vier Noorder
koggen, in bet koggenhuis: bet uitvoeren van grond- en steenglooiing-
werk, op dijksnummers 10 en 11, aan den Westerdijk onder Aartswoud. 
Inl. bij den hoofdopzichter A. Kater Jz., te Medembiik. Aanw. gehouden. 

Dordrecht, te 1 uur, door burg. en weth.: het uitdiepen der Wol-
weversbaven en Kalkhaven. 

Borkeloo, (Geld.), te 1', uren, door burg. en weth.: 
lo. het bestraten van een gedeelte Varkensmarkt. ongeveer 135 M 1 ; 
2o. het vijfjarig onderhoud van 20 gemcentepompen. Bilj. inzenden 

vóór 12 uren. 
Amsterdam, te 2 uren, in kamer no. 46 van het centraal admini

stratiegebouw der Holl. ijzeren spoorwegmaatschappij: 
lo. bestek no. 437, het uitvoeren van onderhoudswerken op den spoor

weg Helder—Amsterdam, Zaandam—Enkhuizen en Hoorn—Medembiik, 
in 5 perceelen. Raming / 32,200; 

2o. bestek no. 438, het uitvoeren van onderhoudswerken op den spoor
weg Amsterdam—Winterswijk, Hilversum—Utrecht en Amersfoort— 
Kesteren, in ( perc. Raming /' 33,776.12s ; 

3o. bestek no. 439, het uitvoeren van onderhoudswerken op de inspectie 
Amsterdam, in 2 perc. Raming * 23,526; 

4o. bestek no. 440, het uitvoeren van onderhoudswerken op den spoor
weg Amsterdam—Rotterdam en Haarlem—Uitgeest—Umuiden, in 5 perc. 
Raming ƒ 44,137. (Zie advert, in n". 10.) 

Amsterdam, te 3 uren, door het bestuur van het Burgerziekenhuis, 
in het paviljoen Vondelpark: het maken van verschillende gebouwen 
voor het burgerziekenhuis, op een terrein aan de Linnaeusstraat te 
Amsterdam, met de leverantie van alle materialen en aibeidsloonen. Inl. 
bij den ingenieur-architect A. L. van Gendt. aldaar. (Zie tdvert. in 
»«. 11.) 
. Grljpskerk (Gr.), te 6 uren, door J. Gauikema, ten huize van L. 

Bakker: het bouwen van een pakhuis en oiiiheiningsiuuiir. 
Enschedé, te 7 uren, voor Clir. Lutje Hulsik, in het kofliehuis van 

J. Mendelaar: het bouwen van twee woningen met stalletjes euz., op 
een terrein, gelegen aan het Gronauscbe voetpad iu den Oliemolenesch, 
aldaar. Aanw. te 10 uren. 

Diusdag, Itt Maart. 
Helder, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

aldaar, op liet bureau der genie: liet bouwen van eene overdekte 
reinigingsinrichtiiig in de reduitgracht van het fort Kijkduin. Bilj. in
zenden uiterlijk 18 Maart, vóór 3 uren. Raining f 800. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van linanciën: het onder
houden en herstellen van het gebouw te 's-Bosch, waarin gevestigd zijn 
de kantoren van dc hypotheken en van bet kadaster, van den dag der 
goedkeuring van de aanbesteding tot en inet 31 Maart '92 Inl. bij den 
rijksbouwmeester in bet 2e district, te 's-Hage, en den hoofdopzichter 
der landsgebouwen J. J. ü. Rinkes, te Breda. Aanw. gehouden. (Zie 
advert, in n'. 9.) 

Kreun a|k (Z.-H.) te 12 uren, door het R.-K. paroch. kerk best van dc 
H.H. Apostelen Petrus en Paulus van Handenburg, bij den kastelein J. 
Eegdeman: liet bouwen eener kerk met toren, pastorie enz. Inl. bij den 
architect E. J. Margry, te Rotterdam. Aanw. gehouden. 

Zwolle, te 12 uren, door het R-K. kerkbest. der parochie van O.-L.-
V.-llemelvaart, in het logement ade halve Maan": het aanbouwen van 
drie kapellen, een vervvariiiingslokaal en catechismuskamer aan de noord
zijde der parochiekerk O.-L.-V'.-lleinelvaart, op dc Ossemarkt te Zwolle. 

Inl. bij den architect S. J. H. Trooster B.Hz. Aanw. gehouden. (Zie 
advert, in n». 10.) 

Os, te 3 uren, door de Wed. Henri Jurgens—Van Waardenburg, in 
het kofliehuis van M. van den Biggelaar: het maken van een koetshuis 
en stalling enz., op het terrein bij haar woonhuis. Inl. bij den bouw
kundige 11. R. Hendriks, aldaar. Aanw. 19 Maart, te 11 uren. 

Hrallngen, te 8 uren, door het best. van den polder Kraliugen, in 
het WStersehapshuisi het ophoogen van een gedeelte van de Kortekade 
bij den Noordpias. Inl. bij B. H. Beijderwellen, aldaar. Aanw. gehouden. 

Oosthurg (Zeel.), door burg. en weth.: de levering van grint, voor 
den weg van Oosthurg naar Groede 200 M 3 en voor den weg van Oost
burg naar Waterlandkerkje 135 M'. 

Woensdag, 20 Maart. 
's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 

uitvoering van baggerwerk in het belang van het groot scheepsvaar-
water in het Hollandscli Diep. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 
's-llage, den ingenieur lloogenbooin en den opzichter Chevalier, beide te 
Dordrecht. Aanw. gehouden. Raming f 0 20 per M'. 

's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de uit
voering van baggerwerk in bet vaarwater van de rivier de Maas, in 
twee perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-llage, den 
ingenieur Steijn l'arvé, te 's-Bosch, en de betrokken opzichters. Aanw. 
gehouden. Raming: perc. 1 f 4000, perc. 2 /' 5150. 

Krallngcn, te 11 uren, in het calé den Burg, aan de Kortekade: het 
bouwen van een bouwmanswoning aan den Spiegelnisser weg in den 
Prins-Alexanderpolder, gein. Kralingen. Inl. bij den timmerman en 
molenmaker A. Groen, te Kralingen. Aanw. gehouden. 

ZwIJndrecht, te 11 uren, door het best. van den polder allendrik-
Ido-Amhac.ht", in de herberg van Joost Pieterman: het onderhouden der 
grintwegen gelegen in bovengenoetnden polder, ged. 3 jaren. Inl. bij 
den secretaris-penningmeester A. Kooijmans, te Zvvijndreclit. 

Venloo, te 11 uren, door den architect A. Voerman Jr., in het café 
ade Porte van Geve": bet bouwen van eene electriscbe gloeilampen
fabriek met schoorsteen, ter hoogte van 26 M. en bijbehoorende gebou
wen c. a., met bijlevering van alle materialen, arbeidsloonen enz. Aanw. 
19 Maart, te 2 uren. 

Amsterdam, te 1 uur, door het ministerie van koloniën, in het Nuts-
gebouw: de levering van diverse materialen, gereedschappen, goederen 
enz., in 62 perceelen. Bilj. inzenden 20 Maart, vóór 12 uren. 

Hedeinbllb, te 1 uur, door dijkgraaf en heemraden der uVier noorder 
koggen", in het koggenhuis.- de vernieuwing der stoomketels van het 
stoomgemaal te Medembiik. Inl. bij den ingenieur H. P. N. Halbertsma, 
te Leeuwarden. Aanw. gehouden. 

Heerenveen, bij J. Wierda: het afbreken van het oude en het 
grootendeels nieuw opbouwen van een boerenhuis te Oldeboorn. Inl. bij 
den architect M. K. de Jong, te Oldeboorn. Aanw. gehouden. 

Keodkerk (Fr.), bij B. Elzinga: het bouwen van eene zuivelfabriek 
te Henket I,. lui. bij li. Elzinga. Aanw. gehouden. 

Kortezwaag (Fr.), door Mevr. N. de Jongh. geb. Vinckers, te Gronin
gen, bij S. S. Teijema: het vergrooten en gedeeltelijk vernieuwen van 
eene boerenplaats te Langezwaag, bewoond door K. van Dam. 

Donderdag, 21 Maart. 
Grootegast (Gron.). te 12 uren, door burg. en weth.: het vernieuwen 

van de Sapmatil, gelegen over het Visvlieterdiep, in dc Westerhorn. 
Aanw. te 9 uren. 

Zlerlksee, te 1 uur, door het dagel. best. van het waterschap 
Schouwen, aan 's Landskauier: het leveren van 1200 M* grint voor de 
rijbanen der zee- en inlaagdijken, in 1 perc, en de commissie van de 
grintwegen in Schouwen: het leveren van 1850 M 3 grint, mede in 
1 perceel. 

Harlingen, te 1 uur, door burg. en weth.: het amoveeren van eene 
woning en liet bouwen van een schoollokaal. Aanw. gehouden. 

Kampen, te 1' . uren, ten raadliuize: a. het afbreken van bet hotel 
des Pays Bas c a. en liet daarterplaatse bouwen van een openbare 
lagere school voor 314 leerlingen; 6. bet leveren en stellen van 8 stuks 
schoolborden met toebehooren. 

Hotterdam, te 2 uren, in café Dekker, Oostzoedijk 26: het houwen 
van een woonhuis aan de Avenue Concordia te Kralingen, met paal-
fundeering en levering van al bet benoodigde. Inl. bij den architect J. 
I. van Waning. Aanw. 18 Maart, te 11 uren. 

Haarlem, te 21/, uren, door burg. eu weth.: het sloopen van den 
bovenbouw van de Kruisbrug over de Nieuwegracht tot ongeveer aan 
de waterlijn of 80 cM. -t- AP., bet maken van een nieuwen bovenbouw-
op de bestaanblijvende metselwerken, met gemetselde laiidhoofden, pijlers, 
vleugehnuren enz. Aanw. gehouden. (Hei-besteding. Zie advert, in n". 10.) 

Aalten (Geld.), te 4 uren, door burg. en weth.: de vernieuwing van 
ongeveer 3790 MP straat te Aalten en ongeveer 900 M' straat te Breden-
voort door middel van I.uiksche grèskeien en Niedermeiidiger steen, en 
van ongeveer 2000 MP straat te Aalten en ongeveer 460 M' straat te 
Bredevoort, niet de oude uitkomende veldkeien. Aanw. gehouden. 

Leeuwarden: liet afbreken van het oude boerenhuis, bewoond door 
M. Leistra, ouder Riusumageest, en het bouwen van een groot stelpbuis. 
Inl. bij den architect J. W. Duijll', te Driesum. Aanw. 18 Maart, 
te 1 uur. 

Vrijdag, 21 Maart. 
Willemsoord, le l i uren, door de directie der marine: liet stellen 

van een excercitiekap op 's rijkwerf. Inl. bij den hoofdingenieur der 
marine. Aanw. 20 en 21 Maart, te 10 uren. 

Kolljnsplaat (Zeel.), te 11 uren, ten gemeentehuize: de levering van 
onderhoiidsgrint: 490 M> aldaar, 180 M» te Cats en 250 NP te Kortgene. 

Arnhem, te II'/, uren, door burg. en weth.: 
lo. bestek no. 10, de levering van arbeiders en vervoermiddelen, en 
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het verrichten van verschillende werkzaamheden ten behoeve van het 
onderhoud en den aanleg der wegen; 

2o. bestek no. 18, de levering van 600 M 1 basaltslag, ten behoeve van 
het onderhoud der wegen. (Zie advert, in »*. 11.) 

lleiiovoitaiuia. te 11'/, uren, door de directie der marine: het 
uitbaggeren van: 

lo. minstens 13,000 en hoogstens 10,000 M' grond uit̂ de marinehaven 
buiten de zeedoksluis; 

2o. minstens 500 en hoogstens 1500 M> grond uit het bassin binnen 
de zeedoksluis; 

3o. 1000 a 1500 M' grond met den beugel op aan te wijzen plaatsen. 
Aanw. 18 Maart, van 10—12 en 2—4 uren. 

Delft, te 12 uren. door den directeur der artillerie-inrichtingen: de 
levering var. verschillende behoeften voor de stapehnagazijnen, in 23 
perceelen. 

Leeuwarden, te 1 uur. door het prov. best. van Friesland: het ver
beteren van het grootscheepsvaarwater van Stroobos naar Staveren en 
Lemmer, 6e gedeelte (Lemmer—Heeg over Sloten, met zijtak naar 
Tacozijl). Aanw. 20 Maart, te 9 uren. Raming ƒ 55,600. (Zie advert, 
in n'. II.) 

Zaterdag , S3 Haart. 
Ruurloo , te 11 uren. door directeuren van den Uummeloo—Enschedé-

schen kunstweg, in het logement ide Klok": de levering van de benoo
digde basalt-kcislag en grint, ged. '89. Rilj. inzenden uiterlijk 21 Maart 
bij den president-directeur Gijseweenink, te Zelhem. 

IVemmel*, tc 11 uren. door burg. en weth. van llennaarderadeel: 
het leveren, lossen en vervoeren van 800 stère grint, in 3 perc. Inl. bij 
den gemeenteopzichter I). Wijma. 

Maandag, 2& Haart. 
Amsterdam te 12 uren, door burg. en weth.: het uitvoeren van 

baggerwerken in het open havenfront, benevens het diephouden van de 
dokken, buitenhavens en liet afgesloten IJ, ged. '89. (Zie advert, inn*. II.) 

Amsterdam . te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het leveren van bezaagde en onbezaagde eiken, grenen, vuren en 

dennen houtwaren, teer, pik en smeedijzer, ton dienste dor gemeente
werken, onder behoor van don wethouder belast met de publieke werken 
dor gemeente Amsterdam, ged. '89; 

2o. het loggen van oen buisleiding voor do centrale transportleiding, 
en hot verlengen van twee hoofdhuizen, volgens hot Liernurstelsel. (Zie 
advert, in nn. 11), 

Kollum, te 12 uren. door burg. en weth. van Kollumerland en 
Kieuwkruisland: de levering van 500 stère grint voor de kunstwegen. 

Hakkum, te 12 uren. door hot dijksbest van het waterschap 
der • Vijf deelen zeedijken buitendijks": 

lo. de gewone werken aan de zeeweringen van het waterschap, 
ged. '89; 

2o. hot uitbaggeren van 800 M diiksvaart. Inl. bij den opzichter J. 
R. Poathuma, aan den zeedijk te Almenum bij llarliugen. Aanw. 19 
Maart, te 1 uur. 

'„-Hage. to !*ƒ, uren, door burg. on weth.: het aanleggen en rio-
leeron van twee straten op hot terrein, gelogen tusschen den Trekweg 
en den Hijswijkschon straatweg. Aanw. 22 Maart, to 9'/, uren. (Iler-
besteding.) 

'•-Hage, te 1'/, uren. door burg. en weth.: het opruimen van de 
zoogenaamde Hangbrug te Scheveningen. en het daarvoor in de plaats 
houwen van een vaste brug. Aanw. 22 Maart, te 11 uren. 

'•-Hage, te 1' , uren door burg. en weth.: het vervaardigen en 
leveren van verschillende inagazijngoederen en het leveren van steen
kolen, god. '89, ton behoeve van de duinwaterleiding. 

Arnhem, to 2 uren, door den architect A R. Freem, in het Centraal* 
gebouw: het bouwen van eene zaal voor 300 kinderen op een terrein 
aan hot volkskosthuis, aan do Maarten-vau-Rossumstraat aldaar. Aanw. 
20 Maart, te 10 uren. 

Amsterdam, door de Holl. ijzeren s|>oor\veguiaatschappij. in kamer 
no. 46 van het centraal administratiegebouw: bestek no,407, het maken 
van den onderhouw voor eene hydraulische kolentip mot bet leggen van 
speren, het uitvoeren van baggerwork en andore bijkomende werken op 
hot goederenstation Amsterdam—Rietlanden, in 2 [tere. Raming: perc. 
1 ƒ 48.OC0, perc. 2 ƒ 12.000. (Herbesteding. Zie advert, in n». 11.) 

Ilinsdag, 2 » Maart. 
L'trerht, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen: 
lo. het leveren van bouwstoffen voor oen lieweegbaar veld-hospitaal. 

Raming / 5500; 
2o. hot vernieuwen van do borgloods voor inundatiomatcrieel in het 

fort Vossegat Raming / 1200; 
3o. hot inrichten van do kazerne »Kinderhuis" c. a. te Utrecht tot 

farnizoonsinagazijn van nachtleger, kleeding enz. Raming f 4300. 
i!j. inzenden uiterlijk 25 Maart, vóór 3 uren. 
Rozendaal (N.-Br.), to 10 uren. door burg. on weth. van Rozendaal en 

Nispen: het vergrooten dor openbare school voor kosteloos lager onder
wijs te Rozendaal. Aanw. 22 Maart, te 10 uren. 

Deventer, te 11 uren, door den kapitein eerstaanwezend-ingenieur 
te Zutfen, in het hotel ide Ketter": hot maken van eene waschinrichting 
voor de cavalerie to Deventer. Bilj. inzenden uiterlijk 25 Maart, vóór 3 
uren, hij den hoofdopzichter van fortificatiën, te Deventer. Raming 
/ 2000. 

Arnhem, te l l 1 / , uren, door burg. en weth.: hot leveren van grint, 
gus- en plaatzand op de losplaatsen der gemeente aan den Rijn enden 
IJsel, en langs verschillende wogen, in 2 perc. {Zié advert, in »°. 11.) 

'•-Hage, te 12 uren, door hot ministerie van linaneiön: het onder
houden cn herstellen van het gebouw teZieriksco, waarin gevestigd zijn 
de kantoren van de hyjtotheken en van hot kadaster, van don dag der 
goedkeuring van de aanbesteding tot on mot 31 Maart '92. Inl. bij den 
rijksbouwmeester in hot 2o district, te 's-IIago, en don hoofdopzichter 
dor landsgebouwen J. J. G. Rinkes, te Dreda. Aanw. 19 Maart, to 1 uur. 
(Zie advert, in n'. 10.) 

Nijmegen, to 2 uren, door burg. en weth.: het vergrooten van het 
gemeentehuis door bebouwing van het terrein, vroeger ingenomen door 
net huis van bewaring. 

Woensdag, 2' Haart, 
's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van werken tot verbetering van de losplaats aan den rechter
oever der rivier de Maas, tusschen de kilometerraaien 155 en 156 der 
rivierkaart, onder de gemeente Gennep (prov. Limburg). Inl. bij den 
hoofdingenieur Leemans, te 's-flage, den ingenieur Steun Parvé, te 
's-Bosch en den opzichter Kooreman, te Venloo. Aanw. 20 Maart. Ra-
mins ƒ 1600. 

'a-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van werken tot verbetering van de rivier de Maas, tusschen de 
kilometerraaien 148 en 149 der rivierkaart, onder de gemeenten Rergen, 
prov. Limburg, en Boxmeer, prov. Noord-llrahant. Inl. bij den hoofd
ingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur Steyn Parvé, te 's-Bosch, 
en den opzichter Kooroman, te Vonloo. Aanw. 20 Maart, te 12 uren. 
Raming f 13,000. 

Donderdag, 28 Haart. 
Nijmegen, te 10 uren, door don eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

op hot bureau der genie: het bouwen van 8 woningen voor waschbazen 
en van oen waschhnis, te Nijmegen, onder het beheer der genie aldaar. 
Bilj. inzenden uiterlijk 2? Maart, vóór 3 uren. Aanw. 23 Maart, te 10 
uren. Raming ƒ 19.000. 

Arnhem, te 11 uren, door den kapitein eerstaanwezend-ingenieur, in 
het hotel Sluis: 

lo. hot éénjarig onderhoud dor kazoriiegebouwen enz., te Arnhem en 
dat der werken en gebouwen van het fort bij Westervoort, Aanw. 22 
Maart, te 1 uur Raming f 9900; 

2o. eene verving van gebouwen en werken te Arnhem en te Wester
voort. Raming J 3200. Hilj.inzonden uiterlijk 27 Maart, vóór 3 uren. 
Aanw. 22 Maart, to 10 uren. 

Sirherpcnlsse (Zeel.), to 12 uren, door het hest. der waterkeering van 
het calamitouse waterschap Scherpenisse, ten huize van C. Klonbaas: 
hot herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April '90, van de 
aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingwerken aan bovengenoemde water
keering. Aanw. 19 en 22 Maart, van 10—12 uren. 

Dlrksland, te 12',, uren, ter secretarie: het zesjarig onderhoud van 
don wog tusschen hot Sas-van-Dirksland en Herkingen. van 1 Mei '89— 
'95. Inl. hij den hoofdingenieur van den prov. waterstaat, J. van der 
Vogt, te 's-llage. Aanw. 27 Maart, te 1 uur. 

Vrijdag, 2 » Maart. 
Amsterdam, te 11 uren, door prov. inspecteur der dir. belastingen 

enz., op zijn bureau: hot onderhouden en horstellen van het rijkswaag
gebouw te Amsterdam, van 1 April '89 tot en met 31 Maart'92. Inl. bij 
den i ijksliouwmeester in het le district, te's-Hage, en den hoofdopzichter 
bij do landsgebouwen G. I). Wijndels de Jongh, te Amsterdam. Aanw. 
22 Maart, te 10 uren. 

Arnhem, te 11'/, uren, door burg. en weth.: bestek no. 6, het ge
woon onderhoud der bestratingen, het herstraten van en het maken van 
nieuwe kei-, klinker- en ironbrickbestratingen, het leggen en stellen 
van goothanden, riolen on syphons (Zie advert, in n°. 11.) 

Amsterdam, te 12 uren, divir den prov. ins|iecteur dor dir. belastingen 
op zijn bureau: hot onderhouden en horstellen van het rijksgebouw te 
Utrecht, waarin de kantoren van de dir. belastingen, Invoerrechten en 
accijnzen zijn gevestigd, van I April '89 tot en met 31 Maart '92. Inl. 
bij den rijksbouwmeester in het le district, te 's-Hage, en don hoofd
opzichter hij de landsgebouwen 1). Fokkens, te Zwolle. Aanw. 20 Maart, 
te 1 uur. 

Zut ten. te 12 uren, door den prov. inspecteur der dir. belastingen, op 
zijn bureau: het onderhouden en herstellen van de rijksgebouwen der 
invoerrechten en accijnzen te Lobit, Millingen en Bahberich, van 1 April 
'89 tot en met 31 Maart '92. Inl. hij den rijksbouwmeester in het le 
district, te 's-Hage, on don hoofdopzichter hij de landsgebouwen D. 
Fokkens. te Zwolle. Aanw. 21 Maart, te 12 uren. 

Kroningen . to 12 uren, door dor prov. inspecteur der dir. belastingen, 
op zijn bureau: het onderhouden en herstellen van de gebouwen der 
invoerrechten en accijnzen te Delfzijl, van 1 April '89 tót en met 31 
Maart '92. Inl. bij don rijksbouwmeester in hot le district, te 's-Hage, 
en don hoofdopzichter hij de landsgebouwen D. Fokkens, te Zwolle. Aanw. 
22 Maart, te 12',, uren. 

Groningen, to 12 uren, door het prov. bost. van Groningen: 
lo. hot verzwaren en verhoogen van twee panden zeedijk ten zuid

oosten van Delfzijl; 
2o. hot verzwaren en verhoogen van een pand zeedijk ten zuidoosten 

van Delfzijl, nabij Flomel, lang 260 M.; 
3o. hot herstellen der vaste brug over hot Aduarderdiop, in don weg 

van Groningen naar Stroobos. Inl. bij don hoofdingenieur te Groningen. 
Aanw. 23 Maait, voor de perceelen 1 en 2 te 12 uren en voor perc. 3 
te 9 uren. 

'a-liage, te 1 uur, door het ministerie van waterst. enz.: 
lo. het onderhouden en herstellen van het rijksjtost- en telegraaf

kantoor te Elburg, van 1 April '89 tot en met 31 Maart '92. Aanw. 20 
Maart, te 12 uren. Raining / 850; 

So. het oi ilerhouden en herstellen van hot postgebouw te Ticl, van 1 
April '89 tot en met 31 Maart '92. Aanw. 21 Maart, te 9'/, uren. 
Raming f 800; 

8o. het onderhouden en herstellen van hot iKistgebouw te Harlingen, 
van 1 April '89 tot en mot 31 Maart '92. Aanw. 22 Maart, to 1',, uren. 
Raming f 740. Inl. bij don rijksbouwmeester in het le district, te 
's-llage, en den hoofdopzichter van de landsgebouwen ü. Fokkens, te 
Zwolle. 

'•-Hage, tc 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhouden en herstellen van het rijkspost- en telegraafgobouw te 
Hoek-vaii-Holland, van den dag dor kennisgeving van de goedkeuring 
dor aanbesteding tot en mot 31 Dec. '91. Inl. bij don rijksbouwmeester 
in het 2e district, te 's Hage, en den opzichter voor de landsgebouwen 
J. Kartels, te Rotterdam. Aanw. 23 Maart, te 1 uur. Raming f 445. 

Arnhem, in het prov. gouvernementsgebouw: het uitvoeren van 
eenige vernieuwingen en herstellingen aan de prov. gebouwen, ged. '89. 

Arnhem, in het prov. gouvernementsgebouw: het buitenverven van 
prov. gebouwen te Arnhem, god. '89. 

Zaterdag, :iO Maart. 
Delft, te 10',, uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van Dellland, 

in hot gcmeenlandshuis: 
lo. het afbreken, verbouwen en tot schutsluis inrichten van d 

Monsterschc sluis, te Maassluis; 

2o. de leverantie van palen, stort- en zetsteen en rijsmatcrialen, voor 
de werken aan het Noordzeestrand. Inl. bij den ingenieur W. de Man, 
te Delft, en de opzichters. Aanw. te Maassluis 20 Maart, te 11 uren. 

Tilburg tc 11 uren, door burg. en weth.: het maken cn stellen 
van eenen gashouder van 30 M. middellijn met getrokken stalen en 
ijzeren kuip. 

Vteidum, te 11 uren, door burg. en weth. van Haarderadeel: hot 
leveren, lossen en vervoeren van 900 stère gewasschen riviergrint. 

Venlee, te 12 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie te 
Nijmegen, op het bureau dor genie: 

lo. net maken van een lokaal voor secties en kunstbewerkingen, in 
verbinding rnet den ziekenstal te Venloo. Raming ƒ 11C0; 

2o. het maken van een klinkerpad van af de voormalige Keulsehe 
poort tot aan stal no. 8 te Vonloo. Raming ƒ700 . Rilj. inzenden bij den 
hoofdopzichter van fortificatiën, te Venloo uiterlijk 29 Maart, vóór 3 uren. 

te Groningen, 
> idem 
> idem 
> idem 

f 3063 
i 3045 
> 3016 
i 2986 

5604 
5680 

5579 
6577 

5278 

7978 

7288 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Groningen, 4 Maart: het gedeeltelijk af

breken en het bij- en opbouwen van hot achter-

gedeelte van een huis in de Heerestraat te 
roningen, voor mr. J. S. van Ronkel, onder beheer 

van den architect K. Hoekzema (herbesteding); 
ingok. 4 bilj., als: 
F. Roders, 
J. T. v. Hruggen Jz., 
W Pleijsier, 
A. Schreuder Jr., 
Gegund. 

Enkhul ien , 5 Maart: a. het maken vaneen 
begraafplaats en b. bot bouwen van een kapel, 
voor de R.-K. gemeente; ingek. 16 bilj., als: 

a. h. massa 
J. Frijling, Amsterdam. / 4800 
J. Mantel Sz., Enkhuizen, 2687 
T. v. Dam idem / 6189 
A. Mijl & Zonen, idem 6120 
T. Korf, idem 6098 
J. v. Veen. idem 2280 6990 
0. Eken, idem 2170 6881 
J. Botman Gz., Rnvenkarspel.2150 6770 ƒ 7870 
Hartman en Cusveller, 

Staveren, 2494 
H. Visser, Enkhuizen, 
J. West en J. 

Roosendaal, idem 2230 
C. Liefhebber, idem 1717 
J. v Marie en R. 

Kramer, idem 2250 
D. R. de Jong, Rotterdam, 2099 
C. do Wit, Bovenkarspel, 1493 

Aan de minste inschr. gegund. 
Boxtel, 8 Maart: het houwen 

bruggen over do rivier de Dommel, 
meontc St.-Oedonrode; ingek. 9 bilj 
A. v. d. Biezen, Dinter, 
J. A. v. Lith, Hooswijk, 
A. Willen, Bokstel, 
\V. Nieuwenliuizen, Heusden, 
P. A. Bloem, Bokstel, 
L. Paaps, Vechel, 
J. Vervoort, St.-Oedonrode, 
A. v. d. Brandt, idem 
W. v. Vlokhovcn, Stratum, 
Gegund. 

« r u i l i n g e n , 9 Maart: het gedeeltelijk af
breken en liet ophouwen van een huis aan hot 
Winschoterdiep voor de Wed. A. J. Hoikens, 
onder beheer van den architect K. Hoekzema, 
te Groningen; ingekomen 7 bilj., als: 
B. de Jong, te Groningen, ƒ 4267 
W. Pleijsier, • idem • 4243 
E. W. Wietsema, i idem » 4243 
E. Peters, i idem • 4151 
D. Janssen, i idem > 3989 
T. Y. Jelsma, » idem » 3956 
P. Zijlstra, • idem > 3842 
Gegund. 

Deventer. 9 Maart: hot grondwerk vooreen 
urine-rosorvoir bij hot terrein der mestplaats te 
Deventer; ingek. 7 bilj. als: 
II. Bloemendal, te Deventer, ƒ 1317 
M. v. Drie, • Amersfoort, » 1127 
K. ter Horst, 1 Zwolle, » 1087 
G. v. d. Berg, > Deventer, » 1003 
G. Peter! Cz.., • idem » 987 
Th. Verhoeren, » idom • 790 
Wed. Kerkhof, » idem • 723 

Edam, 9 Maart: het bouwen van een koflie-
huis en concertzaal; ingekomen 6 bilj., als 

2872 
1981 

van twee 
in dc gc-
als: 

f 2643 
i 2525 
> 2444 
3 2334 
i 2333 
i 2319 
. 22W! 
• 2089 
» 1750 

J. C. Sluis, 
J. Fokke, 
J. Groot Az., 
D. de Jonge, 
M. Abels, 
D. Makkinga, 
Raming 

- Edam, 
idem 
idem 
idem 

Monnikendam, 
Edam, 

G. J. Averdijk, te Wije, 
C. ter Horst, » Zwolle, 
Gegund. 
Raming f 3204 

Workum, 9 Maart, voor rekening der ge
meente : lo. het maken van een paalregel met 
steenen vootingen- ingekomen 4 hilj., als: 
D. v. d. Wal, te Workum / 1992 
II. Cusveller, > Staveren. » 1654 
H. v. Meeckeren, i Hindeloopen, » 1492 
P. Gerlsma, • idem • 1382 
Gegund. 

2c. dc levering van 360 stère riviergrint; ingok. 

ƒ 8880 
. 8625 
> 8600 
> 8583 
• 8500 
> 8320 
l 8444 

Gegund voor de begrootingssom aan den ont
werper J. S. Oosterhoorn, te Edam. 

Zwolle, 9 Maart: het besteigeren van den 
grooten toren; ingek. 8 bilj., als: 
G. Kamphuis, tc Zwolle, ƒ 32S3 
A, v. Straten, i idem t 3250 
K. A. v. d. Berg, t idem s 3200 
F. de Herder, > idom > 3179 
D. Bruins, > idem > 2996 
G Schutte, > idem i 2990 

te Rinsumageest, 
> Hasselt, 
i Utrecht, 
• Rotterdam, 

per store 
ƒ 2.94 
i 2 94 
i 2.69 
» 2.625 

's-Hage, 
idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ 10.400 
> 9,500 

8,494 
8,243 
8.237 
8,089 
7.478 
7,456 
7,200 
7,130 
7.045 
7,011 
6,900 

4 hilj., als: 
J. A. Deelstra, 
J. Weener, 
Koppenhagen, 
C. W. Holland 
Qegund. 

'•-Hage. 11 Maart: het verbeteren der school 
in de Badhuisstraat te Schcveningen; ingek. 17 
bilj, als: 
A. ('. Paardokooper, 
L. G. v. d. Lans, 
J. L Wordes Jr., 
H. v. I ergon Henegouwen. 
W P. Teeuwisse, 
\V'. v. Leeuwen, Hellevoetsluis, 
A. Stigtor, 's-Hage, 
II. v Wort, Scheveningen, 
Gebr. Houtman, 's-Hage, 
J. v. Veen Scheveningen, 
J. II. de Swart & Zn., 's-Hage, 
I'. Baak, Scheveningen, 
H. Hob & Co., 's-Hage, 
J. de Niet Az, Scheveningen 
J. v. d. Elshout Gz., idem 
W. Ch. Kuiper, idom 
B. Niouwonhuijsen, 's-Hage, 

Apeldoorn, 11 Maart: hot leggen van eene 
klinkerbestrating te 't Loo. over eene lengte van 
ongeveer 54 M.; ingek. 3 hilj., als: 
II. Wegorif, te Apeldoorn, J 314 
W. Heiipkes » idom » 2»K 
A. Vulink, • idem » 287 
II. Mouw, • idem » 255 
Gegund. 

Apeldoorn, II Maart: hot bouwen van een 
bouwhoeve, met bijlevcring van allo materialen, 
voor G. J. Kruitboseh; ingekomen 14 hilj., als: 
A. Radstaak, te Apeldoorn, ƒ 2630 
.1. Radstaak, » idem » 2580 
H. Kloek. » idom • 2220 
l>. Kmnphorst, » idem i 2199 
L. Wegorif. » idem • 2178 
T. Eijbers, » idem » 2105 
II. v. Lnonen, v idom » 2065 
G. J . v. Lotton, » Twelloo, » 2040 
G. Hurenkamp, » idem » 1999.39 
J. v. d. Braak, • Apeldoorn, • 1973 
Aarensen, • Wilpc, • 1950 
Deiiokauip, » idem » 1943 
J W. Wassink, t Apeldoorn, » 1938 
II. Slot, » idem i 1933 
H. v. d. Braak, » idem » 1774 
Gegund. 

Krubbrndijke, 11 Maart: het horstellen van 
don wosthavendam; ingek. 8 bilj., als: 

F. Hoogesteger, f 584 
C. do Wilde, » 638 
P. Dronken, » 629 
(1. Meertens, » 6:!3 
Joh. do Jonge, » 500 
A. Foudraine, » 4S7 
P. J. Visser, » 478 
II. don Eitcr v. d. Brink, • 447 

Nog niet gegund. 
Ensrhrdv, 11 Maart: hot verbouwen van het 

woonhuis van de Wed. Benjam. ton Cate, aldaar, 
onder behoor van den architect II. Reigers; 
iiiüok. 12 hilj. als: 

te Enschedé, 
idem 

Groningen, 11 Maart: het bouwen van twee 

woonhuizen aan de Parklaan, onder beheer van 
den architect N. VV. Lit.; ingek. 23 bilj., als: 
J. Versteegh, 
H. J. Meijer, 
A. de Vries, 
H. Janssen, 
B. de Jongh, 
F. Roders. 
H. Hendriks, 
J. Haupt, 
J. Hielmes, 
J. Poolman, 
H. Seholtens, 
E. W. Wietsema, 
W. D. Rothschüfer, 
L. Oldenburgor, 
T. do Vries, 
K. II. Huizinga, 
f). Janssen, 
G. Halm. 
T. Y. .lelsm», 
T. Holthuis, 
E. Peters, 

9.250 I D. Dooijes, 
9,190 J. 1 Toesman, 
9 0hC Gegund. 
8,847 

» Groningen, f vm 
1 idem t «800 
1 idem » 9622 
t> idem i 9520 
1 idem » 9489 
> idem . 9488 
> idem » 9377 
> idem » 9341 
• idem » 9339 
» idem > 9315 
> idem l 9280 
» idem > 9238 
t Stedum, » 919L 
1 Groningen, » 9169 

• idem i 9150 
• idem > 9120 
II idem » 9089 
1 idem i 9050 
1 idem • 8946 
• idem > 8934 
> idem > 8877 
1 idem » 8642 
> idem » 85S1 

Overslag, 12 Maart: hot vervangen van 670 
M' grmtbaan in don weg van Overslag naar 
Zuiddorpo door een 3 M. breede bestrating van 
Lessineskeien 10.i2 tusschen Doorniksche kant-
steenen, met eenige bijkomende werken; ingek. 
6 bilj., als: 

te Neuzen, 
• idem 
» Schijndel, 
> Hontonisse, 
i idem 
» Neuzen, 

/ 5052 
t 4960 
> 4900 
> 4881 
> 4250 
l 4159 

hot onderhouden en her
houw 

A. Tholens Dz., 
M. v. d. Hoek, 
I. v. d. Dongen, 
P. J. Verbist. 
J. F. Adriaansen Pz., 
M. D. de Putter, 
Gegund. 

'•-Hage. 12 Maart 
stellen van het hypotheek- en kadaste 
te Leeuwarden; ingekomen 7 bilj., als: 
I). Suwijn, te Leeuwarden, f 1571 
J. Hnttoma, • idem » 1565 
II. Gerineraad, i idem » 1458 
A. (loiman, i idem » 1440 
Y. Nijsloot, • idem • 1384 
H. Aiends, • idem » 1230 
J. H. Stoott, • idom » 1045 

Hulsel. 12 Maart: het houwen eener kerk 
mot toren onz., buiten levering van steenen, 
kalk. glas enz., onder beheer van den arclüteet 
II. R. Hendriks, te Os; ingek. 10 bilj., als: 
A. Gondsmit, H u M . / 15,986 
Arn. v. d. Moer, Zevenbergen, • 11.386 
F. Oliviers. Gemort, > 10,500 
Th. Verhoeven. Hilvaronbeek, i 9,999 
Th. Giistcnhovcn, Tilburg. > 9,997 
Wed. Jac. Hezemans, Eindhoven, » 9,875 
P. Elzens, Woensel, » 9.600 
J. T. Rooij, idem » 9,500 
M. G. v. d. Hurk, Gestel, > 8.925 
J. Bogaorts en M. v. Hiinborgon, Woensel. • 8,775 

Amsterdam, 12 Maart: het verhouwen van 
perc. nu. 286 aan don llinncnauistel, in te richten 
tot slagorij mot bovenwoningen, voor G. J. de 
Leeuw, onder beheer van don architect J. Lende
rink ; ingek. 12 bilj, als: 

II. (leerling 
G. Sluimer, 
(i. W. Wogereef, 
li. Varvik, 
B J. Turin, 
W. Reigers, 
G. Dooruekate, 
J. Vossobeld, 
A. Jeunink, 
H. Wijdcveld, 
II. ton Cate, 
11. Huckriede, 
Gegund. 

idem 
idem 
idem 
idom 
idem 
idom 
idom 
idem 
idem 
idem 

/ 2648 
> 2585 
» 2577 
» 2567 
, 2426 
i 2187 
> 2157 
Ji 2086 
• 2050 
• 2035 
> 1990 
> 1979 

J. M. v. d. Veen, 
B. do Bruin, 
G. Mouw, 
D. II. Zeevat, 
Gebr. Terlingen, 
Gebr. IJzerman, 
J. J, v. Greuningen, 
W. Boom, 
P. J. v. Doorn, 
J. Schaafstra, 
J. Golens, 
P. v. d. Brun, 

ƒ 16,929 
> 15,225 
» 14.980 
• 14.941 
i 14.886 
• 13.890 
• 13,315 
• 13,298 
i 12,500 
> 12,415 
> 12,348 

12,095 
Alkmaar, 12 Maart, voor rekening van het 

hoogheemraadschap van don Hondshosseho en 
duinen tot Potten: lo. het éénjarig onderhoud 
dor zeewering enz.; ingok. 12 bilj., als: 
Arie Visser, to Haarlem, / 18.960 
H. Wijker, » Heldor, • 18,900 
G. Moorman, » idem > 18,590 
R. Schrouders, > Kolborn, s 18,600 
Gebr. Janzen, v Helder, t 18,080 
P. Duinker, > Amsterdam, « 17.989 
0. Bos Az., « Dordrecht, > 17.900 
Gebr. Klein, » Helder, , 17,900 
Hk. Schuijt, • Alkmaar, s 17,717 



D K O P M E R K E R . 

f 17,360 
• 17,220 
> 17,200 

O. D. v. Doorn, te Amsterdam, 
Jac. Oldenburg, > Bergen, 
J. Oiltjes, » Petten, 
Gegund. 

2o. het driejarig onderhoyd der gemeenelands-
gebouwen, bruggen enz.; ingek. 3 bilj., als: 

per jaar 
6. D. v. Doorn, te Amsterdam, / 1580 
Hk. Schuijt, > Alkmaar, t 1550 
1- Bos, i Zijpe, i 1476 
Gegund. 

N i é u w - V e n n e p . 13 Maart: het afbreken en 
wederophouwen ran de pastorie der Chr.-Geref, 
gemeente te Nieuw-Vennep (Haarlemmermeer); 
onder beheer van den bouwkundige 11. Stock, 
ingek. 11 bilj., als: 

te Aarlanderveen, 
i Woubrugge, 
» Haarlemmermeer, 
s idem 
• idem 
» idem 
• idem 
» idem 
i Uithoorn, 
• Haarlemmermeer, 

idem 

/ 8614 
• 6790 
> 0066 
> 6520 
• 6500 
> 630» 
» 6246 
> 6154 
I 5995 
> 5049 
i 5760 

Hols, 
Van Rest, 
Van Gaaien, 
De Zoete, 
W. v. Spronsen, 
Huckenswager, 
Sigmond, 
V. d. Zalm, 

P. v. d. Lijn,' 
H. Boot, 
G. de Vries, 
J. Kempenaar, 
K. Vaalburg, 
M. den Ouden, 
P. v. Daalen, 
J. Stans, 
G. Verweij, 
G. v. Tol, 
J. A. Hoenderdos, 

Nog niet gegund. 
Terhelden (Z.-H.), 13 Maart: het horstellen 

van de pastorie dei- Herv. gemeente; ingek. 8 
bilj., als: 

te 's-Hage, ƒ 4320 
» Naaldwijk, > 3600 
» Monster, » 3126.73 
> Terheiden, > 2888 
» Monster, > 2870 
» idem > 2824 
> idem > 2810 
• Hoek-van-Holland,» 2700 

's-Hage, 13 Maart, onder beheer van het mi-
ministerie van waterst. enz.: lo. de levering van 
8290 M 3 bailaststeen voor de rijksrivierwerken 
op de Maas, in 2 perc. 

Perc. 1, ingek. 5 bilj., als: 
W. v. Muiken, Obbieht, / 26,690 
E. Janssen, Luik, * 26.000 
G. Smeets, Maeseyck, > 24,900 
G. Straatman, Linne, » 24,880 
Driane Jules, Maeseyck, > 24,849 
Raming > 23,1.00 

Perc. 2, ingek. 5 bilj., als: 
G. Straatman. Linne, f 4560 
C. Smeets Maeseyck, • 4300 
E. Janssen, Luik," > 4270 
J. Hillen, Grave, » 4250 
A. Geldens, Nijmegen, > 4185 
Raming . 4 4 0 0 

2o. het wegruimen van een in de rivier de 
Waal onder Dode waard, nabij Deest, gezonken 
vaartuig; ingek. 2 bilj., als: 
J. II. v. Hezewijk, Loliit, ƒ 8800 
A. v. d. Tak, Goedereede, » 7849 

Middelburg, 13 Maart: de levering van ma-

fazijngoederen, ten dienste der gemeente-gasfa-
riek te Middelburg, ged. '89. 
Perc. 1, getrokken-ijzeren pijpen, fittings enz.; 

ingek. 4 bilj., als: 
Gebr. Boudewijnse, Middelburg, ƒ 2203.15 
W. J. Stokvis. Arnhem. 1 2165.11 
H. A. K a m p e r s Amsterdam, > 2148.S05 

R. S. Stokvis ft Zn., Rotterdam, > 2094.66 
Perc. 2, smeed-, plaatijzer enz.; ingekomen 2 

bilj., a's: 
Gebr. Boudewijnse, Middelburg, ƒ 236.505 

Wed. Massee ft Zn., Goes, > 223.59 
Perc. 3, gbs; ingek. 1 bilj., van lirma Gebr. 

Boudewijnse, voor /' 118.56. 
Perc. 4, kalk; ingek. 1 bilj., van dezelfden, 

voor / 337.50. 
Perc. 5, verfwaren; ingek. 3 bilj., als: 

W. Stoof, Middelburg, / 117.50 
H. Th. C. Hellings, Amsterdam, 1 114.15 
H. A. Brakman, Middelburg, » 113.80 

Perc. 6, borstelwerk; ingek. 3 bilj., als 
G. H. C. J. Frederiks, Middelburg, / 122.42 
A. J v. Ockenburg, idem > 116.36 
W. Stoof, idem • 108.93 

Perc. 7, bindgaren en poetskatoen; ingek 5 
bilj., als: 
Th. de Leef Jr., Vlissingen, / 65.28 
Wed. li. A. Fokker, Middelburg, > 52.80 
W. Stoof. idem > 48.84 
D. de Jager Jr., idem 1 46.485 
H. Th. C. Hellings, Amsterdam, > 46.05 

De leveringen zijn aan de minste inschrijvers 
gegund. 

Nisse, 18 Maart: het opbouwen van het door 
brand vernielde woonhuis en graanschuur op het 
dorp Nisse, onder beheer van den architect A. 
le Clorci], te Kruiningen; ingek. 12 bilj., als: 
Staal en Goedemondt, llansweerd, ƒ 7895 

A. Janssen, Nisse, 
C. v. Maris, idem 
D. v. Maris, Kapelle, 
F. Schijf Sr., Ovezande, 
A. Marteijn, lerscke, 
F. Schijf Jr„ Ovezande, 
D. Hubregtsen, 's-Gravenpolder, 
P. Dronkers, Kapelle, 
M. den Hollander, Kruiningen, 
J. Engelberts, 's-Heerenhoek, 
D. v. Subben. Kruiningen, 
Gegund. 

Oude-Tange, 13 Maart: de levering van 600 
M 3 grove onderhoudsgrint voor de wegen onder 
deze gemeente, franco op den wal; minste inschr. 
Jacob de Korte, aldaar, voor J 1.70 per M J, aan 
wien de levering is gegund. 

ƒ 7325 I voor rekening van het polderdistrict Tielerwaard • 
» 7025 I minste inschr. waren: 

7019 
7000 
6920 
6575 
6500 
6440 
6299 
6280 
6254 

perc. 1, W. Sterk, Heukelum, 
2, dezelfde, 
3, dezelfde, 

' 580 
869 

1998 
Leunen, (gem. Venraai), 14 Maart: het af

breken en het bouwen van een nieuw schip ter 
lengte van 23 bij 10 M., met torentje en sacristie 
door en voor rekening van het R-K. kerkbest., 
zonder bijlevering van motselsteenen en vrachten, 
onder beheer van den architect E. Corbeij, te 
Roermond; ingek. 5 bilj., als: 
A. Korting, te Bergen. 

Utrecht, 13 Maart: de levering van magazijn
goederen, ten behoeve van den NeiL Rijnspoorweg, 
in 80 perc; minste inschr. waren: 

Perc. 1, verfwaren en drogerijen, De Boer en 
Van der Schuijt, te Amsterdam, voor ƒ 4672.72. 

Perc. 2, verfkwasten, penseelcn enz., Gebr. 
Jonker, te idem, voor f 430.61. 

Perc. 3, caoutchouc enz., Gebr. Merens, te 
Haarlem, voor /' 251.75. 

Perc. 4, kaarsen, de Koninkl. fabriek van was
kaarsen, te Amsterdam, voor ƒ 175.50. 

Perc. 6, diverse oliën en traan, lirma de Wed. 
I. E. de Boer Jr. & Zn., te Amsterdam, voor 
ƒ 34,676.25. 

Perc. 6, lampenkatoen, rijtuiglantaarnkatoen 
enz., W. Hibbeln, te idem, voor ƒ 847.81'/,. 

Perc. 7, fijne hennep, diverse touwsoorten enz., 
J. M. v. d. Lcly, te Maassluis, voor f 2122.20. 

Perc. 8, borstelwerk, zeemlederen lappen, spon
sen, dweilen, enz., Th. J. de Jong, te Amsterdam, 
voor f 1768.15. 

Perc. 9, standolie, siccatief, vuurlak enz., de 
Maatschappij tot exploitatie der Sloter lak- en 
vernisfabriek, te idem, voor / 491. 

Perc. 10, diverse glasruiten, J. Sabelis & Co., 
re Haarlem, voor f 227792. 

Perc. 11, diverse dakruiten, Gebr. Muller, te 
Utrecht, voor ƒ 149.07. 

Perc. 12, diverse glassoorten enz., R. Keif kens, 
te Amsterdam, voor ƒ 983. 

Perc. 13, beuken-, esschen-, wilgen-en iepen hout, 
firma Eindhoven & Zn., te Zwolle, voor f 2095. 

Perc. 14, eikenhout en wagenschot, dezelfden, 
voor ƒ 12,601.60. 

Perc. 15, grenen-, vuren- en dennenhout, G. T. 
Coers, te Arnhem, voor ƒ 15,660.90. 

Perc. 16, mahoniehout, .!. W. Bekkink, te idem. 
voor ƒ 559.25. 

Perc. 17, diverse vijlen, lirma Mummenhoffen 
Stegemann, te H e e l m i n , voor / 864.85. 

Perc. 18, staat-, plaat-, band •, hoekijzer enz., I p. Spruit 
Gebr. V. d. Vliet, te Amsterdam, voor P. L. H.- A. Graali; 
ijzer ƒ 25,218.25 en voor S. C. kroonijzor, voor p Verheii 
ƒ 28,784.37',',. w. ,|„ j„U„'g, 

Perc. 19, spijkers, houtschroeven, draadnagels D. de Vries, 

G. Mestrum, 
0. Baeten, 
J. Wijnhoven, 
W. Wijnhoven, 

Maasbracht, 
Roggel, 
Vierlin^sbeek, 
Venraai, 

11,770 
11,513 
11,180 
10,340 
9,400 

Gegund. 
Breda, 14 Maart: het gedeeltelijk afbreken 

van een huis en gedeelte pakhuis en het weder
ophouwen tot winkel, woonhuis en bovenkwar-

aan den Haagdiik te Breda, onder beheer 
van den architect A. Verlegh; ingek. 11 bilj., als: 
Th. Erkelens, te Breda, ƒ 5550 
W. v. Boxsel, > idem > 5428 
J. v. Dienderen, , idem > 5800 
Gebr. Simons, > idem > 5211 
Gebr. v. Poppel, > idem » 5194 
J . Kleiner, • idern • 4700 
J. Koonmans, > idem 1 4697 
M. v. Sevenbergen, > idem » 4500 
J. Joris, » idem 1 4242 
A. Klemans, > idem » 4223 
A. Mol, > idem 1 4068 

Assen, 14 Maart: het bouwen van een win
kelhuis voor J. I. Polak, te Wildervank; ingek. 
2 bilj., als: 
J. II. Engelhart, te Assen, ƒ 3668 
G. II. Hrookema, > idem 1 3468 

Niet gegund. 
w lllrmsasrd. 15 Maart: het bouwen van 

twee ijzeren steenkolenloodscn; ingekomen 26 
bilj. als: 
P. Vei bruggen, te Waddinksveen, ƒ31 ,385 
L. de Neef, 
J. Korff, 
P. de Waard, 
D. J. v. Wijngaarden, 
H. Wijker, 
J. [blinker, 
Gebr. Klein, 
P. Duinkcr, 
P. D. Graair, 
G. D. v. Doorn, 
T. C. Govers, 
G. Moorman, 

enz., L. B. Groeve, te Utrecht, voor ƒ 2746.08. 
Perc. 20, diverse ijzer- en koperwaren, dez., 

voor ƒ 2501.75. 
Perc. 21, geelkoperen rijtuigornementen, lirma 

Rencker & Zn., Utrecht, voor / 181.75. 
Perc. 22, verschillende soorten van leder enz., 

J. A. ü. VVessels, idem, voor / 1694. 
Perc. 23, kalk, tras enz., firma Van de Pol 

Vink & C, te idem, voor / 2513.25. 
Perc. 24, zeildoek, linnen, katoen enz., J. H. 

Lammcrs v. Hum en. te idem, voor ƒ 2695.16. 
Perc. 25, verschillende papiersoorten, G. II. 

H m i n u l te Amsterdam, voor / 1471.05. 
Perc. 26, verschillende kantoorbehoeften, Al-

bracht & Co., te Amsterdam, voor f 2437.87. 
Perc. 27, passement, rijtuigbekleeding enz., W. 

v. d. Eerden, Boxtel, voor ƒ 1465. 
Perc. 28, handspaken, remblnkken en diverse 

stelen, G. F. W. Herngreen, te Dordrecht, voor 
ƒ 753.30. 

Perc. 29, blikwerken, M. TrijlTel, te idem, voor 
/ 245.80. 

Perc. 80, diverse metalen, M. v. Essen, te 
Amsterdam, voor ƒ 8329.75. 

Arnhem , 14 Maart: het vernieuwen van het 
dak van den ziekenstal, te Arnhem, onder het 
beheer der genie, aldaar; ingek. 8 bilj. als 

A. Bos, 
J. F. Philips, 
A. Bels, 
L. E. Duport, 
Gebr. Jansen, 
P. II. Heuman, 
F. Vernimmen, 
B. Hoon, 

Arnhem, 15 

Brielle, 
» Helder, 
» idern 
» idem 
» idem 
t idem 
> idem 
> Amsterdam, 
> Haarlem, 
» Amsterdam, 
» Helder, 
» idem 
» idem 
• idem 
• idem 
i idem 
» idem 
i idem 
» idem 
• idem 
» Amsterdam, 
» Helder, 
» Utrecht, 
» idem 
i idem 

Maart: 

29,989 
• 28,500 
> 28,200 
> 28,000 
> 28,000 
> 27,900 
» 27,877 
> 27,800 
• 27,800 
» 27,600 
» 27,600 
> 27,590 
» 27,470 
> 27,000 
» 26,900 
» 26,800 
> 26,795 
» 26,790 
• 26,679 
• 26,000 
> 25,588 
a 25,568 
t 25,184 
> 24,882 
> 23,500 

het glas- en verfwerk 

P. Welsing, 
D. A. Roskam, 
J. Th. K l i t t e n . 

J. A. G. Tegel, 
N. W. v. Dalen, 
H. v. d. Sand, 
B. Bolder, 
G. H, v. d. Heijden 
Raming 

Arnhem, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

/ 6160 
> 5150 
> 4869 
» 4770 
i 4695 
l 4540 
> 4462 
> 4090 
ï 4700 

T u i l , 14 Maart: het maken van eenige aard
werken in de dorpspolders Haaften en Heilouw, 

voor den bouw van Musis Sacrum; ingekomen 
15 bilj, als: 
J. C. J. Frobwein, te Arnhem, ƒ 10,928 
Jelle Beijer, > Meppel, > 9,675 
F. Siminelink, » Arnhem, > 9,314 
J. Th. Verhoeven, i idem » 9,176 
A. S. Stellen, i Zutfen, > 8,820 
G. II. Ankorsinit, > Deventer, » 8,530 
H. .1. de Swart & Co., > Arnhem, » 8,200 
II. L. v. Veluwen, > idem s 7,703 
J. A. T. Grootveld Jr., » Amsterdam, > 6,937 
A. A. Vierhout, i Arnhem, > 6,840 
E. J. v. Cuijk, > idem i 0,819 
J. II. Dirksj, > idem » 6,743 
P. de Leeuw, » idem > 6,216 
M. li. Evers, i Zutfen, > 5,867 
A. Roering, t idem • 2,867 

Gegund aan M. R. Evers, to Zutfen. 
Wageningen, 15 Maart: het bouwen van een 

pakhuis aan de Veerstraat te Wageningen en 
het bouwen van een drogerij voor de tinna C. 
Koch en Co., onder beheer van den architect H. 
ile Vries, aldaar; ingek. 5 bilj., als 
P. de L. 
II. A. J. Popping, 
J. R. Ka.Make. 
A. Haar, 
(1. Haar, 
Gegund. 

te Wageningen, 
idem 
idem 
idem 
idem 

/ 3739 
i 3693 
> 3469 
> 3297 
» 3279 

BIJVOEGSEL 
VAN 

D E O P M E E K E E 

van Z A T E R D A G 23 M A A R T 1889. 

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, 25 Maart. 

Amsterdam , te 12 uren, door burg. en weth.: het uitvoeren van 
baggerwerken in het open havenfront, benevens het diepbouden van de 
dokken, buitenhavens en liet afgesloten IJ, ged. '89. (Ut advert, ia »•. U.) 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het leveren van bezaagde en oubezaagde eiken, grenen, vuren en 

dennen houtwaren, teer, pik en smeedijzer, ten dienste der gemeente
werken, onder beheer van den wethouder belast met de publieke werken 
der gemeente Amsterdam, ged. '89; 

2o. het leggen van een blusleiding voor de centrale transportleiding, 
en het verlengen van twee hoofdhuizen, volgens het Liernurstelsel. (Zie 
advert, in nfl. 11 ƒ 

koll i im, te 12 uren, door burg. en weth. van Kolluinerland en 
Nieuwkruisland: de levering van 600 stère grint voor de kunstwegen. 

Hakkum, te 12 uren, door het dijksbest. van het waterschap 
der »Vijf deelen zeedijken buitendijks": 

lo. de gewone werken aan de zeeweringen van het waterschap, 
ged. '89; 

2o. het uitbaggeren van 800 M dijksvaart. Inl. bij den opzichter J. 
R. Posthuma, aan den zeedijk te Aluienum bij Harlingen. Aanw. 
gehouden. 

.--Uiige, te 1'/, uren, door burg. en weth.: het aanleggen en no-
leeren van twee straten op het terrein, gelegen tusschen den Trekweg 
en den Rijswijkschen straatweg. Aanw. gehouden. (Herbesteding.) 

'•-Ilage, te 1'/, uren, door burg. en weth.: het opruimen van de 
zoogenaamde Hangbrug te Scheveningen, en het daarvoor in de plaats 
bouwen van een vaste brug. Aanw. gehouden. 

's-Hage, te l 1 / , uren, door burg. en weth.: het vervaardigen en 
leveren van verschillende magazijngocderen en het leveren van steen
kolen, ged. '89, ten behoeve van de duinwaterleiding. 

Arnhem, te 2 uren, door den architect A R. Frcem, in het Centraal-
gebouw: hot bouwen van eene zaal voor 300 kinderen op een terrein 
aan bet volkskosthuis, aan de Maarten-van-Rossumstraat, aldaar. Aanw. 
gehouden. 

Ht.-Annaparorhle (Fr.), te 6 uren, door burg. en weth. van het 
Bilt: o. het uitvoeren van eenige werken aan het gemeentehuis; b. 
het verven en behangen van eene kamer in de onderwijzerswoning te 
Oudebiltzijl. 

Enschedé, te 8 uren, door F. Westenberg, in het koffiehuis van J. 
Mendelaar: het verbouwen van zijn huis staande op den Berkeiikamp. 
Aanw. te 9 uren. 

Amsterdam, door de Holt. ijzeren spoorwegmaatschappij, in kamer 
no. 46 van het centraal administratiegebouw: bestek no.40i, bet maken 
van den onderbouw voor eene hydraulische kolentip met het leggen van 
sporen, bet uitvoeren van haggerwerk en andere bijkomende werken op 
bet goederenstation Amsterdam—Rietlanden, in 2 |*rc. Raming: perc. 
1 ƒ 48,000, perc. 2 ƒ 12,000. (Herhesteding. fit advert, in n'. 11.) 

Middelburg, door den korkeraad der Doopsgez. gemeente: 
lo. het afbreken van het orgel en toebehooren in de kerk; 
2o. het overbrengen naar en opstellen daarvan in de nieuwe kerk; 
3o. liet aanbrengen van een nieuwen blaasbalg; 
4o. liet bijmaken van twee nieuwe registers; 
5o. het aanbrengen van al die verbeteringen en veranderingen aan 

mechaniek en windladen als noodig zullen blijken. 
Zuid-Drachten (Friesl.), door L. S. Mulder: bet bouwen van een buis 

met twee woningen, te Boornbergum. Aanw. te 10 uren. Bilj. inzenden 
25 Maart, bij L. S. Mulder, aldaar. 

Dinsdag, I « Maart. 
Utrecht, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen: 
lo. het leveren van bouwstoffen voor een beweegbaar veld-hospitaal. 

Raming / 5500; 
2o. het vernieuwen van de bergloodi voor inunilatiemateiieel in het 

fort Vossegat. Raming ƒ 1200; 
So. het inrichten van de kazerne •Kinderhuis'' c. a. te Utrecht tot 

garnizoensmagazijn van nachtleger, kleeding enz. Raming f 4300. 
Bilj. inzenden uiterlijk 25 Maart, vóór 3 uren. 

ttozendaal (N.-Br.), tc 10 uren. door burg. en weth. van Rozendaal en 
Nispen: het vergrooten der openbare school voor kosteloos lager onder
wijs te Rozendaal. Aanw. gehouden. 

«iraningen. te 10 uren, door den architect R. Veldhuis tc Hoogkerk, 
ten kantore der suikerfabriek: het bouwen van eene nieuwe schuur, aan 
de boerenplaats bewoond door B. Buining, te Kropswolde. Bilj. inzenden 
25 Maart, voer 12 uren, aan de suikerfabriek. 

Deventer, te 11 uren, door den kapitein eerstaanwezend-ingeiiieur 
te Zutfen, in het hotel »de Keizer": het maken van eene waschinrichting 
voor de cavalerie te Deventer. Bilj. inzenden uiterlijk 26 Maart, vóór 8 
uren, bij den hoofdopzichter van fortificatiën, te Deventer. Raming 
ƒ 2000. 

Arnhem, te U ' / 2 uren, door burg. en weth.: het leveren van grint, 

f;us- en plaatzand op de losplaatsen der gemeente aan den Rijn en den 
Jsel, en langs verschillende wegen, in 2 perc. (Zit advert, ia 11.) 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van financiën: het onder
houden en herstellen van het gebouw te Zieriksee, waarin gevestigd zijn 
de kantoren van de hypotheken en vjan het kadaster, van den dag der 
goedkeuring van de aanbesteding tot en niet 31 Maart '92. Inl. bij den 
rijksbouwmeester in het 2e district, te 's-Hage, en den hoofdopzichter 

der landsgebouwen J. J. G. Rinkes, te Breda. Aanw. gehouden. {Zit 
advert, in n*. 10.) 

Berlehrni. te 12 uron, door dijkgraaf en hoogheemraden van den 
Alblassorwaard c a . in de Doelen: het maken der zeebraken aan de 
dijken van liet hoogheemraadschap, in 7 perc 

Maassluis, te 12 uren, door den architect Stuivinga, in het hotel 
! vde Moriaan": het bouwen van een woonhuis aan «ie oostelijke bavenkade. 

Nijmegen, te 2 uren, door burg. en weth.: het vergrooten van bet 
i gemeentehuis door bebouwing van het terrein, vroeger ingenomen door 
j het huis van bewaring. 

Woensdag, 1} Maart. 
Amersfoort, te 10 uren. door den kapitein eerstaanwezend-ingenieur, 

i in het hotel Maller, op de Varkensmarkt: 
lo. het maken van eene brug over de Flierbeek met toegangsweg 

; langs de kazerne voor bereden wapens, naar de Nachtoganlstrcg te 
• Amersfoort. Raming f 2400: 

2o. bet maken van een lokaal voor secties en kunstbewerkingen, in 
verbinding met den ziekenstal tc Amersfoort. Raming /' 1000. Bilj. 
inzenden uiterlijk 26 Maart, vóór 3 uren. 

Venloo. te 10 uren. door don architect A. Voerman Jr.. in ide Porte 
van Clove": het bouwen eener school c a . op een terrein achter het 
huis van P. de Sévaux, niet hijlevering van al het benoodigdo. Aanw. 
27 Maart, te 9 uren. 

s-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: hst 
maken van werken tot verbetering van de losplaats aan den rechter
oever der rivier de Maas. tusschen de kiloineterraaien 155 en 156 der 
rivierkaart. onder de gemeente Gennep (prov. Limburg). Inl. bij den 
hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur Steijn Parvé, te 
's-Bosch en den opzichter Kooreman, te Venloo. Aanw. gehouden. Ra
ming ƒ 1500. 

's-Hage. te I I uren, door het ministerie van waterstaat en/,.: bet 
maken van werken tot verbetering van de rivier de Maas, tusschen de 
kiloineterraaien 148 en 149 der rivierkaart, onder de gemeenten Bergen, 
prov. Limburg, en Boxmeer, prov. Noord-Brabant. Inl. bij den hoofd
ingenieur Leemans, te 's-llage. den ingenieur Steijn Parvé, te 's-Bosch, 
en den opzichter Kooreman. te Venloo. Aanw. gehouden. Raming/' 13,000. 

'••ilage, te 11 uren. door bet ministerie van waterstaat enz.: het 
wegruimen van een in de rivier de Waal, onder Dodewaard, nabij Deest, 
tusschen de kilometerraaien 39 en 40 gezonken vaartuig. Inl. bij den 
hoofdingenieur Leemans, te 's-llage, en den ingenieur Van der BI egden, 
te Nijmegen. 

Deventer, te 11 uren, door de tinna P. v. Son &, Co., in bet koffie
huis van J. T. van Poorten: het bouwen van een papiermagazijn met 
kantoor en knechtswoning op het terrein naast hunne fabriek. Aanw. 

j te 9 uren. 
's-Bosrli. te ll'/j uren, door do lirma A. C. van iler Meulen .t Zonen, 

in het koffiehuis «bet Parlement": het afbreken van het hotel Neufen 
het bouwen van een magazijn met bovenwoning, kantoor en werkplaats. 
Inl. bij den architect II. C. Dobbe. Aanw. 25 Maart, te 10 uren. 

Balsward. te 12 uren, door burg. en weth.: het leveren van grenen-
en vurenhout. 

Enschede. te 1 uur, door de lirma .1. F. Scholten & Zonen, in het 
hotel »ile Graali": het bouwen van een ververij met drogerij, het in
metselen van een stoomketel, bet bouwen eener steenkolenfoods enz. 
Aanw. 25 Maart, te 11 uren. 

WellVi i-iii |k te 1 uur, door het best. van bet waterschap voor de 
uitwatering door de sluis in den Oostcrlandpolder in de heiberg van C. 
van Strien: het maken van eenen nieuwen havendam, bestemd voor 
los- en laadplaats aan bet veer te Wollertsdijk. Raming / 4770. 

Iloeniiii Imi (Geld.), te 1 uur, door den bouwkundige L. van Zooien 
j Hz., te Ede, in het logement Uzendoorn: het bouwen van twee arbeiders

woningen, met de levering van alle materialen. Aanw. 27 Haart, 
te 10 uren. 

Ilresrh (N.-Br.), te 3 uren, door den burgemeester A. M. A. Wolters, 
in de herberg van II. G. Arts: bet bouwen van een woonhuis, met 
bijlevering der materialen. Inl. bij den bouwkundige 11. C. Kusters, tc 
Berlikum. 

Hilversum, door den architect I. Gossrhalk. in het logement »het 
Hof van Holland": het bouwen van een koetshuis met stalling, benevens 
het verbouwen van eene villa aan den 'sGravenlandschen weg, te Hil
versum. [Zie adrerl. in n". 12.) 

Taornwerd (Grou.), te 4 uren, door en ten huize van. den land
bouwer D. Huizinga: het aanleggen van een kunstweg, lang pl. m. 
1000 M. 

Donderdag, 2ft Maart. 
Nijmegen, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

op het bureau der genie: het bouwen van 8 woningen voor waschbazon 
en van een waschhuis, te Nijmegen, onder het beheer der genie aldaar. 
Bilj. inzenden uiterlijk 27 Maart, vóór 3 uren. Aanw. gehouden. Ra
ming ƒ 19.000. 

Arnhem, te 11 uren, door den kapitein eerstaanwezend-ingenieur, in 
het hotel Sluis: 

lo. bet éénjarig onderhoud der kazerncgebouwen enz., te Arnhem en 
dat der werken en gebouwen van het fort bij Welter voort, Aanw. 22 
Maart, te 1 uur Raming ƒ9900; 

2o. eene verving van gebouwen en werken te Arnhem en te Wester
voort. Raming J 3200. Bilj.inzenden uiterlijk 27 Maart, vóór 3 uren. 
Aanw. gehouden. 

Heden (Geld.), te 11 uren, door burg. en weth*: 
lo. de stichting van een onderwijzerswoning te Ellekom; 
2o. idem van een openbare school met 2 lokalen te idem 
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3o. de levering van school meubilair, in 3 |perc. en in massa. Bilj. 
boenden voor 10 aren. 

NrlirrpenlHrtr (Zeel.), te 12 uren, door het best. der wuterkeering van 
het calamitense waterschap "Irhnrprniwo, ten hui/.e van C. Klonhaas: 
het herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April '90, van de 
aarde-, kram-, rijs- en stcenglooiingwerkon aan bovengenoemde water-
keering. Aanw. gehouden. 

Wierlngeii (N.-H.), te 12 uren. door dijkgraaf en heemraden van het 
waterschap Wieringen: de levering van 250 M ' onderhoudsgrint. 

M.-MaarteiiNdiJk (Zeel.), te 12 uren, door het best. van het water
schap, in het gemeentebuis: 

]o. de levering van 375 M 3 onderhoudsgrint, vrij op den wal; 
2o. idem van 135 M 3 brikken, ten behoeve van den Noordpolder. 
l i rn i . i te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het bouwen var» een meisjesschool voor lager en meer uitgebreid 

lager onderwijs, iu de Kindstraat; 
2o. het afbreken van liet huis, stal en schuur in de Zwaanstraat, 

sectie It no. 136 en het bouwen van een nieuwen scheidingsmuur. 
' H - H O H C I I . te 12 uren, door het prov. best. vin Noord-Brabant: het 

onderhouden van de gebouwen ten dienste van het prov. best., te 's-Bosch, 
tot 31 Dec. '90. 

Dirkaland, te 12' ( l uren. ter secretarie: het zesjarig onderhoud VAD 
den weg tusschen het Sas-van-Dirksland en Herkingeu. van 1 Mei '89— 
'95. Inl. bij den hoofdingenieur van den prov. waterstaat, J. van der 
Vegt, te 's-llage. Aanw. 27 Maart, te 1 uur. 

Arnhem, te 2 uren, namens de firma Reilingb en Nieineijer, in het 
Centraalgebouw: het veranderen van een pakhuis aan de Óudekraan. 
Inl. bij den architect A. F. Freem. 

Wouw (N.-Br,), te 4 uren, door den architect M. Vergouwen, voor 
Silvijn Aerden, molenaar: het afbreken en wederopbouwen van een 
woonhuis met schuur en stalling. Aanw. 25 Maart, te 4 uren. 

Tilburg, te 6 uren, door Karei Lombarts, in het koffiehuis van de 
Wed. J. B. Marinus: het amoveeren van 5 woningen langs den Bossehen-
weg. te Tilburg, en bet bouwen van 3 heerenhuizen met aanhooren. 
Inl. bij den architect Leo Goijaerts, aldaar. Aanw. 28 Maait, te 3 uren. 

Enftcliedé, te 7'/i uren, voor N. J. Menko, in het hotel De Graan": 
het bouwen van een kantoor met magazijnen op een terrein gelegen 
aan de Zuiderhagen, aldaar. Aanw. te 11 'uren. 

Groningen , te 8 uren, door den architect J. Maris, in bet koffiehuis 
van II. Vos Kz.: het bouwen van een hoerenhuis met pakhuis op de 
terreinen aan de Westerkade. Aanw. 25 Maart, te 11 uren. 

Vrijdag, 2» Maart. 
'a-Hosch. te 10 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

in het gebouw op den Uilenburg: het aanbrengen van waterleidingen 
in of bij militaire gehouwen, aldaar. Raming / 8000 Hilj. inzenden 
uiterlijk 2̂  Maart vóór 3 uren. 

Amnterdam. te 11 uren. door prov. inspecteur der dir. belastingen 
enz., op zijn bureau: het onderhouden en herstellen van het rijkswaag-
gebouw te Amsterdam, van 1 April '89 tot en met 31 Maart '92. Inl. bij 
den i ijrisbouwmeester in het le district, te's-Hage, en den hoofdopzichter 
bij de landsgcbouwen (J. D. Wijndels de Jongh, te Amsterdam. Aanw. 
gehouden. 

Xaardcn. te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
in dc kazerne «Oud-molen'*: het maken van een bad- en zweiriin- I 
richting, aldaar, Raming f 2500. Bilj. inzenden 28 Maait, vóór 6 uren. 

Arnhem, te WJ% uren. door burg. en weth.: bestek no. 6, het ge
woon onderhoud der bestratingen, het hei-straten van en het maken van 
nieuwe kei-, klinker- en ironbrickbestratingen, het leggen en stellen 
van gort banden, riolen en syphons (Zie advert, in »°. 12.) 

Amsterdam, te 12 uren. door den prov. inspecteur der dir. belastingen 
oji zijn bureau: het onderhouden en herstellen van het rijksgebouw te 
Utrecht, waarin de kantoren van de dü*. belastingen, invoerrechten en 
accijnzen zijn gevestigd, van 1 April '89 tot en met 31 Maart '92. Inl. 
hij den rijksbouwmeester in het le distriet, te 's-Hage, en den hoofd
opzichter bij de laiidsgehouwen I). Fokkens. te Zwolle. Aanw. gehouden. 

/ u i l e n , te 12 uren, door den prov. inspecteur der dir. belastingen, op 
zijn bureau: bet onderhouden en herstellen van de rijksgebouwen der 
invoerrechten en accijnzen te Lohit, Millingen en Babberich, van 1 April 
'89 tot en met 31 Maart '92. Inl. bij den rijksbouwmeester in het le 
district, te 's-Hage, en den hoofdopzichter bij de laiidsgehouwen I), 
Fokkens. te Zwolle. Aanw. gehouden. 

«.loningen te 12 uren, door der prov. inspecteur der dir. belastingen, 
op zijn bureau: het onderhouden en herstellen van de gebouwen der 
invoerrechten en accijnzen te Delfzijl, van 1 April '89 tot en met 31 
Maart '92. Inl. bij den rijksbouwmeester in het le district, te 's-Hage, 
en den hoofdopzichter hij de laiidsgehouwen I). Fokkens, te Zwolle. Aanw. 
gehouden. 

Groningen, te 12 uren, door het prov. best. van Groningen: 
lo. het verzwaren en vorhoogen van twee panden zeedijk ten zuid

oosten van Delfzijl; 
2o. het verzwaren en vorhoogen van een pand zeedijk ten zuidoosten 

van Delfzijl, nabij Fleniel, lang 260 M,; 
3o, het herstellen der vaste brug over het Aduarderdiep, in den weg 

van Groningen naar StrOOboe. Inl. bij den hoofdingenieur te Groningen. 
Aanw. gehouden. 

Hein . te 12 uren, door den directeur der artillerie-inrichtingen, op 
het bureau der directie: dc levering van eiken-, esschen-, dennen-, 
grenen-, vuren- en iepenhoiit. ten behoeve van de stapelmagazijnen. 

Maattlrlcht, te 12 uren, door burg.en weth.: het leveren van 800 M» 
verglaasde buizen (gres). 

's-Hage. te 1 uur. door het ministerie van waterst. enz.: 
lo, het onderhouden en herstellen van het rijkspost- en telegraaf

kantoor te Elburg, van 1 April '89 tot en met 31 Maart '92. Aanw. ge
houden. Raming / 850; 

2o. het oi.derliouden en herstellen van het postgehouw te Tiel, van 1 
April '89 tot en met 31 Maart '92. Aanw. gehouden. Raming f 800; 

8o. het onderhouden en heistellen van bet postgehouw te Harlingen, 
van 1 April '89 tot en met 31 Maart '92. Aanw. gehouden. Raming 
f 740. Inl. bij den rijksbouwmeester in het le district, te 's-Hage, 
en den hoofdopzichter van de laiidsgehouwen D. Fokkens. tc Zwolle. 

's-llage, te 1 uur, door het ministerie van wateistaat enz.: het 
onderhouden en bentellen van het rijks|K>st- en telegraafgeuouw te 

Hoek-van-Holland, van den dag der kennisgeving van de goedkeurin" 
der aanbesteding tot en met 31 Dec. '91. Inl. bij den rijksbouwmeester 
in het 2e district, te 's-Hage, en den opzichter voor de landsgebouwen 
J. Dartels, te Rotterdam. Aanw. gehouden. Raming f 446. 

Leeuwarden, te 1 uur, door het prov. best. van Friesland: het uit
voeren van eenige vernieuwingen en herstellingen van de werken langs 
het Roode Klif, met het onderhoud daarvan, van 1 Mei '89 tot en met 
30 April '92. lui. bij den ingenieur, te Leeuwarden, en den opzichter 
G. II. Salverda, te Koudum. Aanw. 25 Maart, te 11 uren. Raming ƒ1570. 

Leeuwarden, te 1 uur, door het prov. best. van Friesland: het drie
jarig onderhoud van het Tjongerkanaal, met de daarbijbehoorende 
kanaaldijken, bermen, hermslooten en kunstwerken, van 1 Mei '89—30 
April '92. ïnl. bij den hoofdingenieur, te Leeuwarden, en den opzichter 
J. Tak. te Wolvega. Aanw. 26 Maart Rrming f 18,440. 

Arnhem, te 1 uur, in het kofliehuis van J. Cajielle: het schilder- en 
behangwerk voor het in-aaubouw-zijnd postgehouw met directeurswoning 
te Arnhem. 

Apeldoorn, te 1 uur, door de commissie van de gasfabriek: het 
bouwen van een meterhuis. Aanw. 28 Maart, te 10 uren. 

Eibergen te, te 2 uren, door de hulpvereeniging voor christelijk nat. 
schoolonderwijs, in de consistoriekamer der Herv. kerk: het bouwen van 
een school met twee lokalen. Aanw. te 1 uur. 

Groningen, te 8 uren, door den architect K. Hoekzema, in het 
koffiehuis van J. E. Bolt: het bouwen van een pakhuis aan de Lijnbaan-
straat met de levering van al het benoodigde. Aanw. 25 Maart, te 11 
uren. Bilj. inzenden 29 Maart, vóór 7 uren. 

Arnhem, iu het prov. gouvernementsgebouw: het uitvoeren van 
eenige vernieuwingen en herstellingen aan de prov. gebouwen, ged. '89. 

Arnhem, in het prov. gouvernementsgebouw: het buitenverven van 
prov. gebouwen te Arnhem, ged. '89. 

Mtad aan 't Haringvliet (Z.-H.), de levering van.245 M3 onderhouds
grint. Bilj. inzenden bij Iman Braber, aldaar. 

Abbrnbroek: het afdammen, droogmaken, vernieuwen der sluisdeu
ren, metselwerken enz. van het Abbenbroeksche verlaat. Inl. bij den 
bouwkundige Lugten, te Hollevoetsluis. Aanw. 25 Maart, te 10 uren. 

Zaterdag, 3 0 Haart. 
Prlnaenhage, te IC uren, door burg. en weth.: het leggen van een 

trottoir met bijlevering der benoodigde materialen, in de kom der ge
meente. Aanw. 2fi Maart, te 10 uren. 

Ilelft, te 10', uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, 
in het gemeenlandshuis: 

lo. het afbreken, verbouwen en tot schutsluis inrichten van de 
Monstersche sluis, te Maassluis; 

2o. de leverantie van palen, stort- en zetsteen en rijsmaterialen, voor 
de werken aan het Noordzeestrand. Inl. bij den ingenieur W. de Man, 
te Delft, en de opzichters. Aanw. te Maassluis gehouden, 

Tilburg te 11 uren, door burg. en weth.: het maken en stellen 
van eenen gashouder van 30 M. middellijn met getrokken stalen en 
ijteren kuip. 

\tei du i n . te 11 uren, door burg. en weth. van Baarderadeel: het 
leveren, lossen en vervoeren van 900 stère gewasschen riviergrint. 

Breda, te 11 uren, door den eerstaanwezend ingenieur der genie, 
in bet kofliehuis »het Hof van Holland": het doen van voorzieningen 
aan en bij de barak tot verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten, 
aldaar. Raming / 2500. Bilj. inznnden uiterlijk 29 Maart, vóór 3 uren. 

Venloo, te 12 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie te 
Nijmegen, op het bureau der genie: 

lo. het maken van een lokaal voor secties en kunstbewerkingen, in 
verbinding met den ziekenstal te Venloo. Raming f 11C0; 

2o. het maken van een klinkerpad van af de voormalige Keulsche 
poort tot aan stal no. 8 te Venloo. Raming ƒ700. Bilj. inzenden bij den 
hoofdopzichter van fortificatiën, te Venloo uiterlijk 29Maart, vóór3uren. 

Workum te 12 uren, door burg. en weth.: het maken van 100 M' 
palage met steenen voetingen. (Herbesteding.) 

Balk (Fr.), te 12 uren, bij U. de Haan: het afbreken van een oud 
gebouw en het wederopbouwen van een woonhuis met zadelmakerij te 
Balk. Aanw. 28 Maart, te 11 uren. Inl. bij den architect L. Reitsma, 
te Koudum. 

Wolfertsdijk (Zeel.), door den dijkgraaf G. de Jager: de levering 
van 160 M 3 onderhoudsgrint. 

Zutfen, door den kapitein eerstaanwezend-ingenieur der genie, op 
het bureau der genie: het éénjarig onderhoud van de kazerncgebouwen 
enz., op de legerplaats bij Milligen, onder beheer der genie, te Zutfen. 
Bilj. inzenden uiterlijk 29 Maart, vóór 3 uren. Raming ƒ 2640. 

Menaldum (Fr.l, door II. M. Dijkstra: de levering van 170 stère grint. 
Mtilldr, door K. Noorwegen te Assen: het houwen van een nieuw 

winkelhuis te Smilde, in de nabijheid van de Jonkersbug, met bijlevering 
van al bet benoodigde. Bilj. inzenden bij den architect I*. J. Kramer, 
te Smilde. Aanw. 27 Maart, te 4 uren. 

Maandag, 1 April . 
Bergeik (N.-ltr,), te 2 uren, door het R.-K. k^rkbost., ten huize van 

de Wed. Jos. Lommelaars: het houwen eener sacristie en het restau-
reeren van de buitenzijde der kerk, behalve het leveren van den be-
noodigden St.-Joire- en tufsteen. Aanw. 1 April, te 10 uren. 

's-Hage, tc 2 uren, door het ministerie van justitie: het bouwen 
van zes bewaardersvvoningen bij de cellulaire gevangenis te Scheveningen. 
Inl. bij den ingenieur-architect voor de gevangenissen en rechtsgehou-
wen, te 's-Hage. Aanw. 30 Maart, te 3 uren. Raming ƒ 14,250. 

WollertRdlJk, te 3 uren, door de besturen van het waterschap Oud-
Wolfertsdijk en de polders Moeren en Nieuw-Sahbinge: de levering van 
340 M 3 onderhoudsgrint, vrij voor den wal te Wolfertsdijk. 

Poorlugaal, te 4 uren, door het best. van den polder Al brands waard, 
bij J. van der Schee: het begrinden van de wegen in en om dien polder, 
ter lengte van omstreeks 5683 M., met de daartoe behoorende grond
werken enz. Inl. bij dim architect C. A. Dekker Hz., te Hoon. Aanw. 
1 April, te 9 uren. 

lerseke (Zeel.), te (5 uren, door burg. en weth.: de levering van 250 
stère grove onderhoudsgrint van 2 tot 4 cM., franco op de los-en lading
plaats aan de haven te (erseke, als: 86 stère vóór 1 Mei en 165 stère 
ui Augustus '89. 

Irnsum (Fr.), door kerkvoogden der Ned.-llerv. gemeente: het af
breken van een huis en het bouwen van eene pastorie. Aanw. 23 Maart. 

M i m i (Fr.), door den architect K.Kuikstra: het afbreken en opruimen 
van een arbeidershuis en het vernieuwen van het dakwerk der schuur, 
in gebruik bij D. de Jong, te Stiens. Aanw. 28 Maart, te 3 uren. 

Dinsdag, 2 April. 
Hoogland (Utr.), te 10 uren, door burg. en weth.: het vernieuwen 

van 100 M 1 straatweg op den Zevenhuizerweg. 
Opheusden, te 10' '2 uren, door burg. en weth. van Kesteren: de 

verbouwing der openbare school en onderwijzers woning t'ï Opheusden. 
Inl. bij den architect D. Geijsbeck Molenaar, te Arnhem. Aanw. 28 Maart, 
te 10 uren. 

Deventer, te 11 uren, door den kapitein eerstaanwezend-ingenieur 
te Zutfen, in het hotel »de Keizer"': het inrichten van een gedeelte van 
een ziekenstal te Deventer tot lokaal voor secties en kunstbewerkingen 
op lijken van paarden en maken van eene afgerasterde loopplaats bij 
dien stal. Bilj. inzender, uiterlijk 1 April, vóór 3 uren, hij den hoofd
opzichter van ibrtilicatiën, te Deventer. Raming / 1170. 

Zwolle, te l i 1 / , uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
in het Odaon: 

lo. het eenjarig onderhoud der kazerne- en andere gebouwen en 
werken te Zwolle. Raming f 1950; 

2o. liet eenjarig onderhoud van de gewone werken en kazernegebou-
wen in de legerplaats bij Oldebroek. Raming f 5380. Bilj inzenden 
uiterlijk 1 April, vóór 10 uren. 

Rotterdam, te 1 uur. door burg. en weth.: de verbouwing tot 
modelzaal van een der binnenplaatsen van het gebouw der academie van 
beeldende kunsten en technische wetenschappen, aan deCoolvest. Aanw. 
26 Maart, te 11 uren. (Zie advert, in «•>. 12.) 

Assen, te 1 uur, door burg. eu weth.: het bouwen van eene schuur 
op de gemeentelijke mestplaats, tot berging van fecalièn enz., benevens 
het maken van een ierput met pomp en het metselen van iergoten. 

Lulksgestel (N.-Br.), te 3 uren, door het R.-K. kerk best.: het 
bouwen eener sacristie en het restaureeren van het in- en uitwendige 
van het priesterkoor met alle ramen der kerk. Inl. bij den architect 
C. Fransen, te Tegelen. Aanw. 2 April, te 9 uren. 

Rotterdam, in het timmerhuis: de levering van: 
lo. vijf ijzeren schutten en een achterschut voor urinoirs, met inbegrip 

van het opstellen; 
2o. verschillende hardsteenwerken; 
3o. ongeveer 29 M- leiplaat; 
4o. 41 stuks hardsteenen grafzerken en !280";stuks hardsteenen tegels; 
5o. 4000 M 3 duinzand. 

Woensdag, 3 April. 
Grave, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie te 

Nijmegen, op het bureau der genie: het eenjarig onderhoud der kazerne
gebouwen enz., te Grave. Bilj. inzenden uiterlijk 2 April, vóór 3 uren, 
bij den opzichter van fortificatiën, aldaar. Raming f 2400. 

's-Hage. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van werken tot verbetering van de rivier de Maas, aan bet 
boveneinde van de Hedelschc waard, tusschen de kilometerraaien 23 en 
24 der herziene rivierkaart, onder de gemeente Empel, prov. Noord-
Brabant. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te s-Hage, den ingenieur 
Steijn Parvé en den opzichter Groenen, beide te's-Bosch. Aanw. 27 Maart. 
Raming f 9330. 

Amsterdam, te 11 uren, door den schout-bij-nacht directeur en 
kommandant der marine: het maken van drie schoollokalen, takelzolder 
en exeercitiezaal in de gebouwen voor conservatie van kanonneer booten 
op 's rijkswerf, te Amsterdam. Inl. bij den hoofdingenieur der marine. 
Aanw. 27 Maart, te 10 uren. 

Willemsoord, te l i uren, door de directie der marine: het inrich
ten der benedenlokalen van het graan magazijn tot graanhokken, ten 
behoeve der marine bakkerij. Inl. bij den hoofdingenieur der marine, 
aldaar. Aanw. 1 en 2 April, te 10 uren. 

Donderdag, 4 April. 
Middelburg, te 10 uren, door het prov. best. van Zeeland: het uit

voeren van buitengewone herstellingen aan de wegen Oostburg—Zuid-
zande en Walsoorden—Hulst, in 2 perc. Inl. hij den hoofdingenieur, te 
Middelburg, den ingenieur, te Neuzen, en de opzichters Mulder, te 
Breskens, en Eijke, te Neuzen. Aanw. 28 Maart, van 10—12 uren. 

Zuilen , te 10 uren, door den kapitein eeisUanvvezend-ingenieur, op 
het bureau der genie: het eenjarig onderhoud van de werken, kazerne
gebouwen enz., te Zutfen. Bilj. inzenden uiterlijk 3 April, vóór 3 uren. 
Raming ƒ 7100. 

Vrijdag, 5 April. 
's-Bosch, te 10'/- uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van liet prov. best.: het voortzetten der steenglooiingen 
langs de dijken der Zuidwillemsvaart, tusschen de Dungensche brug en 
's-Bosch. Inl. bij den hoofdingenieur, te 's-Bosch, den ingenieur Schuur
man, te Vucht, en den opzichter Weehuizen, te 's-Bosch. Aaaw. 29 
Maart. Raming ƒ 1500. 

Arnhem, te 11'/i uren, door burg. en weth.: bestek no. 21, het 
maken en stellen van een veranda langs de koffiekamer van Musis Sacrum. 
(Zie advert, in «« 12). 

Woensdag, tl April. 
«roede, tc 10 uren, door het best. van het waterschap Groede eu 

Baanst, in het polderhuis bij de zeesluis: het houwen eener nieuwe 
steenen heul met houten schuif onder het noordeinde van den binnendijk 
tusschen den polder Oud-Breskens en de kreek, genaamd nhet Zwartegat". 

Twelloo (Geld.), te 11 uren, door burg. en weth.: de levering van 
pl. m. 1800 wisse riviergrint. 

Roermond, te 12 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie 
te Nijmegen, op het bureau der genie: het eenjarig onderhoud van de 
kazernegebouwen enz., te Roermond. Bilj. inzenden uiterlijk 5 April, 
vóór 8 uren, bij den opzichter van fortificatiën, aldaar. Raming ƒ 3760. 

Goes, te 1 uur, door burg. en weth.: de levering van 24,000 
grèskeien. 

's-Bosrh, door het waterschapsbest. van Laag-Hemaal: de levering 
van 400 grove en 300 M s gewone onderhoudsgrint van de Waal, vrij 
op den wal. Bilj. inzenden vóór 6 April. 

Workum, door het dijksbest. van het Workumer Nieuwland: de 
levering van 120 stère riviergrint Bilj. inzenden vóór 6 April. (Her-
besteding.) 

Maandag, % April. 
Maastricht, te 10'/, uren. door het ministerie van waterst.enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het houwen van een kaaimuur langs 
de losplaats boven sluis no. 19 der Zuidwillemsvaart te Maastricht. Inl. 
bij den hoofdingenieur en den ingenieur Dotlegnies, beide te Maastricht. 
Aanw. 1 April. Raming ƒ 9160. 

's-Hage. te 12 uren, door het ministerie van koloniën: 
lo. de levering van den metalen bovenbouw van twee spoorweg

bruggen ; 
2o, de levering van den metalen bovenbouw van elf bruggen, alle ten 

dienste van de burgerlijke openbare werken in Ned.-Indië. 
Hnkkum, te 12 uren, door het dijksbest. van Wonseradeels Zuidor-

zeedijken, in het logement ftde Print*': de gewone onderhoudswerken 
aan de zeewering van liet waterschap. 

Amalcrdam, door de Iloll. ijzeren spoorwegmaatschappij, in kamer 
no. 46 van het centraal administratiegebouw: bestek no. 428, het op-
hoogen van een gedeelte spoorweg, het wijzigen van de spoorweginrich
tingen en het maken van een verhoogd perron met abri, ijzeren over
kapping en twee waterkranen met bijbehoorende werken, op het 
stations-emplacement Amersfoort. (Zie advert, in »°. 12.) 

Dinsdag, O April . 
Rolaward, te l'/j uren. door het best. der vereeniging voor vak

onderwijs in de zuivelbereiding in Friesland, in »de Doele": Tiet stichten 
van een gebouw c a . voor vakonderwijs in de zuivelbereiding te Bolsward. 
Inl. bij den architect K. Tromp, aldaar. 

Woensdag, 10 April . 
Amersfoort, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der 

genie, in het hotel Muller: 
lo. het eenjarig onderhoud van de kazerncgebouwen enz., te Amers

foort. Raming J 6100; 
2o. het eenjarig onderhoud van de werken in de Grebbc-linie en de 

linie in de Neder-Betuwe. Raming ƒ 1590; 
3o. eene verving van rijksgebouwen te Amersfoort. Raming ƒ 1500. 

Bilj. inzenden uiterlijk 9 April, vóór 3 uren. 
's-Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: de 

uitvoering van werken tot normaliseering van de rivier de Waal, onder 
Valburg, Beuningen en Ewijk, prov. Gelderland, tusschen de kilometer-
raaien 31 en 35 der herziene rivierkaart. Inl. bij den hoofdingenieur 
Leemans, te 's-Hage, en den ingenieur Van der Sleijden, te Nijmegen. 
Aanw. 3 April. Raming / ' 89,000. 

's-Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
uitvoeren van werken in verhand met de verbreeding van het Scheur, 
boven Maassluis, voor de verbetering van den waterweg langs Rotterdam 
naar zee. Inl. hij den hoofdingenieur Leemans, te's-Hage, den ingenieur 
Wekker, te Rotterdam, en den adjunct-ingenieur Francois, te Hoek-
van-Molland. Aanw. 3 April, te 12 uren. Raming ƒ 213,000. 

Amsterdam, te 1 uur, door het ministerie van koloniën, in het Nuts-
gebouw: de levering van diverse materialen en gereedschappen, ten 
behoeve van 's rijks overzeesche bezittingen, in 47 perceelen. Bilj. in
zenden 10 April, vóór 12 uren. 

Donderdag, 11 April. 
Haarlem, te 11 Uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van liet prov. best.: de uitvoering van baggerwerk in het 
Noordzeekanaal, beoosten de invaart van de nieuwe petroleumhaven. 
Inl. bij den waarnemend-hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur De 
Bruijn. te Amsterdam, en den opzichter Helmers, te Beverwijk. Aanw. 
4 April. Raming ƒ 6G00. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: hét uitvoeren van baggerwerk in 
de spooi weghaven te Enkhuizen. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haar
lem den ingenieur Keurenaer, te Hoorn, en den opzichter Schol, te 
Enkhuizen. Aanw. 4 April. Raming f 6000. 

Vrijdag, 12 April . 
'a-Bosch, te 101] uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het maken van twee wisselplaatsen op 
de Zuidwillemsvaart, prov. Noord-ltrabant. Inl. bij den hoofdingenieur 
in het 6e district, te 's-Bosch. den ingenieur Schuurman, te Vucht, en 
den opzichter Weehuizen, te 's-Bosch. Aanw. 5 April. Raming / 3600. 

's Bosch, te ïm ,, uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: de voorziening van de kanaalboorden 
der Zuidwillemsvaart, in de prov. Noord-Brabant. Inl. hij den hoofd
ingenieur te 's-Bosch, den ingenieur Schuurman, te Vucht, en de op
zichters Pommée, te Aarle-Rixtel. eu Weehuizen, te 's-Bosch. Aanw. 5 
April. Raming ƒ 5000. 

Maandag, IS April . 
Hapelle (Zeel.), bij den secretaris der gemeente: de levering van 300 

M s ouderhoudsgrint en 20 M 3 grintzand, te leveren vrij op den wal aan 
den steiger van den Willem-Annapolder in den Biezehngschen Ham 
vóór 10 Juni e. k. 

Woensdag, 17 April. 
's-llage, te 11 uren. door liet ministerie van waterstaat enz.: de 

vernieuwing van een gedeelte van het njsstortebed in den Baard wijk-
schen overlaat, behoorende tot de werken van de Maas, in de provincie 
Noord-Brabant. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te *s-Hage, den 
ingenieur Steijn Parve, te 's-Bosch, en den opzichter Van Enst, te 
Heusden. Aanw. 10 April, te 12 uren. Raming f 6880. 

Vrijdag, IS April. 
Leeuwarden, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het vernieuwen der brug no. 8, gele
gen bij den Driesumertol, over het rijkskanaal van Dokkum naar Gerben-
Allesverlaat. in de prov. Friesland. Inl. bij den hoofdingenieur en den 
ingenieur beide te Leeuwarden, en den opzichter Wind, te Buitenpost. 
Aanw. 13 April. Raming ƒ 5270. 

Leeuwarden, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het doen van bestratingen op den 
rijksweg van Leeuwarden naar de Overijselsche grens, in de provincie 
Friesland. Inl. bij den hoofdingenieur en den ingenieur, beide te 
Leeuwarden, en den opzichter VandeBeeke, teAkkrum. Aanw. 13 April. 
Raming / 2800. 

Woensdag, 24 April. 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 

uitvoering van baggerwerk in het vaarwater der rivier de Waal, onder 
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Ophemelt en Dreumel, tusschen de kilometerraaien 59 en 62 der her
ziene rivierkaart. Inl. hij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage. en 
den ingenieur Van der Sleijdcn, te Nijmegen. Aanw. 17 April. Raming 
/' 0.14 per M*. 

Dinsdag, 30 April . 
«-Hage. te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: de aan

leg van een gedeelte kanaal van nabij den Zeilweg onder de gemeente 

Maarsen tot de schutsluis bewesten Utrecht, zoomede het in verband 
daarmede omleggen van de heide Hijnspoorwegbanen Utrecht—Amster
dam en Utrecht—Rotterdam, alles met bijbehoorende werken, behoorende 
tot de werken voor den aanleg van een kanaal ter verbinding van 
Amsterdam met de Merwede. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan, en 
den ingenieur Kemper, beide te Utrecht. Aanw. 9 April, te 11 uren 
Raming f 1,912,000. 

A F L O O P 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
's-Hage. 15 Maart, onder beheer van het 

ministerie van waterstaat cn;..: In. het onder 
houden en herstellen van de gehouwen enz., 
behoorende tot de herstellingswerkplaats van de 
rijkstelegraaf te 's-Hage, van den dag der kennis
geving van de goedkeuring der aanbesteding tot 
en .31 Dec. '89; ingekomen 4 bilj., als: 
W. v. Leeuwen, Hellevoetsluis, ƒ 1748 
J. L. Werdes Jr., 's-Hage, > 1726 
C. W. en A. B. de Vos, idem > 1094 
Ginjoolen & Co., idem > 1639 
H. v. Bergen Henegouwen, idem > 1620 
Raming . 1623 

2o. liet leveren, bereiden tegen bederf, ver
voeren en opslaan van palen en schoorpalen, voor 
de behoefte van de rijkstelegraaf, ged. 90; ingek. 
4 bilj., als: 

boven tarief 
C. Gips Cz., Dordrecht, 6 pet. 

beneden tarief 
J. H. v. Hoogerwou. Boxtel, 1.9 pet. 
3. .1. v. d. Korden Pz., idem 2.6 • 
E. Hallman-, Well, 3.8 i 

Haarlem, 16 Maart: het maken van een 
inlaatduiker aan den Vijfhuizcrpolder, onder be
heer der genie, te Haarlem; ingek. 7 hilj., als: 
B. Zuithol, te Haarlem, ƒ 10,100 
B. Zuiderhoek, > Sliodrecht, > 9,990 
A. Zonneveld. • Haarlem, i 9,900 
C. A. v. Spall, t Hardinksveld, > 9,900 
II. Dinkla, i Buiksloot, > 9,870 
A. v. d. Meijden, » Hardinksveld, > 9,789 
C. Bos, > Haarlemmermeer, i 8,890 
Raming » o . s r o 

Ternaard, 16 Maart: het leggen van 7650 
M* bestrating met bijlevering van daartoe be
noodigde steenen, het onder profiel brengen van 
don zeedijk enz., van den Ternaarderpolder; 
ingek. 8 bilj.. als: 
G. Anema, Midhim, ƒ 29,400 
A. S. de Jongen M. H. Gaastra, Lemmer, • 28J87 
K. G. Keunmg. Tornaard, 
Joh. Bakker, Kollum, 
C. de Ruiter, Huizum, 
J. v. Noordennen, Harlingen, 
T. Kloosterman, Hemelum en H. 

Brouwer, Stiens, 
W. Arntz, Milligen, 
Raming 

Behoudens goedkeuring van Ged. Staten van 
Friesland, aan den minsten inschr. gegund. 

Kampen, 16 Maart: hot bouwen eenerover-
dekte botermarkt, volgens bostek no. 18; intrek. 
12 bilj., als: 

de Groot, te Kampen, 

haven, onder bijlevering van al het daartoe be
noodigde; ingek. 10 bilj.; minste inschrijver G. 
Hendriks, te Groningen, voor jf 2694. 

Dordrecht, 18 Maart: het uitdiepen der Wol-
wevershaven en Kalkhaven, ingok. 5 bili. als: 

13,900 
12,448 
11,700 
10,760 
9,180 

Jan in 'tVeld, tc Dordrecht, ƒ 
A. do Borst Cz„ » l'apendrecht, • 
B. Voordondag Az., » Dordrecht, > 
Thijs Klcijn, • Sliedreeht, • 
C. Bos Az., » Dordrecht, i 

De gunning is aangehouden. 
Amsterdam, 18 Maart: het leveren van vij

len, spijkers, ijzerkramerijen, ijzerdraad, bereide 
en onbereide verfwaren, touwwerk, borstelwer
ken, schoon maakgcreedschappen, kal laai werk. 
emmers, putsen, bezems, manden, poetskatoen, 
kurkonzakken, strookdwoilen en matten, kalk, 

cement, witzand en blauwe steenen, ton dienste 
der gemeentewerken, ged.'89, '90 en'91; minste 
inschr. waren: 

Perc. 1, De Haan & Zn., 
> 2, dezelfden 
• 3, Guntcrs & Meuser, 

j Tollekam, 
5, Van der Zeil, 
6, dezelfde 
7, dezelfde 
8, dezelfde 
9, Dc Jong, 

10, A. Roest, 
11, Gebr. de Ridder, 
12, De Leeuw & Zn., 
13, L. Zuiderhoek, 

ƒ 9fl 
» 1114.91 
» 1229.90 
> 485.55 
s 677.60 

326.10 
• 677.50 
» 699.50 
• 70 

88.90 
1 187.85 
» 927 
9 313 

Amsterdam, 18 Maart., voor rekening der Holl. ijzeren spoorwegmaatschappij: lo. bestek no 
437, de onderhoudswerken op den spoorweg Helder—Amsterdam—Zaandam—Hoorn, Hoorn—Enk-
huizen—Medemblik, in 5 perc. cn in massa; ingek. 23 bilj, als: 

Inschrijvers en woonplaats, perc. 1 

• 28,320 
• 28,143 
• 28,100 

28,050 
27,790 
27,760 
27,817 

1. F. C. Krijgsman, i idem t 7637 
W. Fransen, i> idem > 7199 
J. S. v. d. Werf, » idem > 7188 
H. v. Dijk Dz., > idem » 6770 
J. Valk, • idem i 6685 
H . v. Dijk Hz., > idem > 6676 
Corn. v. Stuivenberg, • idem • 6665 
J. J. de Gilde, a Mselmuiden, > 6583 
W. E. Penning, i Kampen, > 6600 
A. v . d. Wetering, » idem » 6430 
G. J. Bruggink Gz., » idem > 6200 
Gegund. 
Raming f 6800 

Nemen, 16 Maart: het herstellen van storm
schade te Neuzen; ingek. 7 hilj.; 
hoogste inschr. S. Koole, f 6500 
minste > M. D. de Putter, > 4788 
Raming , 5500 

Werkum, 16 Maart: de levering van diverse 
materialen voor het waterschap, het Workumcr-
Nieuwland; minste inschr. waren: 

810 stuks 6.2 M. grenen zcedijkpalen, Hubert 
Jans & Co., te Harlingen, voor f 5.28 per stuk. 

95 M. 10 a 25 grenen gording, Schrale en 
Fekkes, te Workum, voor f 0.95 per M. 

60 last brik, M. A. Rauwerda. te Beers, voor 
ƒ 3.75 per last. 

Alles gegund. 
l.roiiingen, 18 Maart: het wegbreken van 

de bestaande vischbanken met de daaraan ver
bonden kantoorlokalen bij de Kranebrug, en 
het bouwen van een kantoor ten behoeve van 
het meten en wegen van granen gelegen op 
een terrein in de nabijheid! van de Ooster-

W. Rienderhoff, Enkhuizen, 
G. Laagland Winder, Koegras, 
C. N. Vlaming, Schagen, 
J. Overtoom, idem 
H. Deutekoni, Amsterdam, 
Ph. Verbruggen, Waddinksveen, 
A. Kramers, Amsterdam, 
P. Honijk, Schagen, 
J. Botman Gz„ Bovenkarspel, 
Jn. Plas, Purmerend, 
P. J. Blauw, Hoorn, 
D. Bot. Bovenkarspel, 
J. de Vries, Purmerend, 
E. Fransen, Medemblik, 
H. Schuijt, Alkmaar, 
W. Lammer-, Tessel, 
V. Ph. Rraun, Beverwijk, 
1L Cusveller, Staveren, 
M. Mouw, Hilversum, 
G. D. v. Doorn, Amsterdam, 
H, J. Meekers, idem 
C. J. Maks Jz., idem 
W. N. Vlaming, Medemblik, 
P. v. Essen, Halfweg, 

f 6080.50 
6188 
5910 

5875 

f 7413 
7330 

5990.50 7289 
6060 7890 
6886 5736 

6880 
perc. l,2en3/"20527 

perc.2 perc.3 perc. 4 perc. 6 

ƒ 7650 

6800 

6963 

8090 
6980 

6425 
7700 
7600 

7397 

f 4663 

4790 

5763 

f 6290 

4781 

5190 
4795 

6632 

/ 29,786 

perc. 2 en 3/18,480 

4949.15 

33,686 

33,800 
30,491 

2o. bestek no. 438, de onderhoudswerken op den spoorweg Amsterdam—Amersfoort, Amersfoort— 
Winterswijk, Hilversum—Utrecht en Amersfoort—Kesteren, in 6 perc. en in massa; ingekomen 
18 bilj., als: 

Inschrijvers en woonplaats. perc. 1 perc. 2 

M. H. Eijsvogel, Rumpt, 
W. v. d. Kooij, Amersfoort, 
W. A. ü. Jansen, Utrecht, 
J. Krap, idem 
H. Vermeer, idem 
C. Wegerif, Apeldoorn, 
J. Smit, Weesp, 
J. G. v. d. Geest, Amersfoort, 
G. J. v. Vloten, Utrecht, 
J. v. d. Berg, Amersfoort, 
II. W. Klanderman, Biummen, 
H. J. te Siepe, Winterswijk, 

Ph. Smit, Amersfoort, 
C. tor Haar, Winterswijk, 
C. Krachten, Utrecht, 
J. Gijshers, Winterswijk, 
J. v. d. Braak, Apeldoorn, 
F. W. Geurden, idem 

f 14,527 
12,670 

12,450 
14,500 

14,200 

13,400 

/• 4277 
3840 
4470 
4536 

4200 
4126 
4000 

4247 

3750 

perc. 3 perc. 4 perc. 5 perc. 6 

/ 4670 

4660 

4397 

4320 
4190 

/" 2260 

2397 
2443 

2650 

2363 

2300 

1689 
1587 

1626 

1758 

1800 

ƒ 3670 

3440 

3800 

ƒ28,800 
31,310 

31,100 

32,688 

cn 5 te zamen 
f 3990 

3587 

3780 
3o. bestek 439, de onderhoudswerken op de inspectie Amsterdam in 2 perc. cn in ma 

9 bilj., als: 
29,000 
ingek. 

Inschrijvers en woonplaats. perc. 1 perc. 2 massa 

C. J. Maks Jz., Amsterdam, 
H. J. Meekers, idem 
W. v. d. Kooij, Amersfoort, 
G. D. v. Doorn, Amsterdam, 
A. Kramers, idem 
P. Duinker, idera 
11. C. Dorlas, idem 
H. Cusveller, Staveren, 
H. Deutekoin, Amsterdam, 

/•9600 /' 13,900 

ƒ 21,380 
21,878 
20,300 
19,650 
21,680 
22,497 
23,300 
23,193 
21,817 

4o. bestek 440, do onderhoudswerken op den spoorweg Amsterdam—Rotterdam, Haarlem—Uit
geest, Velzen—Umuidcn, in 5 perc. cn in massa; ingok. 28 hilj., als: 

Inschrijvers en woonplaats. perc. 1 

J, G. ton Broek, Velzen, 
G. D. v. Doorn, Amsterdam, 
C. Alkemado Sr., Noordwijk, 
V. Pli Hraun, Beverwijk, 
S. v. d. Kamp, Leiden, 
A. Zwitser, Noordwijk-Binnen, 
J . P. A. Nelissen, Haarlem, 
C. Cobolons, Haarlem, 
\V. v. Sohaik, Noordwijk. 
A. v. Dijk & Zn., Nooidwijkerhout, 
.1. S. v. Voltliuijsen, Haarlem, 

F. Th. Maas, idem 
M. Mulder, idem 
J. U. Lasschuit. idem 
II. Cusveller, Staveren, 

M. Knijpers, Delft, 
M. Meijers idem 
Ph. Vos, idem 
H. Wienhoven, Schiedam, 
W. A. v. Lith, Leiden, 
A. v. Gameren, Strijen, 
P. v. Essen. Halfweg, 
Ph Verbruggen, Waddinksveen, 
P. L. v. Erkel Jr., Leidon, 
C. J. v. d. Drift. idem 
J. Ph. Mühlstall, idem 
C. J. Maks Jz, Amsterdam, 
L. G. Bink, Leiden. 
J. Frijling, Amsterdam, 

's-llage, 18 Maart: de levering 

15.700 
15,38' 

1, 4 en 5 tezamen ƒ25.400 

15 « 0 0 
14,700 
14,400 

15.200 
14,977 

H . S S ' . I 

perc.2 perc.3 

f 11,500 

11.249 
11,025 

11,500 
11,200 

1 en 4 le zamen 
ƒ 19,589 

perc. 4 perc. 5 

f 4658 

4180 

4129 

4700 

2 en 3 idem 

13,700 

16,000 

13,000 

11.363 
15,500 

11.320 
11,980 

11,600 
11,070 

18,993 
10.075 
10,300 
10,500 
10,500 

11.840 

ƒ 5180 

4730 
5234 

5436 
4936 
4884 
4950 

4950 

1, 2 en 5 f 29,000 

5250 

5030 

ƒ 43.800 

44.136 

40,300 

van stalen dwarsliggors met toebehooren, ten dienste der 
ast; ingek. 6 bilj., als: 

Inschrijvers en woonplaats. 
dwars
liggors 

por stuk. 

klciiihouton 
per 100 
stuks. 

klomplaton 
per 100 
stuks. 

veomngen 
per 1000 

stuks. 
massa 

Soc. anon. dos Aciories, d'Angleur, 
Gute Holl'nungshiitte, Oberhausen II, 
Bocliurnor Verein, Boclium, 
Union, Dortmund. 
Aachener lliitte, Rothe Erde bij Aken, 
Hoerder Verein, Hoerde, 

ƒ 2.83 
2.55 
2 92 
3.— 
2.79 
3.60 

f 8.20 
9.79 
9.40 

10.50 
9.60 
9.50 

f -
7.27 
5.75 
7.20 
6.65 

10.50 

f 10.66 
15.70 
21.90 
12.50 
10.90 
12.50 

ƒ 422,954.60 
400.833.40 
439.330.— 
456.813.— 
423,424.— 
628,675.— 

Amsterdam, 18 Maart: liet maken van ver
schillende gehouwen op een terrein aan de Lin-
nacusstraat, ten behoeve van het burgorzieken-
huis te Amsterdam; ingok. 39 bilj., als: 
J. Slenters, te Hielriem, ƒ 336.200 
P. Rings, » Zandpoort, > 335,000 
W. Westerhof, » Weesp, » 334,400 
T. Raaijmakers, » Nieuweramstel, » 333.000 

Amsterdam, » 333.000 
idem » 329,600 

Tilburg, » 329,000 
Amsterdam, » 328,000 

idem » 327.800 
idem » 326.200 

Nieuweramstel, 1 325.500 

G. A. v. Spanje, 
J. J. Boekiiolts, 
L. de Rooij, 
G. Woud, 
W. C. Waal, 
H. C. Dorlas, 
J. v. Grocnendael 
W. Meijer en l i . 

v. d. Coolwijk, » Amsterdam, 
W. Voskuijl, » idom 
J. J. Goseling ,v Zn., » idem 
W. G. v. Berkum, » idem 
W. Greve, » Buiksloot, 
Peetors ft Roe-

lofsen, » Amsterdam, 
E. II, Helle, i> idem 
G. Hoon, » idem 
Tiiiunei&Fiirstner,» idem 
J. F. Premier, > idem 
H. Dinkla. » Buiksloot, 
A. J. v. Liemt, » Amsterdam, 
C. J. Maks Jz., » idem 
.1. Voordondag, • Dordrecht, 
K . J. It. v. Dammc, » Amsterdam, 
D. Oosterink, • Nieuweramstel 
J. Smit (VII) » Utrecht, 
W. L, Lcibbrsndt, » Amsterdam, 
lI.Rictsnijder&Zn., • idem 
H. J. Meekers, » idem 
C. Allierts, » Nieuweramstel, 
J. Koster, • Amsterdam, 
H. Schouten, » idem 
H. l i . Hendriks, • Os, 
L. Vlasman, » Amsterdam, 
D. Schut, » idem 
B. v. Buuren. > idem 
D. Corlijn & Zn. en 
A. J. do Haan, » idem > 270,800 
Gebuid. 

Hoorn, 18 Maart: do lovorantiön en werken 
op de binnenwegen van Drochtcrland in 8 per 
minste inschr. waren: 

i 323.600 
, :IIN.5'JII 
> 312.000 
, 309,500 
, 303.800 

., 303,600 
• 303,333 
1 302.900 
> 302,148 
. 299,950 
1 299.880 
» 297.4S0 
1 295.700 
1 295,000 
» 293.393 
» 293.000 
I 292,800 
t 290,948 
> 289,600 
t 289.000 
• 268.138 
» 288.000 
II 287,600 
> 267,450 
> 286.686 
» 284.000 
» 278,386 

do 

perc. 1, 675 M'grint, J. Kramer, Oudendijk. /2560 
1 2, 475 idem D. Beunder, Schar-

woude. »1990 
1 3,530 idem J. Kramer, Oudendijk, » 1900 
» 4, 662 idem H. Vollewens. Hoorn. 1 2277 
I 5. 281.500 straatsteenen. J, Zeileina-

ker J.Bz., Hoorn, / 15.25 per 1000. | 
> 6, 596 M' zand, J. de Groot Cz.. Schar-, 

wonde, J 939.99. 
> 7. het Diaken van 1471 M' bestraat paar-IV. Hemelvaart te Zwol! 

denpad in de grintwegen, H. Vollewens, 
Hoorn, ƒ 1735. 

1 8, idom 2873 idem. dezelfde, ƒ 3446. 
IIneren . 18 Maart: hot houwen van oen. 

tabakshofstede, onder beheer van don architect 
R. dc Vries, te Wageningen; ingek. 7 bilj., als: 
Heraten, te Valburg, f 3389 
Uiting, » Driel, » 3175 
Jansen, » idem » 2723 
Bosch, » Rcnkiim, « 2659; 
Hoogveld, » Valburg, » 2644 
Mossel, » Heteren, • 2625' 
Lamers, » idem » 2450, 

Amsterdam. 18 Maart: hot bouwen van 
eene villa in het Willemspark, onder beboer 
van don architect Muller: ingek. 6 bilj.; minste 
inschr. H. J. Geijl. TOOT ƒ 28.879. Gegund. I 

Kirrlkaee. 18 Maart: hot loggen van 4000 M» J 
winterkrammat en 500 H> zoinerkrammat, mot 
het bijleveren en verwelken van 200 M> schor-
grand, op de DOitenbeloopen van don Oost- en 
Wosthavendijk, den Schoepstimmerdijk en don 
Visschorsdijk, en hot leveren van 10,000 stuks 
masten- of eiken staken, 500 hos Brahantsch 
rijs. 50 bos haringband on 4 M' fijne grint, 
ingok. 7 hilj., als: 

te lerseke, 
» Zioriksce, 

H. Zanen Cz., te Ammerstol, ƒ 387.80 
D. v. Wingerden, i Kralingen, » 343 
C. Dekker, > idem > 297.97 

O». 19 Maart; het bouwen van oen koetshuis 
rnct aanhoorigheden voor mevr. de wed. H. Jur-
gens v. Waardenburg, onder beheer van den 
bouwkundige 11. R. Hendriks; ingok. 3 bilj., als: 
M. v. d. Biggelaar, tc Os, ƒ 7400 
G. Verhoeven, • idem *» 7395 
P. Theimissen, » Nijmegen. • 7389 
Nog niet gegund. 

s-iiage 19 Maart: hot onderhouden en hor
stellen van het gebouw to 's-Bosch, waarin ge
vestigd zijn de kantoren van de hypotheken on 
van het kadaster, van don dag waarop de aan
besteding wordt goedgekeurd tot en mot 31 
Maart 1892, ingek. 3 bilj., als: 
Th. Meeuwese, te 's-Bosch, ƒ 2368 
I. amhcrtus Frankefort, s idem » 214fi 
Th. Am, v. Ravenstein, • idem * 1995 

Helder, 19 Maart: het houwen van eene over
dekte reinigingsinrichting in de reduitgracht van 
het lint Kijkduin, onder beheer dar genie, aldaar; 
ingekomen 8 bilj., als: 
C. Pool, 
A. Bos, 
P. Verhei), 
J. F. Philips, 
J Duinkir, 
G. Moorman, 
H. Wijker, 
P. Spruit, 
Raming 

Kreiiwijk (hij Gouda). 19 Maart: het bouwen 
eener R.-K. kerk met toren en pastorie voor de 
parochie der H.H. Apostelen Petrus en Paultis, 
aldaar, onder beheer van den architect K. J. 
Margrv. te Rotterdam; ingok. 19 hilj., als: 
A. A. v. Dommelen, Lent, /' 71.985 
C. Alblas, Waddinksveen, 
H. J . Nederhorst, Gouda. 
B. Krijnen 's-Hage. 
P. Verbruggen. Waddinksveen. 
A. v. d. Meer, Zevenbergen, 
L. G. Struijcken, Utrecht, 
l ' . Boers. ifazorswoudc, 
G. v. Rassel, Utrecht, 
J. Slenters, Haarlem, 
C. v. d Borg, Boskoop, 
B. J. Wichers on J. Etmans, Lobit. 
N. Perijuin & Zn., Berkel. 
J. v. Groetieudael, Nieuweramstel, 
F. Raaijmakers, idem 
R. J. Claase. Rotterdam. 
J. P. M. Miihlstalf, Leiden, 
C. P. W. Dessing, Gouda, 
A. Leeuwen», Amsterdam, 
Gegund. 

Zwolle, 19 Maart: hot aanbouwen van drie 
kapellen, oen catechismuslnkaal enz., aan de 
noordzijde dor kerk van do R.-K. parochie O.-L.-

mder bohoor validen 
Trooster B.Hz..; ingekomen 8 

to Helder, ƒ 895 
• idem » 850 
. idem • 644 
» idem i 820 
» idem • 797 
- idem • 794.50 
» idom • 772 
» idem . 771 

• 800 

69,800 
69,800 
117.980 
«7 .439 
67.400 
60,300 
66.289 
65.959 
«5 .950 
«4 .500 
«4 ,490 
«4.200 
« 3 , 9 5 7 
63,790 
63.763 
«2 ,700 
62.590 
60,170 

architect S. J. H. 
bilj., als: 
L. J. v. Osch, 
\. Illoks, 
D. Bruins. 
F. Aberson, 
G. J. Averdijk. 
L. Oosterwijk, 
K. v. d. Berg en F 

Herder. 
G. Kamphuis, 
Gegund. 

s-IIago. 20 Maart: onder beheer van hot 
departement van waterstaat, handel en nijver
heid; lo. do uitvoering van baggerwork in hot 
belang van hot grootscheopvaarwater in het 
Hollandsch Diep; ingok. 4 bilj. als 

te Zwolle, f 17,750 
• idem » 17.700 
» idem » 17,190 
i» Steetiwijk, t 16.886 
» Wije, » 16,783 
• idem » 16,696 

a Zwolle, • 15,645 
» idoin » 15.168 

(i . Meeste i n , 
M. v. d. Linden, 
C. Bolior, 
II. Ilorrovoots, 
W. Borrevoets, 
J. v. Strien, 
H. C. v. d. Ende, 

ƒ 1248 
• 1023 
• 1023 
> 93C 
» 895 
• 861 
. 829 

per MS. 
/ 0.255 
• 0,248 
» 0.236 
• 0,187 

0,26 

Bruiuisse. 
Kerkwet ve, 
Zieriksee, 
idem 
idem 

Kralingen, 19 Maart: hot ophoogen dor Korte-
kade langs den Noordpias te Kralingen, ingek. 
8 hilj. (waarvan 1 van onwaarde), als: 
J. Velgorsdijk, te Kralingen, /' 700 
M. Neeloman, » Mem > 688. 
M. Both, • Vlaardingen, » 549 
A. Jansen Smit, » Rotterdam, » 445 

A. L. v. Wijngaarden Uz.. Sliedreeht, 
L. Kalis Kz.. idem 
A. Volk er l.z... idem 
H. Ilennik li.ltz.. Utrecht. 

Raming 
2o. ,1e uitvoering van baggerwork in hot vaar

water van de rivier de Maas, in twee perceelen. 
Perc. 1. ingek. 3 bilj., als: 

G. Straatman, te Linne, ƒ 6818 
G. Smeets, > Maeseyck, » 6620 
H. Funnels, a Maastricht, » 5200 
Raming » 4000 

Perc. 2, ingek. 2 hilj., als: 
J. Hillen, te Grave, / 4930 
H. v. Anrooy Jz., > Nieuwaal, » 4390 
Raining » 5150 

ZwUndreeht, 20 Maart: bot onderhouden 
ged. 3 jaren, ingaande 1 April '89, van de her 
grinde wogen gelogen in don polder vHoudrik-
Ido-Amhacht", ingek. 7 bilj.: minste inschrijver 
L. Kruithof IJ/., te Hendrik-ldo-Ambacht, voo-
ƒ 735 per jaar, aan wien het werk is gegund. 



D E O P M E R K E R 

Aniatrrdani, 20 .Maart: de levering van 
diverse materialen, gereedschappen, goederen 
enz., ten behoeve van 's rijks overzeesche bezit
tingen, in C2 jierc.; minste inschr. waren: 
Perc. 

1. divers staal, Dikema en Chabot, Rotterdam, 
/ 4984.71 

2. ijzeren klinknagels, Gebr. v. Thiel, 
Helmond. 

3. koperen idem, W. C. en K. de 
Wit, Amsterdam, 

4. 7000 verlakt ijzeren banden, J . 
Vianen, 

5. koper en koj«ren pijpen, Van den 
Berg Sc Co., Amsterdam, 

6. koperen spijkers, W. C. en H.de 
Wit, idem, 

7. zink en zinken spijkers, A. D. 
Hamburger, Utrecht, 

8. diverse schroef- en meerhouten, 
\V. Hoven ,t Zn. 's-Hage, 

9. draadnagels en houtschroeven, D. 
S. M. Kalker. Amsterdam, 

10. koperen en ijzeren kousen, C. v. 
Heemstede Obelt, idem. 

11. hang- en sluitwerk. II. S. M. 
Kalker, idem, i 

12. gereedschap, j . Oohnan, Vianen, i 
13. metalen kranen, Bocht en Dvse-

rinck. Amsterdam, i 
14. 12 ijzeren waterkisten van 1700 

liter, Th. Lemm, Kralingen, i 
15. gaspij|ien en fittings, A. M. de 

blauw & Co., 's-Hage, i 
16. tegels cn vuurvaste steenen, Wed 

N. I. A. Brantjes & Co., 
Purnierend, ' i 

17. gemonteerde en ongemonteerde 
dckglazen, Pecht en Dyserinck, 
Amsterdam, t 

18. patrijspoorten, Rencker & Zn., 
Utrecht, , 

19. glasruiten en glazen dakpannen, 
J. Iloiiwing Gz.. Sneek, i 

20 kommaliewan tegoed, C. Willemsz, 
Amsterdam. , 

21. idem, H. F. Degens, idem, ï 
22. 300 vouwstoeltjes, C. II. Eckhait, 

botterdam, i 
23. sloepi iemen enz., C. v. Heemstede 

Obelt. Amsterdam, i 
24. 150 zwemvesten, Wed. J. C. 

Masseo & Co., Goes. a 1125.— 
25. 50 reddingsboeien. C. v. Heem

stede Obelt, Amsterdam, » 314.50 
26. weegweiktuigen, Becker en 

Buddiugli. Arnhem, > 861.67 
27. verlicht ingsmiddeleii. Becht en 

Dyserinck. Amsterdam, » 4752.99 
28. 2950 KG. stearinokaarsen, Stea-

rinekaarseiifabriek lApollo", 
Schiedam, , 1805.37 

29. 4500 KG. idem, dezelfde, » 1991.25 
30. idem dezelfde, D 1991.25 
81. school- en schrijfbehoeften, C. L. 

C. Voskuil, Amsterdam, i 479.34 
82. schrijfbehoeften, A. Palm & Zn., 

idem, i 551.40 
33. papier, De Ruijter en .Meijer, id., > 706.70 
34. 14,000 KG. briiinwerk (handge-

gespin), Prot. inrichting van 
Weldadigheid, Zutfen, » 3985.80 

35. 14.000 KG. idem, dezelfde, • 3985.80 
86. borstelwerk, J. H. de Jong, Am

sterdam. , 3914.70 
37. tiomvellen en tromsnaren, T. M. 

v. Grinsven, 's-Bosch, i 713.92 
38. leder, F. J. Mijnlielf Wz., Krimpen 

a/d. I.ek, ,. 10396.50 
39. lederwerken, T. M. v. Grinsven, 

's-I)osch, , 1062.36 
40. divers ledersoort, F. J. Mijnlielf 

Wz., Krimpen a/d. Lek, > 4051.20 
41. 5C0 baleinen tot karwatsen, Wed. 

M. M. Souget, Amsterdam, a 1000.— 
42. vilt, li. S. Stokvis & Zn., Rot

terdam, , ) 660.— 
43. vlaggeiloek, Van Hartrop Sc Zn., 

Leiden. i 664.75 
44. zeilgaron, hennep en mos, Goud-

scbe inacbin. garenspiniieiïj, 
Gouda, 1 1897.75 

45. vlaggegaren, dezellde, > 166.68 
46. diverse katoenen, Leidsche katoen-

maatschappij, Leiden, • 4019.71 
47. divers laken. G. Bogaeis & Zn., 

Tilburg, , 490.30 
48. divers linnen, Van Zeeland ft Co., 

Kindhoven, i 365 — 
49. 8000 M. paklinnen, Ter Horst & 

Co., Rijson, » 1«40._ 
60. 7000 M. kwartierband, De Boer 

, 5022.25 

. 3C03.75 

497.— 

15437.18 

5125.20 

476.60 

7685.— 

2789.— 

1135.80 

4118.75 
8885.015 

411.84 

642.64 

2524.255 

130.25 

3282.— 

7149.— 

1987.88 

3610.90 
1186.— 

1440.— 

314.50 

en V. d. Schuijt, Amsterdam, ƒ 109.80 
51. 850 niutsoveitrokken, V. Zeeland 

& Co., Eindhoven, > 365.60 
52, knoopen en gespen, De Boer en 

V. d. Schuijt. Amsterdam, > 38.84 
63. zand en vorni/.anil, Wed. J. Pie

pers, Blarikum, , 491.— 
54. 1950 KG. vaseline, A. d'Aillj & 

Zn., Amsterdam, > 1626.105 

55. 2000 hoekjes dukatengoud, Hooge-
weg en v. Zamelen, Amsterdam, » 1460.— 

56. 3000 boekjes idem, dezelfden, » 2175. -
57. verfwaren, dezelfden, > 2070.30 
58. idem, P. Schoen & Zn., Zaandam. > 760.82 
59. lakken cn vernissen, II. F. Kort

hals ft Co., Amsterdam, > U46.— 
60. 36,400 KG. plantaardige machine

olie, De Boer cn V. d. Schuijt, 
Amsterdam. „ 12486.20 

61. 45,600 KG. idem, dezelfden, > 15,504.— 
62. 1800 liter minerale machineolie, 

J. L. II. Smits ft Co., Amsterdam, > 342 — 
krillingen. 20 Maart: hot bouwen van een 

bouwmanswoning voor F. P. Virulv te Leiden, 
in den polder Prins-Alexander, tè Kralingen, 
ingek. 9 bilj. als: 
P. v. d. Lijn, Nieuwkoop, ƒ 1 1 , 1 0 0 
W. M. de Vogel. Bcrkel, > 10,625 
P. v. d. Berg, Bergschenhoek, > 10,455 
B. Koert, Rotterdam, > 10,425 
P. v. Linschoteii, Kralingen, s 9,944 
Nic. Pons, Kralingen, > 9,898.98 
A. Teeuwen Az., Krimpen a/d IJsel, » 9,780 
W. J. v. Dort, Kralingen, > 9,498 
D. Groenewegen. Nootdorp, » 9,487 

« r u i l i n g e n 20 Maart: het afbreken vaneen 
gebouw en daarvoor in de plaats bouwen vaneen 
nieuw huis met bovenwoning, onder beheer van 
den architect N. W. Lit: ingek. 16 bilj., als: 

j 3925 
i 3457 
> 3393 
» 3296 
a 3261 
» 8132 
» 3120 
• 3095 
i 3081 
» 3070 
a 3074 
• 2980 
a 2896 
» 2868 
> 2849 
» 2490 

der 

J. Timmer, te Helpman, 
VT. D. Rotbschafer, » Stedum, 
D. Jansen, » Groningen, 
G. Halin. a idem 
J. v. Dijk. > idem 
E. W. Wietsema, > idem 
.1. Ibelings, > idem 
K. H. Hiiizinga, » idem 
E. Peters, • idem 
J. I. Toesnian, » idem 

; L. Oldenburger, , idem 
; H. T. Swarte, » idem 
T. Holthuis, a idem 
A. Silkman, > Hoogkerk, 
T. de Vries, » Groningen, 
P. Betera ver, > idem 

| Gegund. 
Haarlem, 

kruisbruj 
J. Billen, 

I L. Pot, 
J. Spruit, 
G. A. v. Spall, 
II. Iiiukla. 
C. Roiv.oijn, 
A. Visser, 
H. Wienhoven, 
W. de Leon, 
II. London, i 
C. J. Maks, i 
M. Mulder, • 
J. J. Boekholtz, » 
J. B. Lusschtiit, a 
B. Zinili.il. • 
Raming 
Uitspraak 28 Maart. 

Uarllngen, 21 Maart: bet amoveeren van 
een woning en bet bouwen van een schoollokaal; 
ingek. 6 bilj., als: 
Wed. Th. Kerkhoven, te Ballingen, f 3636 
Zeilmaker, > idem » .1587 
Gebr. Pusthuma, > idem > 3549 
L. J. Strak, » idem i 3489 
L. Postbuma, a idem > 3283 
Gebr. V. d. Meer, a idem » 3277 
Gegund. 

•tampen. 21 Maart: het afbreken van het 
hotel des Pays Bas c. a. en het aldaar bouwen 
eener burgerschool voor 384 leerlingen; ingek. 
17 bilj.; 
hoogste inschr. J. Hcsselingen, Meppel, /' 31,784 
minste » C. v.Stuijvenbeig, Kampen, i 26,300 

Leeuwarden, 21 Maart: eene gedeeltelijke 
verbouwing van bet huis lett. ü . no. 149 in het 
Ruitci-skwurticr. aldaar, onder beheer van den 
architect J. D. Brons; ingek. 14 bilj., als: 

te Leeuwarden, /" 1084 
» idem » 1050 
11 idem • 1000 
» idem » 1874 

» idem » 1833 
o idem » 1508 

» idem » 1540 

J. Bottema ft Co., 
A. J. Ylst, 
A. .1. de Boer, 
C. F. Schwaner, 
D. Smit en E. v. d. 

Kooi, 
II. v, d. Heide, 
A. Smidt en F. 

Dalstra, 
Gegund. 

Krallngen, 21 Maart: het bouwen van een 
woonhuis, aan de avenue Concordia, te Kralin
gen, onder beheer van den architect J. J. van 
Waning; ingek 4 bilj., als: 
A. Boef, te Kralingen, f 17.825 
A. do Haan, i> Rotterdam. > 17,634 
B. Hooijkaas & Zn.. , idem a 10,365 
A. Looijinans, > idem > 16,108 

Zieriksee, 21 Maart: lo de levering van 1200 
M 3 gewone grint voor het onderhoud der rijbanen 
over de dijken enz. van het waterschap Schou
wen, volgens bestek no. 132, aan de losplaatsen; 
ingek. 5 bilj., als: 

BLIVOEGSÜL 
VAN 

C. Bakker Az., Sliedrecht, 
W. Muller, idem 

per M 3 

f 1.86 
1.85 

J. v. d. Berg, Vianen (gem. Koudekerk), » 1.8 
1.795 
1.75 

ƒ 1.95 
1.90 
1.90 
1.85 

21 Maart: het vernieuwen 
(herbesteding); ingek. 16 bilj., als 

te Grave (N.-Br.), f 27,800 
u Buiksloot, 
a Kralingen, 
i Hardinksvcld, 
• Buiksloot, 

Haarlem, 
idem 

Schiedam, 
Sloten, 
Haarlem, 
Amsterdam, 
Haarlem, 
Amsterdam, 
Haarlem, 

idem 

27,100 
• 25,800 
a 25,800 
« 25.478 
• 22,925 
» 22,849 
> 22.470 
» 21,980 
» 21,910 
» 21.850 
i> 21,800 
. 21,600 
> 21,441 
» 19,350 
a 18,100 

H, v. Erp, 
J. Rioling 
R. C. Reitsma, 
J. Drent. 
G. Jansen, 
T. Kingmu, 
Y. Nijsloot, 

té Leeuwarden, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idom 
idem 

f 2889 
2887 
2789 
2222 
2175 
2095 
1998 

H. C. v. d. Ende, Zieriksee, 
P, Meeusen, Neuzen, 
Gegund. 

So de leveling van 1850 M 3 gewone grint voor 
onderhoud der grintwegen in het waterschap 
Schouwen, volgens bestek no. 132, aan de ver
schillende losplaatsen ; ingek. 4 bilj., als: 

per M* 
H. C. v. d. Ende, Zieriksee, 
J. v. d. Berg, Vianen (gem. Koudekerk), 
W. Muller, Sliedrecht, 
CL Bakker Az., idem 
Gegund. 

Arnhem, 22 Maart, voor rekening der ge
meente: lo. de levering van arbeidere en ver
voermiddelen en/.., ten behoeve van het onderhoud 
der wegen; ingek. 8 bilj., als: 
J. Torwindt, te Westervoort, j 7350 
W. II. de Haan, » Elden, a 6874 
M. P. Vale, a Arnhem, , 6116 
Gegund. 

2o. de levering van 600 M 3 basaltslag, ten 
behoeve van het onderhoud der wegen; ingek. 
3 bilj., als: 

per M 3 

Ferd. Engers, te Amsterdam, f 6.57 
W. Baiimeistor, • Linz a/d. Rhein, > 5.63 
De Hasaltmaatschappij, a Rotterdam, a 5.48 

In beraad gehouden. 
HellevoetNlulH, 22 Maart, voor rekening der 

marine: het naar aanwijzing uitbaggeren van: 
lo. minstens 13,000 en hoogstens 16,000 M* grond 
buiten de zeedoksluis; minste inschr. C. Bos 
Az., te Dordrecht voor J 0.22 per M 3 . 

2o. minsten» 600 en hoogstens 1500 M 3 grond 
binnen de zeedoksluis; minste inschr. dezelfde, 
voor ƒ 0.23 lier M 3 . 

So. 1000 a 1500 M> grond met den beugel; 
minste inschr. dezelfde, voor ƒ 0.80 per M 3 . 

Willemsoord, 22 Maart: het stellen vaneen 
xercitieloods op 's rijkswerf; ingek. 17 bilj., als: 

A. Bels, 
B. Boon 
J. Knrli: 
A 

te Helder, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

Waddinksveen, 
Helder, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ 9900 
» 8800 
> 8700 
a 8600 
i 8300 
a 8060 
a 8045 
» 7949 
a 7911 
a 7800 
a 7724 
» 7340 
i, 7300 
a 7220 

11993 
6980 
6724 

Korlf, 
P. de Waard, 
P. Spruit, 
P. Verbruggen, 
J. lluinker, 
0. Mooiinan, 
II. Wijker, 
D. de Vries, 
W. de Jong, 
Gebr. Klein, 
A. Bos. 
J. F. Philips, 
A. Graalf, 
C. Pool, 

Leeuwarden, 22 Maart: de verbetering van 
het grootschoepsvaarwater Stroobos—Staveren— 
Lemmer (6e gedeelte); ingek. 10 bilj., als: 
II. Cusvellcr, Staveren, / 56,700 
T. Volker. Dordrecht, > 55,000 
J. A. Schrale. Warns, , 54,800 
L. A. v. Haatten, Sliedrecht, a 64,500 
C. Sterk Hz., Heukelum, a 54,000 
F. Kloosterman, Homelum, en G. 

Brouwer, Stiens, » 53,300 
J. v. Noordonnon, Harlingen, , 51,743 
B. II. do Boer en G. T. Praamstra, 

Veenwouden, a 49,305 
II. Ueimik, Utrecht, a 48,987 
C. de Ruijter, Huizum, a 44,500 
Raining , 55,000 

D E O P M E E K E R 

van Z A T E R D A G 30 M A A R T 1889. 

AANKONDIGINGEN 
V A N 

AANBESTEDINGEN. 
Maandag, 1 April . 

Leiden, te 12 uren, door burg. en weth.: het verrichten van 
eenige timmer- en verfwerken aan de openbare zwemplaats. 

sjakhum, te 12 uren, door het dijksbest. van het waterschap 
der «Vijf deelen zeedijken buitendijks", in het logement ade Prins": 
de gewone werken aan de zeeweringen van het waterschap, zijnde de 
pereeelen 1, 2, 3, 6, 9 eu 11. (Herbesteding) 

Borne (Ov.j, te 1 uur, voor D. J. Spanjaard, in het hotel Ensink: het 
verbouwen van twee woonhuizen aan den Stationsweg. Aanw. te 10 uren. 

Bergeik (N.-Br.), te 2 uren, door het R.-K. kerkbest., ten huize van 
de Wed. Jos. Lommelaars: het bouwen eener sacristie cn het restau-
reeren van de buitenzijde der kerk, behalve het leveren van den be-
noodigden St.-Joire- en tufsteen. Aanw. 1 April, te 10 uren. 

's-llage, te 2 uren, door het ministerie van justitie: het houwen 
van zes bewaarderswoningen bij de cellulaire gevangenis te Scheveningen. 
Inl. bij den ingenieur-architect voor de gevangenissen en rechtsgebou
wen, te 's-Hage. Aanw. gehouden. Raming ƒ 14,250. 

Well crt «dijk. te 3 uren, door de besturen van het waterschap Oud-
Wolfertsdijk en de polders Heeren cn Nieuw-Sabbinge: de levering van 
340 Ml onderhoudsgrint, vrij voor den wal te Wolfertsdijk. 

Poort ugaal. te 4 aren, door het best. van den polder Albrandswaard, 
bij J . van der Schee: het begrinden van de wegen in en om dien polder, 
ter lengte van omstreeks 5683 M., met de daartoe behoorende grond
werken enz. Inl. bij den architect C. A. Dekker Bz., te Roon. Aanw. 
1 April, te 9 uren. . . . . 

Ierseke (Zeel.), te 6 uren. door burg. en weth.: de levering van 2o0 
stère grove onderhoudsgrint van 2 tot 4 C.M., franco op de los-en lading-
plaats aan de haven te Ierseke, als: 85 stère vóór 1 Mei en 165 stère 
in Augustus '89. , , . 

Irnsum (Fr.), door kerkvoogden der Ned.-Herv. gemeente: het al-
breken van een huis en het bouwen van eene pastorie. Aanw. 23 Maart. 

stiens (Fr.), door den architect E.Kuikstra: het af breken en opruimen 
van een arbeidershuis en bet vernieuwen van het dakwerk der schuur, 
in gebruik bij D. de Jong, te Stiens. Aanw. gehouden. 

Zorgvliet (gem. Diever), door de directie der eerste Holl. levensver
zekeringsbank, gevestigd te Amsterdam: het bouwen van een bijkantoor 
te Zorgvliet. Inl. bij den bouwkundige W. C. du Crocq, aldaar. 

Pranekeradeel, door burg. en weth.: de levenag van pl. m. 600 
stère grint, franco aan de opslagplaats. Bilj. inzenden voor 1 April. 

Dinsdag, 2 April. 
Haagland (Utr.), te 10 uren, door burg. en weth.: het vernieuwen 

van 100 M' straatweg op den Zevenhuizerweg. 
Opheusden, te 10'/, uren, door burg. en weth. van hesteren: de 

verbouwing der openbare school en onderwijzorswoning te Opheusden. 
Inl. bij den architect D. Geijsbeek Molenaar, te Arnhem. Aanw. gehouden. 

Deventer, te 11 uren, door den kapitein eerstaanwezend-ingenieur 
te Zutfen, in het hotel ade Keizer": het inrichten van een gedeelte van 
een ziekenstal te Deventer tot lokaal voor secties en kunstbewerkingen 
op lijken van paarden en maken van eene afgerasterde loopplaats bij 
dien stal. Bilj. inzenden uiterlijk 1 April, vóór 3 uren, bij den hoofd
opzichter van fortificatiën, te Deventer. Raming ƒ 1170. 

Zwolle, te 11'/, uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
in het Odeon: 

lo. het eenjarig onderhoud der kazerne- en andere gebouwen en 
werken te Zwolle. Raming f 1950; 

2o. het eenjarig onderhoud van de gewone werken en kazernegebou
wen in de legerplaats bij Oldebroek. Raming ƒ 5380. Bilj. inzenden 
uiterlijk 1 April, vóór 10 uren. 

Ketterdam, te 1 uur. door burg. en weth.: de verbouwing tot 
modelzaal var. een der binnenplaatsen van het gebouw der academie van 
beeldende kunsten en technische wetenschappen, aan de Cool vest. Aanw. 
gehouden, (Zie advert, in «•. 12.) 

Asaen, te 1 uur, door burg. en weth.: het bouwen van eene schuur 
op de gemeentelijke mestplaats, tot berging van fecalien enz., benevens 
het maken van een ierput met pomp en het metselen van icrgoten. 

Lulkageatel (N.-Br.), te 3 uren, door het R.-K. kerkbest.: het 
bouwen eener sacristie en het restaureeieu van het in- en uitwendige 
van het priesterkoor met alle ramen der kerk. Inl. bij den architect 
C. Fransen, te Tegelen. Aanw. 2 April, te V uren. 

Rotterdam, in het timmerhuis: de levering van: 
lo. vijf ijzeren schutten cn een achterscbut voor urinoirs, met inbegrip 

van het opstellen; 
2o. verschillende hardsteenwerken; 
So. ongeveer 29 M> leiplaat; . . . 
4o. 41 stuks hardsteenen grafzerken en 1280Jstuks hardsteenen tegels; 
5o. 4000 M J duinzand. 

Woensdag. J* April. 
Crave, te 10 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie te 

Nijmegen, op het bureau der genie: het eenjarig onderhoud der kazerne
gebouwen enz., te Grave. Bilj'. inzenden uiterlijk 2 April, vóór 3 uren, 
bij den opzichter van fortification, aldaar. Raming f 2400. 

Perwerd, te 10 uren, door burg. en weth. van Ferwerderadeel: 
lo. het maken van een vaste brug over de Heerenwegstervaart tus

schen Marrum en Hallum, ter vervanging van het zoogenaamde Kelderszet; 
2o. de levering van 1500 stère grint en 300 stère puin. 
'a-Hage, te 11 uren, door bet ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van werken tot verbetering van de rivier de Maas, aan het 
boveneinde van de Hedelscho waard, tusschen de kilometcrraaien 23 en 

24 der herziene rivierkaart, onder de gemeente Empel, prov. Noord-
Brabant. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te s-Hage, den ingenieur 
Steijn Parvé cn den opzichter Groenen, beide te's-Bosch. Aanw. gehouden. 

Amsterdam, te 11 uren, door den schout-bij-nacht directeur en 
kommandant der marine: het maken van drie schoollokalen, takelzolder 
en excercitiezaal in de gebouwen voor conservatie van Lanonneerbooten 
op 's rijkswerf, te Amsterdam. Inl. bij den hoofdingenieur der marine. 
Aanw. gehouden. 

Willemsoord, te l l uren, door de directie der marine: het inrich
ten der benedenlokalen van het graanmagazijn tot graanhokken, ten 
behoeve der marinebakkorij. Inl. bij den hoofdingenieur der marine, 
aldaar. Aanw. 1 en 2 April, te 10 uren. 

Twelloo (Geld), te 11 uren, door burg. en weth.: de levering van 
pl. m. 1800 wisse riviergrint. 

Ueuda. te 1 uur, door burg. en weth.: 
lo. het maken van 500 M. dennenhouten perkoenbeschoeiing langs de 

zuidzijde van de Karneinelksloot; 
2o. liet rnaken, leveren, inhangen en gangbaar opleveren vsn2schut-

deuren aan de Binnenhavensluis; 
3o. het maken van 142 M. eikenhouten beschoeiing langs de Vest bij 

de gasfabriek; 
4o. het maken en stellen van den ijzeren bovenbouw der vaste brug 

in de straat der Lage Gouwe bij het einde der Turfmarkt. 
Raming /' 9330. 

Tiel. te 1 uur. door diakenen der Herv. gemeente, op de bovenzaal 
van bet Beursgebouw: bet bouwen van vijf woon- en drie winkelhuizen 
aan de Tolhuisstraat, aldaar. Inl. bij don architect G. Formijne. 

Amsterdam, te 3 uren. door de tinna A. W. Groote & Zn., in het 
kofliehuis ade Roode Leeuw": het herstellen en vernieuwen van het door 
brand beschadigde perceel, Kalverstraat no. 43. Inl. bij den ingenieur-
architect A. L. van Gendt. (Zie advert, in «°. 13.) 

Kroningen . te 8 uren. door C. Mesdag Jacz., in het koffiehuis van 
J. van der Sluis: het afbreken van een bestaand gebouw en daarvoor 
in de plaats bouwen van een pakhuis in de Sledeiiiennerstraat. met 
bijlcveiing van al bet benoodigde. Inl. bij den architect N. W. Lit. 
Aanw. 1 April, te 11 uren. 

Denderdag, 4 April. 
Middelburg, te 10 uren, door het prov. best. van Zeeland: het uit

voeren van buitengewone herstellingen aan do wegen Oostburg—Zuid-
zande en Walsoorden—Hulst, in 2 perc. Inl. hij den hoofdingenieur, te 
Middelburg, den ingenieur, te Neuzen, en de opzichters Mulder, te 
Breskens, en E(jke, te Neuzen. Aanw. gehouden. 

Zutfen, te 10 uren, door den kapitein eerstaanwezend-ingenieur, op 
het bureau der genie: het eenjarig onderhoud van de werken, kazerne
gebouwen enz., te Zutfen. Bilj. inzenden uiterlijk 3 April, vóór 3 uren. 
Raming f 7100. 

'a-Beach. te 12 uren, door het prov. best van Noord-Brabant: 
lo. het vervangen var. de grinthaan door eene keibestrating op een 

gedeelte van den prov. weg van Bost naar Oorschot. Raming f 6455: 
2o. het vervangen van de grinthaan door eene keibestrating op een 

gedeelte van den prov. weg van Rozendaal naar Oud-Gastel. Raming 
f 6320. 

Amstelveen, (N.-IL), te 1 uur, door bet best. van den Middelpolder: 
het hardmaken van een gedeelte Ringdijk en van den Middenweg, te 
zamen pl m. 2660.25 M', met inbegrip der leverantie van materialen, 
transporten en het onderboud. 

Welfertsdljk (Zeel,), te 2 uren, door N. J. Krom, te Vechel, in de 
herberg van C. van Strien: 

lo. het afbreken en opbouwen van de graanschuur en het varkenshok 
op zijn hofstede, bewoond door J. Nooteboom; 

2o. eenige reparatiewerken aan het woonhuis. 
Amsterdam, te 3 uren, door A Alberts Sc Co., in het café aCzaar 

Peter": het verbouwen van de pereeelen no. 122 en 124 Lauriergracht, 
aldaar. Inl. bij den bouwkundige II. H. Baanders, Jan-Van-der-Heijden-
straat 181. Aanw. 1 April, te 8 uren. 

•astrum (Limb.), te 4 uren, door het kerkbest. van Venraai, hij den 
rector: het maken van een nieuwen toren, vernieuwen van het leien 
dak, het maken van een portaal mot verandering aan do woning van 
den rector te Oostrum, onder Venraai. 

's-Beaeh, te 6 uren, door den bouwkundige A. van Liempt, in het 
kofliehuis ahet Vucbts welvaren": het bouwen van 2 beneden- en 2 
bovenwoningen met bijlevering der benoodigde materialen. Aanw. 2 
April, te 6 uren. 

Twellse (Geld.), tc 6 uren, in het logement van Enter: het onder
houd der waterleidingen en van een gedeelte dijk in den polder van 
Twelloo. 

Aeaen, te 7 uren, door Lezer Nathans, in het hotel De Jonge: het 
amoveeren van het bestaande winkel- en pakhuis no. 5 aan den ge-
dempten singel, het daarterplaatse houwen van een winkelhuis met 
bovenwoning en pakhuis, met hijleveiing van al het benoodigde. Inl. 
bij den architect G. II Broekema Jr. Aanw. 2 April, te 10 uren. 

Vrijdag, 5 April . 
Amaterdain, te 10 uren, door den luitenant-kolonel eerstaanwezend-

ingenieur op het bureau der genie: het doen van werkzaamheden, be
treffende hot inrichten van het nieuwe magazijn van geneesmiddelen te 
Amsterdam. Bilj. inzonden uiterlijk 4 April, vóór 3 uren. Raming f 4100. 

a-Bosch, tc WL uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van net prov. best: het voortzetten der steenglooiingen 
langs de dijken der Zuidwillemsvaart, tusschen de Dungensche brug en 
't-Bosch, Inl. bij den hoofdingenieur, te 's-Bosch, den ingenieur Schuur
man, te Vuclit, en den opzichter Weehuizeii, te 's-Bosch. Aasw. ge
houden. Raming ƒ 1500. 
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Arnhem, te ll 1/} uren. door burg. en weth.: bestek no. 21, het 
maken en stellen van een veranda langs de koffiekamer van Musis Sacrum. 
(Zie advert, in n° 13). 

Amsterdam , te 12 uren, door den architect C. A. Bombach C/tv, 
in het café »de Roode Leeuw": het bouwen van een diamantslijperij 
voor 99 molens, aan de Rechtboomsloot, hoek Hrandewijnstceg. Aanw. 
1 April, te 11 uren. 

Zaten)Mg, e Apri l . 

(•roede, te 10 uren, door het best. van het waterschap Groede en 
Baanst, in het polderhuis bij de zeesluis: het bouwen eener nieuwe 
steenen heul met houten schuif onder het noordeinde van den binnendijk 
tusschen den polder Oud-Breskens en de kreek, genaamd ahet Zwartegat". 

Dordrecht, te 11 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden der vier 
Polders op het eiland Dordrecht, in het kofliehuis van J. C. van der 
Horst, op de Groenmarkt, aldaar: 

lo. het verhoogen en verzwaren van den Xoordendijk, lang 1130 M., 
met aanbrengen van een zandberm; 

2o. het herstellen der stormschade, aan den zeedijk, voorden Alloiten-
polder. Inl. bij den fabriek Th. Prins, te Dordrecht 

Kocrmond 
. Aanw. 1 April, 

te 12 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie 
te Nijmegen, op het bureau der genie: het eenjarig onderhoud van de 
kazernegebouwen enz., te Roermond, Bilj. inzenden uiterlijk 5 April, 
vóór 3 uren, bij den opzichter van fortificatiën, aldaar. Raming ƒ 3750. 

Kampen, te 12 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie 
te Zwolle, in het kofliehuis ide Harmonie": het eenjarig onderhoud der 
kazernegebouwen enz., te Kampen. Bilj. inzenden uiterlijk 5 April, vóór 
3 uren, bij den hoofdopzichter van fortificatiën te Kampen. Raming/ 6610. 

Goes, te 1 uur, door burg. en weth.: de levering van 24,000 
greskeien. 

Leeuwarden, te 1 uur, door burg. en weth.: het onderhoud en het 
doen van eenige herstellingen en vernieuwingen aan en het schoonhouden 
en witten van het stadsziekenhuis, het hulpziekenhuis en de lokalen voor 
het geneeskundig onderzoek van publieke vrouwen. 

Apeldoorn, te 8 uren, door de vereeniging Werkmansnut. bij M. 
Mouw: het bouwen van een lokaal met woning, in 3 perc. en massa. 

«•roningeii. te 8 uren, door den architect J. Maris, in het koflÏ3huis 
van H. Vos Ivz.: het volgens aanwijzing bouwen van een heerenhuis met 
pakhuis, op de terreinen gelegen oostzijde aan de Westerkade, aldaar. 
Aanw. 1 April, te 12 uren. 

'•-Bosch, door het waterschapsbest. van Laag-Hcmaal: de levering 
van 400 M 3 grove en 300 M 1 gewone onderhoudsgrint van de Waal, vrij 

ltilj. inzenden voor 6 April. 
door het dijksbest. van het Workumer Nieuwland: de 
120 stère riviergrint. Bilj. inzenden vóór 6 April. (Her-

op den wal. 
Workiim, 

levering van 
besteding.) 

spoorweg-

Maandag, H April . 
Maastricht. te lO1/» uren. door het ministerie van waterst.enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: bet bouwen van een kaaimuur langs 
de lesplaats boven sluis no. 18 der Zuidwillemsvaart tc Maastricht. Inl. 
bij den hoofdingenieur en den ingenieur Dortegnies, beide te Maastricht. 
Aanw. 1 April. Raming ƒ 9160, 

Amersfoort, te 11 uren, door burg. en weth.: 
lo. het maken en leveren van eene mestpraam voor de gemeente

reiniging; 
2o. het uitdiepen van de haven en binnengrachten. 
Rozenburg (Z.-H,), te 11 uren, door burg. en weth,: de levering 

van 150 stère grint en 50 stère grintzand. 
"s-llage. te 11' , uren, door het prov. van Zuid-Holland: het maken 

van steenglooiingen op de beloopen der toegangswegen van de brug over 
de Oude-Maas te Barendrecht. Aanw. 2 en 4 April, van 8—4 uren. 
Raming ƒ 24.500. {Zie advert, in n°. 13.) 

V i l age. te 12 uren, door het ministerie van koloniën: 
lo. de levering van den metalen bovenbouw van twee 

bruggen; 
2o. de levering van den metalen bovenbouw van elf bruggen, alle ten 

dienste van de burgerlijke o; ten bare werken in Ned.-lndië. 
Vtükkum. te 12 uren, door het dijksbest. van Wonseradeels Zuider

zeedijken, in het logement tde Prim"; de gewone onderhoudswerken 
aan de zeewering van het waterschap. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo het gewoon onderhoud van- en het verrichten van hei .stellingen, 

ged. 89 aan siuis- en waterwerken, scheepvaartinrichtingen enz.; 
2o. het bouwen van steenen en houten wallen enz., en het gewoon 

onderhoud van- en het verrichten van herstellingen aan de steenen en 
houten wallen, langs de grachten enz.; de rieden onder en de goten langs 
den openbaren weg, enz.; de openbare waterplaatsen, de versehwater-
bakken, de gebouwen, loodsen, schoeiingen enz., van de asch- en vuilnis
belt aan de Kostverloren wetering, de werken in het Sarphatipark enz.; 

3o. het leveren van Andernachsche keien en traehietkeion, in twee 
perc. (Zie advert, in w°. 13.) 

Ilarllngen, te 1 uur, door burg. en weth.: het op de diepte bagge
ren van alle buitenhavens met het vervoeren der slik naar zee, ged. 
5 jaren. 

Oosterbeek (Geld.), te 7 uren, in het kofliehuis van Van der Velde* 
het bouwen van twee woon- met winkelhuizen, Aanw. 4 
te 3 uren. 

Amsterdam, door de Holl. ij/eren spoorwegmaatschappij, in kamer 
no. 46 van het centraal administratiegebouw: bestek no. 428, het op-
hoogen van een gedeelte spoorweg, het wijzigen van de sjworweginrich-
tingen en het maken van een verhoogd perron met abri, ijzeren over
kapping en twee waterkranen met bijbehoorende werken, op het 
stations-emplacement Amersfoort. (Zie advert, in n°. 12.) 

Zieriksee, door het best. van den polder Grootbettcwaarde: deleve
ring van 70 M 3 onderhoudsgrint, franco voor den wal binnen het Sas, 
voor 1 Juni. 

Leeuwarden: het bouwen van een woonhuis, ingericht voor twee 
woningen, op den hoek van het Schoenmakersperk en den Grocneweg. 
Inl. bij den architect VV. C. de Groot, aldaar. 

Kernjum (Fr.), door den architect F. Brouwer: het bouwen vaneen 
woonhuis aan den Stienserweg, nabij Leeuwarden. Aanw. 4 April, 
te 11 uren. 

April, 

Dinsdag, O April . 
•-Ilage, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie 

op net bureau der genie: ' 
lo. het vervangen van de houten wanden der overdekte rijloods bij 

de Alcxanderskazerne door steenen muren, te 's-Hage. Raming f 5900 • 
2o. het maken van schietbanen voor het regiment grenadiers en 

jagers. Raming f 5820. Bilj. inzenden uiterlijk 8 April, voor 3 uren 
Aanw. 6 April, te 10 uren. 

Bolsward, te 1'/, uren, door het best. der vereeniging voor vak-
de zuivelbereiding in Friesland, in sdeDoele9': het stichten onderwijs in . . . . . . . . . . . . Lli.^.... 

van een gebouw c. a. voor vakonderwijs in de zuivelbereiding te Bolsward 
Inl. bij den architect K. Tromp, aldaar. 

Krallngen, te 2 uren, door burg. en weth.: het verbeteren vaneen 
gedeelte van den lagen zeedijk over de Oude-Plantage. Aanw. S April, 
te 10 uren. 

Woensdag, 10 A p r i l . 
Amersfoort , te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der 

genie, in het hotel Muller: 
In. het eenjarig onderhoud van de kazernegebouwen enz., te Amers

foort. Raming / 6100; 
2o. het eenjarig onderhoud van de werken in de Grebbe-linie en de 

linie in de Neder-Betuwe. Raming ƒ 1590; 
3o. eene verving van rijksgebouwen te Amersfoort. Raming ƒ 1600. 

Bilj. inzenden uiterlijk 9 April, vóór 3 uren. 
Leeuwarden, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der 

genie te Zwolle, in het kofliehuis van H. Schaap: het eenjarig onder
houd van de kazernegebouwen enz., te Leeuwarden. Bilj. inzenden 
uiterlijk 9 April, vóór 3 uren, bij den opzichter van fortification te Leeu
warden. Raming ƒ 5300. 

's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 
uitvoering van werken tot normaliseering van de rivier de Waal, onder 
Valburg, Beuningen en Kwijk, prov. Gelderland, tusschen de kilometer-
raaien 31 en 35 der herziene rivierkaart. Inl. bij den hoofdingenieur 
Leemans, te 's-Hage, en den ingenieur Van der Sleijden, te Nijmegen. 
Aanw. 3 April. Raming / ' 89,000. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
uitvoeren van werken in verband met de verbreeding van het Scheur, 
boven Maassluis, voor de verbetering van den waterweg langs Rotterdam 
naar zee. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur 
Welcker, te Rotterdam, en den adjunct-ingenieur Francois, te Hoek-
van-llolland. Aanw. 3 April, te 12 uren. Raming ƒ 213,000. 

V i n M , te 11 uren, door burg. en weth.: het maken van een kunst
weg met bijbehoorende werken, onder Vucht en Esch, lang 5138 M. 
Inl. bij den opzichter J. M. P. Koenen, te Vechel. Aanw. 5 April, 
te 11 uren. 

Aardenburg (Zeel.), te 11 uren, door burg. cn weth.: het bouwen van 
een nieuw lokaal met een gang, privaten enz., bij het bestaande lokaal 
der openbare school in deze gemeente, benevens eene overdekte speel
plaats. Aanw. 3 April, te 11 uren. 

's-llage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: de levering van 
den metalen bovenbouw van tien bruggen, ten dienste der staatsspoor
wegen op Sumatra. 

Maastricht, te 2 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
te Nijmegen, op het bureau der genie: het eenjarig onderhoud van 
de kazernegebouwen enz., te Maasstricht. Bilj. inzenden uiterlijk 9 April, 
vóór 3 uren, bij den hoofdopzichter van fortilicatiën. Raming ƒ 6000. 

Amsterdam , te 1 uur, door het ministerie van koloniën, in het Nuts-
gebouw: de levering van diverse materialen en gereedschappen, ten 
behoeve van 's rijks overzeesche bezittingen, in 47 perceelen. Bilj. in
zenden 10 April, vóór 12 uren. 

Donderdag, 11 A p r i l . 
IIaarlcm. te 11 uren, door het ministerie van waterst.enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: de uitvoering van baggerwerk in het 
Noord zeek anaal, beoosten de invaart van de nieuwe petroleumhaven. 
Inl. bij den waarnemend-hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur De 
Bruijn, te Amsterdam, en den opzichter Helmers, te Beverwijk. Aanw. 
4 April. Raming ƒ 6000. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het uitvoeren van baggerwerk in 
de spoorwoghaYen te Enkhuizen. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haar
lem, den ingenieur Keurenaer, te Hoorn, en den opzichter Schol, te 
Enkhuizen. Aanw. 4 April. Raming f 6000. 

Woerden, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie 
te Utrecht, in de inlirmerie: het éénjarig onderhoud der werken en 
kazernegebouwen enz., te Woerden en te Wierikerschaus. Bilj. inzenden 
uiterlijk 10 April, vóór 3 uren. Raming /' 2450. 

Arnhem, te 11 uren, door den kapitein eerstaanwezend-ingenieur, in 
het hotel Sluis: het aanbrengen van hrandkrancn c. a. in militaire ge
bouwen te Arnhem. Bilj. inzenden uiterlijk 10 April, vóór 3 uren. 
Aanw. 5 April, tc 10 uren, bij de Willemskazerne. Raming f 3350. 

Vrijdag, 12 A p r i l . 
's-Bosch, te 10'/2 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het maken van twee wisselplaatsen op 
de Zuidwillemsvaart, prov. Noord-Brabant, lid. bij den hoofdingenieur 
in het 6e district, te 's-Bosch, den ingenieur Schuurman, te Vucht, en 
den opzichter Weehuizen, tc 's-Hosch. Aanw. 5 April. Raming / 3500. 

'a-Bosch, te 10l/i uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: de voorziening van de kauaalboorden 
der Zuidwillemsvaart, in de prov. Noord-Brabant. Inl. bij den hoofd
ingenieur te 's-Bosch, den ingenieur Schuurman, te Vucht, en de op
zichters Pommée, te Aarle-Rixtel, en Weehuizeu, te 's-Bosch. Aanw. 5 
April. Raming J' 5000. 

Burg (Zeel.), te 11 uren, door het best. der waterkeering van den 
calamiteusen Burg- en Westland|>oldcr, in het gemeentehuis: het her
stel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April '89, van de aarde-, 
kram-, rijs- cn steenglooiing werk en aan de waterkeering van bovenge-
melden calamiteusen polder. Aanw. 5 en 8 April, van 10—12 uren. 

Leeuwarden, te 1 uur, door het prov. best. van Friesland: het uit
voeren van eenige vernieuwingen en herstellingen aan de werken der 
Compagnons- of Appelschavaart met het onderhoud tot 1 Mei '90, in 2 
perc. Inl. bij den ingenieur, te Leeuwarden, en de opzichters J. Tak, 
te VVolvega, en D. Sijtsma, te Drachten. Aanw. 8 April, te 10 uren. 

D E O P M E R K E R . 

Lt-etiw arden, te 1 uur, door het prov. best. van Friesland: het uit
diepen van eenige kanalen en vaarwater, in onderhoud en beheer bij 
de provincie Friesland, in 9 perc. Raming: perc 1 f 17-022, perc. 2 
f 15,735, perc. 3 ƒ 4775, perc. 4 f 3510, )»erc. 5 ƒ 1848, perc. fi /' 1038, 
perc. 7 ƒ 2854, perc. 8 ƒ 180, perc. 9 ƒ 213. (Zie advert, in «o. 13.) 

's-llage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhouden en herstellen van het post-cn telegraafgebouw te Zieriksee. 
van den dag der kennisgeving van de goedkeuring der aanbesteding tot 
en met 31 Dec. '91. Inl. bij den rijksbouwmeester in het 2e district, te 
's-llage, en den hoofdopzichter voor de landsgebouwen J. J. G. Rinkos, 
te Breda. Aanw. 5 April, te 10 uren. Raming J 850. 

Zalerdag , 13 April . 
Nijmegen, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

op het bureau der genie: het éénjarig onderhoud van de werken en 
kazernegebouwen en/., te Nijmegen. Lent en Pannerden. Bilj. inzenden 
uiterlijk 12 April, vóór 3 uren. Raming j 9000. 

Maandag, 13> April. 
Middelburg, te 1 uur, door het prov. best. van Zeeland: het onder

houden van- en het doen van herstellingen en vernieuwingen aan de 
rijksgebouwen in de Abdij te Middelburg, van den dag der goedkeuring 
van dc aanbesteding tot 31 Dec. '90. Aanw. 8 April, te 1 uur. 

Heets (Fr.), door kerkvoogden der Herv. gemeente: het af breken van 
de bestaande kerk met toren en het bouwen van eene geheel nieuwe 
Kerk met toren, aldaar, lui. bij den architect L. de Goed, te Beetster-
ïwaag. Bilj. inzenden vóór 16 April. 

Kapelle (Zeel.), bij den secretins der gemeente: dc levering van 300 
M 3 ouderhoudsgrint en 20 M 3 grintzand, te leveren vrij op den wal aan 
den steiger van den Willein-Annapolder in den Diezelingsehen Ham 
vóór 10 Juni e. k. 

Dinsdag, IA April. 
Herpen (N.-Br.), te 4 uren, door burg. en weth.: het opruimen eener 

bestaande houten en het bouwen eener nieuwe ijzeren brug over de 
Groote wetering, te Herpen, lui. bij den ingenieur Van Wamel. te 
's-Bosch. Aanw. 11 April, te 12 uren. 

Kltindert (N.-Br.). te 5 uren, door het ministerie van linanciën, ten 
kantore van den tijd. rentmeester: het doen van onderhoudswerken 
aan domeinhoeven en andere gebouwen in het rentambt Niervaart, onder 
Klundert, in 2 perc. Inl. bjj den bouwkuiulige J. Mol. te Zevenbergen. 
Aanw, 12 April, te 9 uren. 

Woensdag, 17 April. 
's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 

vernieuwing van een gedeelte van het rijsstortebed in den Baard wijk-
schen overlaat, behoorende tot de werken van de Maas, in de provincie 
Noord-Brabant. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te VI lage, den 
ingenieur Steijn Parve, te 's-Bosch, en den opzichter Van Kust. te 
Heusden. Aanw. 10 April, te 12 uren. Raming f 6880. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
voortzetten van baggerwerk aan den beuedeimmnd der Nieuwe-Merwede. 
Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage. den ingenieur Hoogc-
boom en den buitengewóón-opzichter Borren, beide te Dordrecht. Aanw. 
10 April. Ranting f 199,200. 

Donderdag, •> April. 

Utrecht, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, het eeniarig onder
houd der: 

lo. werken en kazernegebouwen enz., te Utrecht en op de legerplaats 
bij Zeist. Raming f 12,900; 

2o. werken in de nieuwe Hollandsche waterlinie van af de Klop tot 
en met Vreeswijk. Raming / 11,900; 

3o. werken in de stelling van Honswijk. Raming ƒ 2350; 
4o. werken te Wijk-bij-Duurstede en van daar tot Odijk. Raming 

f 2150; 
5o. eene verving van werken en gebouwen te Utrecht. Raming ƒ 1200. 

Bilj. inzenden uiterlijk 17 April, vóór 3 uren. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: de uitvoering van metselwerken, het 
opbreken en leggen van een gedeelte spoorbaan en van eenige verdere 
werkzaamheden op de beide havenhoofden te IJmuiden. Inl. bij den 
waarnemend hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur de Bruijn, te 

Amsterdam, en den opzichter Van Sluijs. te IJmuiden. Aanw. 11 April. 
Raming ƒ 29,100. 

Vrijdag, I » April. 
Ilrclsrhor (Zfel.), te 10 uren, door het best. van den polder Breischor, 

bij D. van Bloois: 
lo, het leveren en storten van 1113 scheepston afval van Door-

niksche-. Lessinesche- of basaltsteen; 
2o. het leveren en zinken van 26,460 M- zinkwerk in 26 stukken, voor 

oeververdediging. Aanw. 8 en 13 April, van 10 -4 uren. 
's-Bosrh, te lO')., uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het aanbrengen van oeververdediging 
langs de kanaaldijken der Zuidwillemsvaart, in de prov. Noord-Brabant. 
Inl. bij den hoofdingenieur in het 6e district, te 's-Bosch, den ingenieur 
Schuurman, te Vucht, en den opzichter Dommee, te Aarle-Rixtel. Aanw. 
12 April. Raining ƒ 50,000. 

Leeuwarden, te. 12 uren. door het ministerie vanjwaterst. enz., aan 
het gebouw van het prov, best.: het vernieuwen der brug no. 8, gele
gen bij den Driesuincrtol, over het rijkskanaal van Dokkum naar Gerben-
Allesverlaat. in de prov, friesland. Inl. bij den hoofdingenieur en den 
ingenieur beide te Leeuwarden, en den opzichter Wind, te Buitenpost. 
Aanw. 13 April. Raming f 5270. 

Leeuwarden, te 12 uren, door het ministerie van waterst.enz.. aan 
lint gebouw van het prov. best.: het doen van bestratingen op den 
rijksweg van Leeuwarden naar de Overijselsche grens, in de nrovincie 
Friesland. Inl. hij den hoofdingenieur en den ingenieur, beide te 
Leeuwarden, en deu opzichter VandeBeeke, tcAkkrum. Aanw. 13 April. 
Raming ƒ 2800. 

Woensdag, 24 April, 
s-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 

uitvoering van baggerwerk in het vaarwater der rivier de Waal, onder 
Ophemelt en Divumel, tusschen rle kilnmeterraaien 59 en 62 der her
ziene rivierkaart. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te "s-Hage. en 
den ingenieur Van der Sleijden, te Nijmegen. Aunw. 17 April. Raming 
f 0.14 per M3. 

Dinsdag, :iO April. 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de aan

leg van een gedeelte kanaal van nabij den Zeil weg onder de gemeente 
Maarsen tot de schutsluis bewesten Utrecht, zoomede het in verband 
daarmede omleggen van de beide Rijnspoorwegbanen Utrecht—Amster
dam en Utrecht—Rotterdam, alles niet bijbehoorende werken, behoorende 
tot de werken voor den aanleg van een kanaal ter verbinding van 
Amsterdam inet de Merwede. Inl. bij tien hoofdingenieur Wellan, en 
den ingenieur Kemper, beide te Utrecht. Aanw. 9 April, te 11 uren. 
Raming f 1,912,000. 

Trlldag, 3 Mei. 
s-Bosch, te L01/) uren, door het ministerie van wateist. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het maken van steon^looingeii tegen 
de buitenbeloopen der Biezedijken, tot voortzetting van de werken tot 
verbetering van de Dieze, prov. Noord-Brabant. Inl. bij den hoofd
ingenieur in hut Ce district, te 's-Bosch, deu ingenieur Schuurman, te 
Vucht, en den opzichter Vroeg, te Creveeoeur. Aanw. 2(1 April. Ra
ming / 8200. 

's-Bosch, te 10'/, uren. door het ministerie van waterst. enz, aan 
het gebouw van het prov. best.: het vernieuwen van drie paar deuren 
voor schutsluizen der Zuidwillemsvaart, provincie Noord-Brabant Inl. 
bij den hoofdingenieur, te 's-Bosch, den ingenieur Schuurman, te Vucht, 
en den opzichter Pommée, te Aarle-Rixtel. Aanw. 26 April. Raming 
f 6000. 

Maandag, 6 Hel . 
's-Hage, te l l ' / j uren, door het ministerie van waterst.enz., aan het 

gebouw van het gebouw van het prov. best.: het bezinken en bestorten 
van den oever vóór den kleinen Paralleldam, liggende aan de oostzijde 
van de buitenhaven van het kanaal door Voorne, te Hellevoctsluis, be
hoorende tot de zeewerken in de prov. Zuid-Holland. Inl. bij den hoofd
ingenieur in het 10e district, te 's-Hage. den ingenieur, te Brielle, en 
den opzichter Kooreman. te Nieuw-llellevoet. Aanw. 29 April. Raming 
f 10.000. 

Op onbepaalde» datum. 
Leeuwarden: het aanvullen van een gracht met tand en het maken 

van aardewerken bij de stroop- en meelfabriek te Huizum. Inl. bij den 
architect J. 1). Bruns, te Leeuwarden. Aanw. 1 April, te 10 uren. 

Nagekomen Afloopen. 
Nrherpenia.e, 28 Maart: het horstel, de 

vernieuwing en het onderhond tot 80 April 1890, 
van de aarde-, kram-, rijs- en stoenglnoiing-
werken aan de waterkeering van het waterschap 
Scherpenisse; minste inschr. was J. van Stricn, 
te Zieriksee, voor f 10,500. Onder nadere goed
keuring van liet gewestelijk hestuur is hem het 
werk gegund. 

Abbenbroek. 29 Maart: het atdamincn, droog
maken, vernieuwen der sluisdeuren, metselwer
ken enz., aan het Abbcnbroeksche verlaat: ingek. 
II bilj., als: 
J. liout. Brielle, f 
J. de Neet', idem, » 
A. Wevels, llcenvliet, » 
C. van Ensbergen, idem, » 
J. Liigendijk, Nieuw-llellevoet, » 
It. Beukelman, Abbenbroek, » 
G, W. Stam, llcenvliet, » 
M. Oostdijk, idem, » 
L, van Adrichem, Brielle, i 
Tb. v. d. Schoor, idem, » 
Wed. I.. v. il. Hoonaard, Abbenbroek. » 

Hcllt, 20 Maart: de levering van cike-
schen, dennen-, grenen-, vuren- en iepenhuut, 
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ten behoeve der stapelmagazijncn; minste in
schrijvers waren: 

le |ierc. eiken balken n°. 2, enz., Eindho
ven cn Zoon, Zwolle, ƒ 4U54. 

2e perc, 2000 eiken speken n°. 4, enz., W. 
v. d. Voort, (Idenhout, ƒ 1440. 

Sc perc, 21 M 1 . esschen platen, Eindhoven en 
Zoon, Zwolle, J 1361.22. 

4e perc, 10 grenen balken enz., dezelfden, 
ƒ552.00. 

6e perc, 3000 deunen vlotdeleu, G. T. Coers, 
Arnhem, /'2O70. 

te perc , 3000 dennen vlotdelcn, dezelfde, 
ƒ2146. 

7e perc. 3000 dennen vlotdelcn, K. v. d. Tor
ren, Waddinksvcvn, ƒ L'lffO. 

8e perc, 1500 dennen delen enz., Eindhoven 
en Zoon, Zwolle, / 2S17.IO. 

«c p'rc, 1000 eiken duigen enz. J. Stout, Delft, 
ƒ 552. 

10e | ierc, lfi.5 M :1. Iepen platen enz., Eindho
ven cn Zoon, Zwolle, ƒ «99,25. 

Groningen , 29 Maart: het onderhouden cn 
herstellen van de gehouwen der invoerrechten 
en accijnzen te Delfzijl, van 1 April '89 tot en 
mot 31 Maart '«2; ingekomen 4 ltilj., als: 
K. S. Haijkens Cz., tc Delfzijl, f 1850 
W. Scheltens, • idem » 1833 

J. v. Buuren. te Delfzijl, ƒ 1868 
II. N. Pul, » idem . 1538 

Leeuwarden. 29 Maart, voor rekening der 
prov. Friesland: lo. het driejarig onderhoud der 
werken aan het Roode Klif; ingek. 9 bilj.; 
hoogste inschr. 11. L. Cusveller, Staveren, j' 1684 
minste • F. E. Kloosterman, Ilemelum, . 1298 
Itaming » 1570 

2o. het driejarig onderhoud der Tjongerwerken; 
hoogste inschr. J. J. Brouwer, Langezwaag, 

ƒ 19,333 
minste » J. v. Noordenne, Harlingcn, f 14,662 
Raming > 18,440 

Groningen , 20 Maart: het herstellen der vaste 
brug over het Aduarderdiep in den weg van 
Groningen naai- Stroobos; ingekomen 9 bilj., als: 
O. Kerkstra, Munnekezijl, f 4460 
J. Nicolai, idem 
[1. Enrmsma, (irijpskerk, 
('. Bakker, Kolluin, 
G. Hazelhoff, Oude-I'ekela, 
II. de Herder, Groningen, 
ff, de Vries, Garnwerd, 
W. I). Rothschal'er, Stedum, 
J. Uenninga, Bedum, 
Haining 

4390 
> 4360 
» 4030 
. 3900 
» 3817 
> 3780 
• 3767 
» 3475 
> 3005 

, N.B. De besteding der dhksverzwaringen is 
I uitgesteld tot Vrijdag 6 April. 



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 . 
Mrdrmhlik. 20 Maart: dr vernieuwing der 

stoomketels van hel stoomgemaal bij Medembiik. 
van het ambacht der Vier noorder koggen, onder 
beheer van den Ingenieur H. P, N. Ilalbertsma, 
te Leeuwarden; ingek. tl bilj., als: 
Maats, ide Prins v. Oranje", 's-Hage, f 20,.'144 
S i c . des Atelier» de Brabant, Brussel, , 20.8!» 
Maats. «Delftshaven", Rotterdam, » 19.800 
J. L. Nering Högel & Co., Deventer, . 19.725 
W. 11. Jacobs, Haarlem, • 10,645 
Hk. Jonker & Zn., Amsterdam, » 18.296 
Gebr. Stork. Ilengeloo, • 17,815 
Louis Smulders & Co.. Utrecht, i 16,430 
Gebr. Deprei., Tilburg, ï 15,200 
Gegund. 

N.B. De oude ketels worden eigendom van den 
aannemer. 

N I U I H , 21 Maart: het plaatsen van een gebouw, 
dienende tot waterbezorging ten behoeve der 
stoomtram weginaatsehappij Breskons—Malde-
gem; minste inschr. A . v. Male. te Schoondijke, 
TOOT f 1077. 

Knmiifn. 21 Maart: lo.het af breken van het 
hotel ides Pavs-Bas', en het voormalige socië
teitsgebouw aan de Nieuwemarkl te Kampen en 
het daarterplaatse bouwen eener openbare lagere 
school voor 384 leerlingen; 2o. het leveren en 
stellen van 8 stuks zwart-glazen schoolborden 
met toebehooren; ingek. 17 bilj., als: 

lo. 2o. 
J . Besteling, Meppel, ƒ 31,784 
H. Hoogeland. kampen. 31.000 / 590 
11. v. Dijk 1)7... idem 30,9S)3 620 
J . Luite de Viies, Oldeholtpade, 30,887 600 
A. v. d. Wetering, Kampen. 30.114 420 
D . Bruins, Zwolle, 29,987 403 
A. Radstaak. Apeldoorn. 29,100 350 
F. L. Tietholt'. idein 29.329 390 
J . Duinsina. Drachten, 29,273 423 
J. F. C. Krijgsman, kampen, 28,689 030 
A. Schreuder en I.. Harneveld, 

Almeloo, 2X.C00 792 
J . J . de Gilde, Kampen. 28,528 425 
11. v. Dijk Hz. idem 27,620 560 
J . Weijs, Vollenhove, 27,386 380 
F. Aberson. Steenwijk. 20,886 
K. A. v. d. Berg eti De Herder, 

Zwolle, 26,717 487 
Corn. v. Stuijvenberg, Kaïnpen, 20,300 767 

Beide pere. gegund aan k. A. v. d. Berg en 
De Herder, te Zwolle. 

Amsterdam, 25 Maart: bestek no. 407, het 
snaken van den onderouw fan eene hydraulische 
kolentip met het leggen van sporen, het uit
voeren van baggerwerk en andere bijkomende 
weiken op het goederenstation Amsterdam-
Rietlanden der Hol!, gieren spoorwegmaat
schappij, in twee perc. (hcrbesteding). 

P e r c . 1, ingek. 31 bilj., als: 
Pb. Kriekaart, Amsterdam. f 63,800 
P . v. Essen. Halfweg. > 60,970 
J . J . Boekholts. Amsterdam, » 50.900 
W. v. d. kooij.' Amersfoort, » 50.700 
W. Westerhof, Weesp, i 50,440 
F. W. Dekker, Sliedreeht, > 50.000 
W. Ainbagtsheor, Nieuweramstel, » 50,000 
L. de Rooi j , Tilburg, • 49,940 
G. A. v. Spanje, Amsterdam, E 49.300 
P . Schmidt en E. Hermans, idem • 49,000 
L. v. Houwelingen, Hardinksveld, » 49,000 
G. D . v. D o o r n , Amsterdam, » 48,800 
Th. Verhoeven, Deventer, a 48,603 
J . Visser Gz.., Papendrecht, a 48.600 
J . Voordendag, Dordrecht. a 48,600 
W. G. v. Herkum, Amsterdam, a 48,500 
A. Geldens. Nijmegen, t 48,400 
A. de Neef, lirielle, a 48.400 
F. E. Terwindt, Pannerden, a 48,316 
L. Pott, Buiksloot, D 47,550 
H. Schouten, Amsterdam, a 47,400 
E. H. Helle, idem • 47,200 
A. J . v. Liemt, idem a 47.000 
l i . Diukla. Buiksloot, • 46,941'. 
B. v. Buuren, Amsterdam, a 46,800 
Timmer en Furstner, idem a 46,774 
C. J . Maks Jz. , idem • 46.230 
J . Hillen, Grave, a 45,575 
H. J . Meekers, Amsterdam, a 45,459 
M. A. J . Taverne, 's-Hage, » 44.607 
Ph. Verhruggen, Waddinksveen, • 43,240 
Raming > 48,000 

Perc. 2, ingek. 1 bilj., van F. E, Terwindt, te 
Pannerden, voor ƒ 9,100. 
Raming I 12,000. 

Massa, ingek. 1 bilj., van F. E. Terwindt. te 
Pannerden, voor f 57,016. 

Bruiumen, 22 Maart: voor rekening der ge-

tr linimiïn'ii, /• 5fi00 
» 1'li'Nl » 5598 
• id om i 5389 
» Velp, B 5298 
r, Brommen, » 5249 
I idem » 5247 
> idem t 5235 
• idem » 5186 
» idem » 5169 
» Idem » 474'J 

meente: lo hel bouwen van een onderwijzers
woning; ingek. 10 bilj., als: 
R. Woestehenk, 
G. Boerstoel, 
H. A. Webring, 
A. A. Boesschoten, 
K. W. Klundcrinan. 
.1. Schut, 
J. Altcna, 
G. W. Kerk kamp, 
11. Plant, 
Wed. J. Smeerdijk. 
Gegund. 

80 het jaarlijkse!) onderhoud der gemeente
gebouwen; minste inschr. waren: 

Perc. 1, gemeentehuis. G. Boerstoel, voor ƒ 72.16 
a 2, bode-en veldwaihtersvoiiing, J. Schut, 

voor ƒ 20. 
Pere. 3, school te Brommen, K. W. Klander-

man, voor ƒ 147. 
Perceel 4. school en onderwijzerswoning te 

Oeken, F. Mulder, voor ƒ 52.83'. 
Perc. 5, schooien onderwijzerswoning te Empe, 

H. W. Klanderinau, voor ƒ 84. 
Perc. 6, school te Hal. J. D. Boezewinkel, 

voor ƒ 26.33. 
Perc. 7. school te Eerbeek. H. VV. Klanderman, 

voor ƒ 99. 
Perc. 8, school en onderwijzerswoning te I.ou-

venheim, J. Schut, voor ƒ 69. 
Perc. 9, bruggen en duikers. T. Mulder, voor 

ƒ 46.03'/,. 
Perc. 10, putten en riolen. H. W. Klanderman, 

voor ƒ 73. 
Perc. 11, kerktorens, F. v. d. Berg, voor ƒ 16. 
Perc. 12, brandspuithuisjes, dezelfde, voor 

ƒ 10.66. 
Perc. 13, knekelhuisjes, dezelfde, voor f 9.66i|j. 
Perc. 14, schoolborden, P. J. Wildenberg, voor 

/ 34.66';,. 
Met uitzondering van perc. 3, 4 en 6, alles 

gegund. 
30. de jaarlijksclie levering der grint langs de 

wegen; minste inschr. waren: 
Perc. 1, 150 M a J. L. Burgers, te Zutfen, voor 

/ 3.10 per M'. 
Perc. 2, 120 H>, dezelfde, voor ƒ 2.80 per II». 
Perc. 3, 00 If*, P. Olieslager, te Dieren, voor 

f 2.81 per li>. 
Perc. 4, 120 M 3 , C. v. Leeuwen, te Brummen, 

voor f 2.391/, per M>. 
Perc. 5, 00 M>, dezelfde, voor f 1.98'/, per M 3 . 
Alle perc. gegund. 
Vel|», 22 Maart: het uitvoeren van verschil

lende werkzaamheden aan het kasteel Biljoen 
te Velp, onder beheer van den architect M. EL 
Smit, te Dieren; ingek. 23 bilj.; minste inschr. 
waren: 
perc. 1, B. Slotboom, Reden, 

Gegund. 
» 2, C. W. Vis, Velp, 

Gegund. 
• 3, W. Kelderman, Steeg, 

Gegund. 
» 4. M. Jolir.k, Velp, 
i 5, dezelfde, 
i 6, J. A. G. Tegel, Arnhem 

Gegund. 
Eindhoven, 22 Maart: bet bouwen van een 

sociëteitsgebouw met woning; ingek. 3 bilj., als: 
W. v. Vlokhoven, tc Stratum, ƒ 9300 
J. v. Kooij, » Woensel, • 8697 
M. Hezemans, a Eindhoven, • 8447 

Niet gegund. 
Wonunelft, 23 Maart, voor rekening der ge

meente Hennaarderadeel: a. de levering van 800 
stère grint; ingek. 2 bilj., als: 

per stère. 
B. Steensma, te Lemmer, f 2.78 
Van koppenhagen Sc Co., a Utrecht, a 2.74 

b. liet lossen en vletten der grint; ingekomen 
1 bilj., van J. v. d. Veen en W. Hiernstra, te 
Womniels, voor ƒ 0.49 per stère. 

c. het vervoer der grint langs de wegen; ingek. 
2 bilj., als: per stère. 
B. Kleinstra, te Wommels, ƒ 0.523 

S. J. Hiernstra, a idem a 0.62 
Bovendien was 1 biljet van onwaarde. 
Aan de minste inschr. gegund. 
(•orredljk, 23 Maart: het graven van vijf' 

wijken binnen den polder van liet 6e en 7e veen-
district ; ingek. 9 bilj., als: 
J. Vrijling & Go., Amsterdam, 
J. keuning, Luiiijeberd, 
J. J. Bouma. I.angezwaag, 
H G. Berger, Oudehaske, 
T. F. kloosterman, Hcmelum, 
A. S. de Jong, Lemmer, 
Th. E. v. d. Berg, Luxwolde, 
II. J. Toering, Beets, 
G. Bouwer, Gorrcdijk, 
Gegund. 

/ 497 

> 530 

> 284.50 

v 1421 
n 816 
> 1469 

/ 5770 
» 4970 
» 3797 
» 3738 
• 3596 
» 3233 
• 3200 
> 3175 
> 3100 

Wapeningen, 23 Maart: het bouwen van twee 
woningen mot gedeeltelijke levering van mate
rialen, onder beheer van den architect S. Bitters; 
ingek. 4 bilj., als: 
R. F. Driovor, te Wageningen, ƒ 102:1 
W. Snijders, a idem » 1020 
J. II. liadstake. I idem a 1006 
P. de Leeuw, • idem a 947 
Gegund. 

Arnhem, 25 Maart: het bouwen van eene 
zaal voor 300 kinderen, op een terrein bij bet 
volkskosthuis, onder beheer van den architect 
A. R. Freem; ingek, 10 bilj., als: 
A. G. Liefting, te Arnhem, /' 10,800 
J. II. Hollcnbach, » idem > 8,311 
Jac. Rikken, > idem > 8,135 
G. v. d. Heijden, > idem > 7,780 
J. N. Jansen, » idem » 7,500 
Gebr. v. Haaien. » idem • 7,497 
B. Bolder, > idem > 7,450 
1). A. Roskam, a idem > 7,277 
II. v. d. Sand, » idem i 6,985 
J. v. Burk, » idem > 6.735 
J. H. v. Riel, » id » 6,63» 
Gegund. 

s-llage . 25 Maart: het maken en leveren van 
verschillende magazijngoedcren, ten behoeve van 
de duinwaterleiding, ged. '89; minste inschr. 
waren: 

Perc. 1, gegoten-ij leren buizen en hulpstukken, 
Van den Honert ft Punt, te Amsterdam, voor 
f 5163.50. 

Perc. 2, gegoten-ijzeren voorwerpen, Maats, 
ijzergieterij, ade Prins van Oranje", tc 's-llage, 
voor ƒ 2248. 

Perc. 3, diverse fittings, W. J. Stokvis, te 
Arnhem, voor ƒ 42. 

Perc. 4, compositiehuizon, L, J. Enthoven & 
Co., 's-llage. ƒ 5203.32. 

Perc. 6, gietlood en tin, dezelfden, voor 
/' 1665.88. 

's-Hage, 25 Maart, voor rekening der ge
meente: lo. het vernieuwen van de Hangbrug 
te Scheveningen: ingek. 16 bilj., als: 
W. Ch. kuiper, Scheveningen, ƒ 14,000 
W. Swaneveld, 's-liage, > 13,780 
G. keij, Rotterdam, i 13,400 
II. v. Bergen Henegouwen, 's-Hage, • 12.500 
A. C. Paardekooper, idem » 12.420 
J. de Bruijn en V. d. Horst, idem » 12,400 
W. P. Teen wisse, idem • 12,390 
C. Wiibrans, idem i 12,300 
J. v. Veen, Scheveningen, i 11,589 
A. de Waerd en J. C. Diercks, 's-llage, » 11,000 
A. Korteweg, idem » 10.970 
H. Jongenburger, Waddinksveen, a 10,920 
11. Hols & Co., 's-Hage, » 10,800 
J. v. d. Elshout Gz., Scheveningen, • 10,525 
G. v. d. Drift, 's-Hage, a 10,500 
J. H. de Swart & Zn., idem :> 9,932 

2o. de aanleg van wegen tusschen den Trek-
weg en den Rijswijkschen straatweg; ingek. 14 
bilj., als: 
C. J. Bos Az., Dordrecht, f 10,765 
H. v. Bergen Henegouwen, 's-Hage, » 10,499 
P. kraaijeveld, idem s 9,515 
J. Hoosenburg. idem • 9,300 
P. J. Dubbeldam, Dordrecht, > 9,150 
M. Bot, Vlaardingen, a 9,100 
C. Vermeulen, 's-Hage, > 8,888 
G. v. d. Drift, idem » 8,800 
W. Swaneveld, idem » 8,780 
G. Keij, Rotterdam, i 8,600 
A. de Waerd en J. C. Diercks, 's-llage, > 8,590 
J. v. d. Elshout Gz., Scheveningen, » 8,120 
H. Jongenburger, Waddinksveen, a 8,100 
J. de Bruijn en G. J. v. d. Horst, 's-Hage, ï 7,966 

Mahkum, 25 Maart: het doen van verschil
lende werken aan de zeeweringen enz. van het 
waterschap der • Vijf deelen zeedijken buiten
dijks"; gegund werden: 

lo. het vernieuwen van een brug. C. Dijkstra, 
te Kornwerd, voor /' 190. 

2o. 91 M. hei- eu steenwerk, B. Strandstra, te 
kornwerd, voor / 614.25. 

80. 80.6 M. heiwerk, VV. VVcidema, te Zurich, 
voor / 261.96. 

4o. 100 M. hei- en steenwerk, C. Dijkstra, te 
kornwerd, voor f 650. 

5o. 100 decameter lusi vullen, C. Smitstra, te 
Zurich, voor /' 150. 

6o. 125 idem idem, G. de Boer, te Makkum, 
voor /' 126. 

7o. 80 aren aardwerk en zoodzetten, M. Mulder, 
te Harlingen, voor ƒ 157.60. 

8o. 700 M. baggerwerk, J. v. Noordennen, te 
Harlingen, voor / 1505. 

KoKcndttal (N.-Br.), 26 Maart: het vergrooten 
der openbare school voor kosteloos lager onder
wijs, aldaar. Gegund aan Corn. v. Dorst, te 
Rozendaal, voor f 5090. 

D E O P M E R K E R . 

Amsterdam, 25 Maart: voor rekening der gemeente.- lo. het leveren van houtwaren, teer, 
pik en sneedijzer, in 8 perc; ingek. 17 bilj., als: 

Inschr. en woonplaats, perc. 1 perc. 2 perc. 3 perc. 4 perc. 5 perc. 6 perc. 7 perc. 8 

f3158.60 

3130.-
3050.— 

f 2469.05 
2683.50/1524.50 

2390.65 

2381.25 

2597.90 
2230.65 
2307.70 

1579-
1696.-

1686.70 

1348. 
1259.40 

J. .1. Claasen, 
B. Loos, 
Gebr. Snuylï, 
J. J. Poort, 
H. E. v. Gelder, 
A. Sligcher, 

Monnikendam, 
Ambachtsheer en 

V. d. Meulen, 
Sibbeier, 
Freund, 
Kort, 
V. Sitteren, 
Gebr. v. d. Vliet, 
Haashaart & V. Orsoy, 
Bijvoets, 
Meyer & Höweler, 
Brons & Uhlenbroek, 
Bernet & Co., 

2o. het maken van leidingen volgens het Lier-
nurstclsel; ingek. 4 bilj., als: 
J. de Boer, te Amsterdam, f 3385 
F. Rincker, > idem > 3372 
Pruys & Beuker, > idem i 3412 
VVed.C. A.Aalders&Zn.,» idem i> 3164 

3o. het verrichten van baggerwerken in het 
open havenfront enz., in 3 perc. 

Perc. 1. ingek. 1 bilj. van F. E. Terwindt, 
Pannerden, voor / 15,600. 

Perc. 2. ingek. 1 bilj. van F. E. Terwindt, 
Pannerden, voor/9800.' 

Massa perc. 1 en 2; ingek. 3 bilj., als : 
A. Visser, te Haarlem, / 24,900 
W. Goedkoop Dz . , » Amsterdam, » 21,000 
A. Volker L z . » Sliedreeht, » 16,300 

Perc. 3. ingek. 4 bilj., als: 
p. l i * . 

A. Visser, te Haarlem, f 0.67 
F. E. Terwindt, » Pannerden, » 0.65 
W. Goedkoop Dz . , > Amsterdam, » 0.53 
A. Volker L z . , • Sliedreeht, » 0.60 

Boornberfam . 25 Maart: het bouwen v a n 
een huis met twee woningen, voor L.S.Mulder; 
ingek. 7 bilj., als: 
K. Schiere, te Boornbergum, f 1243 
K. Tolman, i idem » 1227 
M. v. Weemen, > idem • 1219 
J. v. d. Wijk, v Lippenhuizen, • 1186 
J. Eppenga, v idem » 1111 
T. v. Manen, » Drachten, » 1040 
K. v. d. Veen, » idem » 880 

's-Hage, 26 Maart: het onderhouden en her
stellen van het gebouw te Zieriksee, waarin do 
de kantoren van de hvpotheken ea het kadaster 
gevestigd z i jn , van J e n dag waarop de a a n 
besteding wordt goedgekeurd tot en met 31 
Maart '92, ingek. 6 bilj., als: 
M. Paasse, te Zieriksee. 

ƒ460.— 
461.40 
381.50 
470.40 

M. v. d. Linden, 
J. Lamtners Jz., 
N. Timmerman Cz., 
J. v. Dijke, 
H. Besaans, 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

f 1310 
» 1297 
• 1292 
» 1270 
» 1255 
t 1087 

MJniegeii. 26 Maart: het uitbouwen van bet 

femeentehuis; ingek. 7 bilj. als: 
irma N. v. Eek en 
Scheltema, te Nijmegen, / 19.474 

W. Kropman, » idem » 18.650 
L. v. I'enthem, » idem » 17.1C0 
J. S. Grandjean en W. 

H. Theunissen. > idem » 16,500 
A. Th. Opsoomer, » idem » 16,347 
J. v. d. Peppel, » idem i 15,945 
H. \V. v. d. Waarden, • idem » 15,693 
Gegund. 
Haining ƒ 15,750 

ïleventer, 26 Maart: het maken van eene 
waschinrichting voor de cavalerie te Deventer, 
onder het beheer der genie te Zutfen; ingek. 8 
bilj., als: 
A. Feberwee, 
•1. Aalpoel, 
G. Peteri Gz., 
H. Korteling, 
B. v. d. Worp, 
H. It. Lepping, 
G. Beltman, 
£• v. d. Woerd Jz., 
Raming 

Utrecht, 26 Maart, onder beheer der genie, 
aldaar: lo. het leveren van bouwstoffen voor een 
beweegbaar veld-hospitaal; ingek. 6 bilj., als: 

H. Barneveld, / 6540 

te Deventer, ƒ 1897 
» idem i 1840 
• idem i 1836 
» idem i 1830 
» idem a 1829 
> idem i 1799 
> idem » 1795 
» idem > 1786 

» 2000 

ƒ2271.— 
2806.76 
2337.80/4144. 
2137.90 

432.60 
364.90 

2135.70 

2360.50 
2159.65 

.90 
4198.25 

4500.-
4481.-
5347.50 
4217.75 
4994.60 

ƒ 3 7 7 . -
332.45 
360.40 
359.60 

/'2167.-

2213.37s 

Firma P . M. cn J. Jongeneel, / 6450 
IJ. Barneveld, "» 5950 
W. v. Straten, » 5840 
D. I.autenbach Ez., » 5777 
J. Schouten, » 5340 
Raming i 5500 

2o. het vernieuwen van de bergjoods voor 
inundatiematerieel in het fort Vossegat; ingek. 
6 bilj., als: 

II. Barneveld, f 1540 
W. v. Straten, » 1350 
D. Barneveld, > 1250 
J. Schouten. » 1190 
W. v. Dijk, .1120 
Th. H. Dirks. » 1087 
Raming • 1200 

3o. het inrichten van de kazerne Kinderhuis 
c. a., aldaar, tot garnizoensmagazijn van nacht
leger, kleeding enz.; ingek. 6 bilj., als: 

boven tarief 
H. M. de Kolf, 4'/j "/o 

beneden tarief 
G. J. v. Vloten, 3 % 
C. v. Straaten, 5'/a i 
R. Pisa, 6> 4 » 
J. Krap. 12 > 
W. v. Straten, ƒ 4280. 

Groningen • 26 Maart: het bouwen van een 
nieuwe schuur te Kropswolde. voor W. A. Schol
ten, onder beheer van den architect R. Veldhuis, 
te Hoogkerk, ingek. 8 bilj., als: 
E. Warnders, te Sappemeer, f 3450 
H. Martin, » Ziiidlaren, » 3270 
A. Sikkens, » Noordlaren, » 3243 
O. Bergsma, • Zuidbroek, » 3168 
H. Nieland, » Warfum, » 3155 
K. v. d. Schuur, » Kropswolde, » 3124' 
J. Timmer, » Helnman, » 2985 \ 
J. Dieters, » Foxham, n 2934' 

Arnhem. 26 Maart: het leveren van grint-, 
gus- en plaatzand op de losplaatsen der gemeente , 
aan den Rijn en den Usel en van grint langs 
verschillende wegen, in 2 perc; ingekomen 6 
bilj., als: 

Jl, Schouten, 
C. J. Maks Jz., 
\V. G. v. Berkum, 
Timmer en Furstner, 
R. Sühren, 
A. J. v. Liemt. 
J. N. Swaan Jr., 
W. Westerhof, 
J. J. Boekholts, 
G. Gijzel, 

/ 34,690 
i 84,500 
• 34,400 
> 34,200 
» 34,000 
> 33,980 
> 33,500 
» 33.434 
» 33,400 
» 33,300 
> 33,000 
> 32,860 
> 32,000 

31,000 

perc 1. 
ƒ2988.— 

2892.25 
2833.25 
2461.— 
2366.25 
2283.75 

perc. 2. 

ƒ4336.30 
4069.20 
4740.60 
4451.— 
3919.45 

W. v. Hasselt, Nijmegen, 
W. H. de Haan, Eiden, 
J, Terwindt, Westervoort, 
J. II. Hoyinck, Pannerden, 
\V. F. Hoyinck. idem 
M. P. Vale, Arnhem, 
Gegund, 

Deventer. 27 Maart: het bouwen van een 
papierpakhuis voor de firma G. van Son & Co., 
onder beheer van den architect G. te Riele Wz.; 
ingek. 12 bilj., als: 
J. Pot Jr., te Deventer, /' 10,005 
G. Beltman, » idem '» 9.619 
G. Hofstee, » idem > 9,596 
G. W. Pieters. i> idem » 9,400 
II. J. Markerink, » idem > 9.345 
II. Lammors. » idem » 9.164 
R. v. d. Worp. » idem > 8.975 
J. Aalpoel, > idem > 8,911 
H. B. Lebbing, » idem > 8,892 
H. Visscher, » idem » 8,883 
R. v. d. Spoel, » idem » 8,723 
J. Witteveen, » idem » 8,493 

Hilversum, 27 Maart: de verbouwing van 
een villa en het bouwen van een stal en koets
huis enz., voor rekening van C. W. Groskamp, 
onder beheer van den architect 1. Gosschalk; 
ingekomen 23 bilj., als: 

L. de Rooij, / 84,700 

G . G u z i 
W, Meijer, 
J. v. d. Brul, 
II. A. v. Rhijn, 
J. C. F. Zweesaardt, 
N. v. Veerssen en J. Bijlard, a 29.690 
W. Greve, a 29,640 
E. Saltzherr, > 29,288 
R. Mouw. > 28,833 
W. Meijer en H. V. d. Coolwijk. » 28.782 
J. Gelens Cz., . 27,275 
M. de Lange, • 26,989 
G. Teunisse, Bussum (N.-H.) a 25,460 

Vlltage. 27 Maart, onder beheer van het 
ministerie van waterst. enz.: lo. het wegrui
men van een in de rivier de rivier de Waal, 
onder Dodewaard, nabij Deest, gezonken vaartuig 
(herbesteding); ingek. 3 bilj., als: 
J. H. v. Hezewijk, Lobit, ƒ 8840 
A. v. d. Tak. Goedereede, a 7449 
M. Dirkzwager Gz., Maassluis, a 5999 

So. het maken van werken tot verbetering van 
de losplaats aan den rechteroever der rivier de 
Maas, onder de gemeente Gennep; ingekomen 3 
bilj., als: 
M. A. Koopmans. Weert, / 1800 
J. Hillen, Grave, » 1600 
J. v. Vuuren, Zalt-Bommel. a 1533 
Raming a 1500 

3o. het maken van werken tot verbetering van 
de rivier de Maas. onder de gemeenten Bergen 
en Bovmeer; ingekomen 7 bilj., als: 
M. A. Koopmans, Weert, f 15,000 
A. Geldens, Nijmegen. a 15,000 
O. de Kok, Tuil, en W. Baggerman, 

Nederllemert, > 12.990 
H. v. Anroov Jz., Nieuwaal. a 12,895 
.1. Hillen. Grave, a 12,750 
W. P. de Vries, Rossum. a 11,946 
J. v. Vuuren, Zalt-Bommel. • 11.885 
Raming o 1:1.000 

Amersfoort, 27 Maart, onder beheer der 
genie, aldaar: lo. het maken van eene brug over 
de Flierbeek met toegangsweg langs de kazerne 
voor bereden wapens; ingek. 8 bilj., als: 
G. Prins, te Amersfoort, ƒ 2385 
VV. Salomons, » idem > 2328 
J. G. v. d. Geest, a idem a 2292 
J. H. Boks, a idem a 2230 
W. v. d. Kooij, a idem a 2215 
G. Wassink, a idem a 2179 
J. T. Breemer. a idem » 2165 
J. v. Harpen. a idem a 2140 
Raming » 2400 

lo, het maken van een lokaal voor secties en 
kunstbewerkingen in verbinding met den zieken
stal te Amersfoort; ingek. 4 bilj., als: 
J. H. Boks, te Amersfoort, / 1065 
W. Salomons. a idem » 994.30 
J. T. Breemer. a idem a 980 
G. Wassink, a idem a 909 
Raining a 1000 

linrdrt-i-lit. 27 Maart: het bezinken en dich
ten der doorbraak in den dijk van den Kilpolder 
nabij de Wacht, gemeente's-Gravendeel, ingek. 
8 bilj.. als: 
II. F. Volker, Sliedreeht, ƒ 8600 
P. M. Bot, idem \ 7400 
Thijs Kleijn. idem • 7300 
Jan Borkum, idem a 6200 
Com. Zanen, Ammerstoi, » 5860 
W i n . Volker, Sliedreeht, a 5500 
Corn, de Jongh. Hardinksveld, a 5470 
J. Holgorsdijk. Kralingen, » 4940 

A V o l f e r i s d i i k , 27 Maart: het maken van een 
nieuwen haveiidam, bestemd voor los- en laad
plaats aan liet Wolfertsdijksehe veer; ingek. 13 
uilj., als: 
J. Leijs, 's lleer-Arendskerke, ƒ 6390 
Joh. de Jonge. Biezelinge, a 5365 
P. Pronkers, Kapelle. a 5299 
0. Holier. Ilruiuisse, a 5187 
A. v. Popering. Hruinisse, a 4998 
P. Hruggeiiian, Hansweerd, a 4909 
P. J. Visser, idem a 488C 
B. den Exter v. d. Brink. Krabbendijke, » 4798 
J. Adriaanse Poltliet. Walsoorden, a 4750 
C. de Wilde, Kattendijke. > 4740 
A. Foudraine, Goes, a 4663 
C. v. Boven, Nieuweramstel, a 4630 
P. J. Verbist, Hontenisse, • 4298 
Gegund. 
Raining a 4770 



A p e l d o o r n 27 Maart: het bouwen van 6 
arbeiderswoningen voorlieHerv.diaconie: ingek 
16 bilj., als: ° 

te Apeldoorn 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
I'll'Lil 
idem 

f 2098 
• 2063 
> 1991 
» 1896 
• 1879 
> 1878 
> 1850 
ii 1818 
. 1797 
» 1784 
» 1783 
» 1782 
» 1713 
» 1687 
» 1632 
» 1498 

F. Eibers, 
H . v. Loenen, 
H. Mouw Mzn., 
H. v. d. Braak, 
0. J. ïainli'liiaat, 
11. Kloek, 
L. Wegerif. 
H. Wegerif, 
A. Radstaak, 
G, Goossen, 
J. Blom, 
J. v. d. Br.uk, 
1. W. W'assink, 
P. Kamphorst, 
J. W. Buitenhuis, 
I. v. Essen, 
Gegund. 

Enschedé, 27 Maart: het bouwen van een 
ververij met drogerij, bet inmetselen van een 
stoomketel en het bouwen eener steenen kolen-
loods en/., voor de lirma H. 1'. Schuiten ft Zonen; 
ingek. 14 bilj., als: 

te Enschedé 
• idem 
> idem 
» idem 
• idem 
• Borne, 
i Enschedé 
» Hengeloo, 
» Enschedé, 
i idem 
t Borne, 
t Enschedé, 
ï idem 

f 12.495 
I 11.200 
> 11183 
> 10.898 
» 10.330 
• 9.950 
» 9.667 
» 9,620 
> 9,511 
» 9,190 
> 9,145 
» 9.033 
» 8,799 

Vil Lasonder 
H. ten Cate, 
G. Huckriede, 
J. 11. Varvik. 
J. Vossebold, 
F. Morselt. 
B. J. Turin. 
A. H. M. Wesselink, 
F. H. Wijdeveld, 
G. J. Sluijmer, 
A. Groothengt'1, 
G. W. Wegereef, 
A. Jeunink, 
Beltman Jr., en v. d. 

Wedder, i idem 
Gegund. 

II o e nd e r I no (O.), 27 Maart: het bouwen van 
twee ai'beideiswoningen, onder toezicht van den 
bouwkundige L. van Zoeten Hzn., te Ede; ingek. 
7 bilj., als: 
H. v. dc Braak, en 

C. Clein, 
J. Thomas, 
H. v. d. Brink, 
B. J. v Essen, 
G. Esser, 
G. v. Peursem, 
G. Eylander, 

D E O P M E R K E R . 

pakhuis van de firma Reilingh en Niemeijer, 
onder beheer van den architect A. R. Freem; 
ingekomen 5 bilj., als: 
Th. Rutten, te Arnhem, f 3711 
D . A. Roskam, s idem > 3710 
H. v. d. Sand, » idem » 3700 
J. H. v. Riel, s idem > 3660 
B. Bolder. s idem i 3510 
Gegund. 

Arnhem, 28 Maart, onder beheer der genie 
tc Arnhem: lo. het éénjarig onderhoud der 
kazerncgeboiiwcn enz. te Arnhem, en dat der 
werken en gebouwen van het fort bij Wester 
voort; ingek. 7 bilj., als: 
II. v. d. Sand, te Arnhem 
J. H. Wardenier, > idem 
B. Bolder, ï idem 
G. 11. v. d. Heijden, » idem 

idem 
idem 
idem 

J H. Hollenbach 
J. P. Welsing 
D. A. Roskam 
Haiuin. 

ƒ 11,500 
» 10,795 
» 10.378 
• 10,280 
» 9.995 
• 9,898 
> 9,810 

9,900 
O , • V,PUU 
SO. eene verving van gebouwen en werken te 

*ronem en Wostervoort; ingek 5 bilj., al te Arnhem, 
» idem 
» idem 
n idem 
• Rumpt, 

f 3990 
3984 

8 656 

te Apeldoorn, 
• Ede, 
» idem 
ï Beekbergen 
> Ede, 
» idem 
s idem 

NUmefen, 28 Maart: het bouwen van 8wo 
ningen voor waschbazen en van een waschhui: 
te Nijmegen onder het beheer der genie aldaar 
ingek. 11 bilj., als 

f 2855 
» 2825 
> 2788 
» 2720 
t 2652 
» 2450 
> 2445 

A . Verhoeven, 
F. Siinmelink, 
H. L. v. Veluwen, 
F. I.. Maandag, » idem » 8167 
M. H. Eravogel, • Rumpt, » 2877 
Raming > 3200 

's-Hosch, 28 Maart: het onderhoud van de 
gehouwen ten dienste van het prov. best. van 
Noord-Brabant, ged. 2 jaren; ingek. 5 bilj., als: 
I. . Horken*, te 's-Uosch, J 8640 
Th. Meeuwese, s idem * 3615 
Th. Bilks, > idem > 3609 
Th. v. Ravenstein, » idem i 36U9 
W. M. v. Beckum, • idem » 3599 

Waalwijk, 28 Maart; het bouwen van een 
woonhuis met schoenfabriek, onder beheer van 
den bouwkundige H, C. Meulkens; ingekomen 5 
bilj.. als: 

te Loonschedijk, ƒ 7160 
• Waalwijk, > 6998 
> idem > 6690 
• idem » 6398 
> idem > 6300 

ƒ 10,523 M. P. Vale, ƒ Arnhem, 
Gegund. 

Haarden, 29 Maart: het maken van eene 
bad- en zweminrichting, onder het beheer der 

Ïenie, aldaar; ingekomen 2 bilj., als: 
. 0. Hufen Jr.. te Naarden, / 3400 

J. H. v. Asperen, > idem > 3300 
Raming > 2500 

'••Beseh, 29 Maart: het aanbrengen van 
waterleidingen in of bij militaire gebouwen te 
's-Bosch; ingek. 7 bilj., als: 
M. L. v. Bergen, te 's-Bosch, 
J. de Boer, » idem 
G. de Rugter, » idem 
W. A. Peijncnburg, > idem 
Th. A. v. Ravenstein, > idem 

> Utrecht, 
» idem 

F. Vernimmen, 
P. II. I l . i i ' inann, 
Raming 

ƒ 7860 
> 7844.45 
> 7723 
» 7312.71 
> 7130 
> 7062 
> 6987 
» 8C00 

Utrecht, 29 Maart: het leggen, in berijdbaren 
staat opleveren en onderhouden van de trambaan 
van het Stationsplein van den Rijnspoorweg naar 
bet station van aen Oosterspoorweg (Maliebaan); 
ingek. 15 bilj.; minste inschr. i. Monster, te 
Vreeswijk, voor / 5980. 

A r n h e m , 29 Maart: het van buiten verven 
van de prov. gebouwen te Arnhem, ged. '89; 
ingekomen 12 bilj., als' 

te Arnhem, f H68 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

A . Michael. 
G. G. v. Huiten 
G. v. Dijck, 
R. v. Olmen, 
E. Treiters, 
Gegund. 
Raming f 6404 

B. N. Roskam, 
J. M. Roos, 
J. v. Ginkel, 
J. Teunissen, 
W. v. d. Wagt, 
F. Buskens, 
H. W. v. d. Waarden 
A. T. Opsomer, 
A. Beuming, 
T. W. II. Uelgijer. 
G. J. Groot, 
Raming 

te Arnhem, 
» Nijmegen, 
» idem 
i idem 
> idem 
» Ubbergen, 
• Nijmegen, 
» idem 
» idem 
» idem 
• St.-Anna, 

/ 18,490 
> 17,960 
ii 17,390 
» 17,289 
• 17,287 
» 17,245 
> 16,993 
» 16,777 
» 16,760 
» 16,600 
» 16,600 
» 19,000 

Laatstgenoemde is bij loting als aannemer 
voorgedragen. 

Apeldearn, 28 Maart: het bouwen van een 
kerk voor de Ned.-Ger. gemeente (doleerende), 
onder beheer van den architect J. A. Wijn; 
ingek. 12 bilj., als: 
L. Wegerif, 
G. Goossen, 
F. W. Geurden, 
11. J. Eijkelboom, 
A. Radstaak, 
J. W. Wassink, 
H. Wegerif, 
J. \V. b u i t e n h u i s . 
H. v. Loenen, 
C . Wegerif. 
H. Mauw M i n . , 
J. v. d. Braak, 

Red cm teeg, 28 Maart: het bouwen van een 
school met ameublement en onderwijzerswoning 
te Ellekom; ingek. 8 bilj., als: 
G. J. Carmiggelt, 

te Apeldoorn, ƒ 5388 
> idem > 5193 
> idem > 4945 
» idem » 4695 
» ipem i 4894 
» idem • 4700 
» idem i 4630 
H idem > 4486 
• idem » 4471 
» idem i 4400 
• idem i 4226 
> idem • 4190 

sjeuaen, 28 Maart: het bouwen van een bier
en woonhuis te Neuzen, onder beheer van den 
architect J. Scheele Dz.; ingek. 5 bilj., als: 
H. v. d. Velde, te Neuzen, / 2928 
M. D. de Putter, » idem » 2750 
J. Kolijn, » idem • 2697 
A. Klaassen, > idem u 2680 
P. A. Mielen, > idem • 2680 

Bij loting gegund aan P. A. Mielen. 
Breda, 28 Maart, voor rekening der gemeente: 

lo. het houwen van een meisjesschool voor lager 
en meer uitgebreid lager ond.'rwij», in de Eind 
straat; ingek. 11 bilj., als' 

i.ij-rKuiiie 
WT F. H. v. Zelm, 
G. J. de Greef en G. 

Hanekamp, 
W. C. E. Berger, 
G. Th. Verhoeven, 
A. A. Vierhout, 
P. dc Leeuw, 
J. M. v. d. Berg, 
A. E. House, 
II. J. Bresser, 
F. Simmelink, 
A. J, Joostema en G. J. 

Gi'tindeler, 
J. Th. Verhoeven, 

Arnhem. 29 Maart: de vernieuwingen en 
herstellingen aan de prov. gebouwen te Arnhem, 
ged. '89; ingekomen 6 bilj. als: 
.1. H. v. Riel, te Arnhem, 
B. Bolder, > idem 
H. v. d. Sand, > idem 
J. Th. Rutten, » idem 
W. J. G. Gribnau, • idem 
J. A. Koenders, > idem 

idem 
idem 

.1. Schuilei', 
A . Verhagen, 
Th. Kessel, 
B. Verlegh, 
W v. Boxscl, 
M. Bakkeren, 
G. v. d. Velden 
L. Chabot, 
J. Kleiner, 
C. de Kanter, 
M. v. Sevenbergen 

te Brummen, 
H. A. Welsing, 
G. J. Rutgers, 
II. M. Bcrendsen, 
L. Enklaar, 
A. v. Dijk, 
G. J. B. Heytink, 
S. Dekker, 
Gegund. 

Arnhem, 28 Maart: het veranderen van een 

idem 
i Ellekom, 
» Laag-Keppel, 
» Dieren, 
> Ellekom, 
» Angerloo, 
t Doesburg, 

f 11,984 
» 11,523 
• 11,520 
> 11,147 
• 11,087 
i 10,692 
» 10,497 
» 10,850 

te Raamsdonk, f 14,651 
» Breda, > 13.960 
s idem > 13,792 
> Ginneken, > 13,610 
s Breda, > 13186 
> Prinsenhage, • 12,784 
s Breda, > 12,788 
> idem ï 12,720 
• idem > 12,537 
> idem > 12,375 

_ , > idem > 12,080 
2o, het afbreken van het huis, den stal en 

schuur in de Zwaanstraat, B no. 136 en het 
bouwen van een nieuwen scheidingsmuur; ingek. 
3 bilj., als: 
Th. Kessel, te Breda, / 876 
W. v. Hussel. > idem i 380 
C . de Kanter, • idem i 239 

/ i i t l e n , 29 Maart: het onderhouden en her
stellen van de rijksgebouwen voor de invoerrech
ten en accijnzen te Lohit, Millingen en Bubberich, 
van 1 April '69 tot ultimo Maart '92; ingek. 9 
bilj., als: 
H. Verborg en G. Reijers, te Lobit, f 6565 

ƒ 725 
» 718 
•> 695 
» 689 
1 67» 
» 677 

's-Hage, 29 Maart, onder beheer van het 
rnimstene van waterstaat enz.: het onderhoud 
6 biij, als: P o s t 8 e b o u w t e Harlingen; ingek. 

te Harlingen, 
• idem 
„ idem 
» idem 
,, idem 
M idem 

L. Strak, 
G. S. Poelstra, 
J. Torenbeek, 
L. Posthuma Jr., 
Gebr. v. d. Meer, 
J. Posthuma, 
Raming 

ƒ843 
,, 834 
.. 787 
„ 714 
„ 706 
.. 649 

740 
2o. net post- en telegraafgebouw te Elburg; 

ingek. 2 bilj., als: 
J. Sipkes, te Elburg, ƒ 836 
H. J. Hengeveld, „ idem „ 786 
Raming „ 850 

3o. het postgebouw te Tiel; ingek. 1 bilj., van 
A. F. Koch, Tiel, voor ƒ 778 
Raming „ 800 

4o. het post- en telegraafgebouw te Hoek-van-
1 lol land: ngek. 4 bilj., als: 
A. H. Lankester, Hoek-van-Holland, 
A. den Boer, idem 
C . Vreedenburgh, 's-Gravenzande, 
J. Varenkamp, idem 
Raming 

ƒ486 
.. 429 
>. 426 
„ 417 
, 445 

J. l i . v. Hezewijk, 
S. C. S. Schoemaker, 
W. Kempkes, 
G. Muskens, 
Jac. Etmans, 
B. J. Wichers, 
J . H. Muskens, 
H. G. Ruben 

idem > 5449 
> idem > 4789 
• idem > 4210 
» idem > 4166.80 
> idem » 4149 
» idem » 4093 
i Herwen, » 8993 

Didam, > 3785 
Arnhem, 29 Maart: het gewoon onderhoud 

der bestratingen, het herstraten van- en het 
maken van nieuwe kei-, klinker- en ironbrick-
bestratingen, het leggen en stellen van gootban-
den, riolen en syphons; ingek. 3 bilj., als-
I. lorwinilt. te Westervoort', f 12,450 
W. II. de Haan, > Elden, , 1 1343 

Amsterdam, 29 Maart: lo. het onderhouden 
en herstellen van het rijkswaaggebouw te Am
sterdam, van 1 April '89 tot en met Maart '92; 
ingek. 7 bilj., als: 

J. J. Strasser, f 1770 
Bonne cn Potasse, » 1643.42 
J. Poot, t 1200 
J. de Boer, > 119S 
T. G. Degenhardt, • 1100 
G. Woud, » 1068 
J. H. Heijer Jr., • 1048 

2o. het onderhouden en herstellen van het 
administratiegebouw der invoerrechten enz. te 

I Utrecht, van 1 April '89 tot en met 31 Maart 
'02; ingek. 8 bilj., als: 

A. 1. Gronert, f 2300 
J. de Kruif, > 2230 
G. J. v. Vloten, > 2031 
E. M. Frijlink, > 1936 
G. kmii'. > 1800 
Gebr. v. Leeuwen Wz., > 1800 
H. Vermeer, t 1740 
B. J . v. Baaren, > 1580 

BIJVOEGSEL 
V A N 

D E O P M E R K E R 

van ZATERDAG 6 APRIL 1889. 

AANKONDIGINGEN 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Maandag, 8 April . 

Maastricht, te lO'/s uren, door het ministerie van waterst.enz., aan 
bet gebouw van het prov. best.: het bouwen van een kaaimuur langs 
de losplaats boven sluis no. 19 der Zuid Willemsvaart tc Maastricht. Inl. 
bij den hoofdingenieur en den ingenieur DolVegnies, heide te Maastricht. 
Aanw. gehouden. Raming ƒ 9160. 

Amersfoort, te 11 uren, door burg. en weth.: 
lo. het maken en leveren van eene mestpraam voor de gemeente

reiniging; 
2o. het uitdiepen van de haven en binnengrachten. 
Ko/en burg (Z.-H.), te 11 uren, door burg. en weth.: de levering 

van 150 stère grint en 50 stère grintzand. 
Zand voort , te 11 uren, door burg. en weth.: het bouwen van eene 

school met gymnastieklokaal en onderwijzerswoning. Inl. bij don ge
meenteopzichter. Aanw. gehouden. 

's-llage. te HV2 uren, door het prov. van Zuid-Holland: liet maken 
van steenglooiingen op de beloopen dei' toegangswegen van de brug over 
de Oude-Maas te Barendrecht. Aanw. gehouden. Raming ƒ 24.500. 
(Zie advert, in *.«. 13.) 

'•-Hage, te 12 uren, door hot ministerie van koloniën: 
lo. de levering van den metalen bovenbouw van twee spoorweg

bruggen ; 
2o. de levering van den metalen bovenbouw van elf bruggen, alle ten 

dienste van de Burgerlijke openbare werken in Ned.-Indië. 
Makkiim. te 12 uren, door het dijksbest. van Wonseradeels Zuider

zeedijken, in liet logement »de Prins": de gewone onderhoudswerken 
aan de zeewering van het waterschap. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het gewoon onderhoud van- en het verrichten van herstellingen, 

ged. 89 aan siuis- en waterwerken, scheepvaartinriehtingen enz.; 
2o. het bouwen van steenen en houten wallen enz., 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, de verschwater-
bakken, de gebouwen, loodsen, schoeiingen enz., van de asch- en vuilnis
belt aan de Kostverloren wetering, de werken in het Sarphatipark enz,; 

So. het leveren * M Ar..!ernacn«che keien en trachietkeien, in twee 
perc. (Zie advert, in «°. 18.) 

Delfzijl, te 12 uren, door burg. en weth.: het doen van eenige her
stellingen aan en het onderhouden ged. '89 van: a. de scholen en 
onderwijzers woningen voor het openbaar lager onderwijs; h. do overige 
gebouwen en werken der gemeente. 

Harlingen, te l uur, door burg. en weth.: het op de diepte bagge
ren van alle buitenhavens met het vervoeren der slik naar zeo, ged. 
5 jaren. 

Deetlchem (Geld.), te l uur, door de Doetichemsche bouwmaat
schappij, in het kofliehuis van W. Wolsink: het bouwen van twee villa's. 
Aanw. tc 11 uren. 

Kampen, te 2 uren, in het hotel »de Moriaan": het verhoogert en 
verzwaren der Revekaden en het uitdiepen der Reve in Dmnthen, in 5 
perc. of in massa. 

Km pel (N.-Br,), te 4 uren. door hot polderbest. van Empel en Moer
dijk, bij J. van Lith: de levering van 400 M ' grove onderhoudsgrint uit 
de Waal. 

Ht.-Annaparachle, to 5 uren, door het dijksbest. van hot water
schap •het Oud-Bilt": het afbreken der oude brug »de Bolkozijl", in 
den kunstweg te Wiar en het maken van eene nieuwe vaste brug, 
aldaar. 

Oosterbeek (Gold.), te 7 uren, in bet kofliehuis van Van dor Velde: 
het bouwen van twee woon- met winkelhuizen. Aanw. gehouden. 

Graningen . te 8 uren, dour don architect K. Hoekzema, in het 
hotel Friesland: het at breken van een huis en het bouwen van een 
winkelhuis met bovenwoning in de Raamstraat S no. 98, met de levering 
van al het benoodigde. 

Graningen, to 8 uren, door den voerman C. Walker, in het kofliehuis 
van B. Feldhaus: het vervangen van hot gebouw, S 340, staande op 
den hoek van de Stat ionsstraat en het Gedempte Zuidordiep aldaar, door 
oen winkelhuis met slachtplaats en bovenwoning. 

Amsterdam, door de Holl. ijzeren spoorwegmaatschappij, in kamer 
no. 46 van het centraal administratiegebouw: bestek 110. 428, het op-
hoogen van oen gedeelte spoorweg, het wijzigen van de spoorweginrich
tingen en het maken van een verhoogd perron met abri, ijzeren over
kapping en twee waterkranen mot bijbehoorende werken, op het 
stations-emplacement Amersfoort. (Zie advert, in 12.) 

Zieriksee, door het best. van don polder GrootUr-ttcwaarde: de leve
ring van 70 M* onderhoudsgrint, franco voor denfwal binnen het Sas, 
vóór 1 Juni. 

Leeuwarden: hot bouwen van een woonhuis, ingericht voor twee 
woningen, op den hoek van het Schoenmakcrs|K.>rk on den Groene weg. 
Int. bij den architect W. C. de Groot, aldaar. 

Kernjum (Fr.), door den architect F. Brouwer: het bouwen vaneen 
woonhuis aan den Stienserweg, nabij Leeuwarden. Aanw. gehouden. 

Dinsdag. V April. 
's-Hage, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

op het bureau der genie: 
lo. het vervangen van de houten wanden der overdekte rij loods bij 

de Alexanderskazerne door steenen- muren, te 's-Hage. Raming f 5900; 
2o. het maken van schietbanen voor het regiment grenadiers en 

jagers. Raming /' 6320. Bilj. inzenden uiterlijk 8 April, voor 3 uren 
Aanw. gehouden. 

Hoofddorp (N.-H.), te 10 uren, door den bouwkundige H. Rinck, in 
het café van Sistennans: het bouwen van een woonhuis met bakkerij. 
Aanw. te 9 uren. 

Nieuweramstel, te 12 uren. door burg. en weth.: het maken eener 
vaste brug over de Boeren wetering. Inl. bij den opzichter der ge
meentewerken. 

Ba Is ward . te l 1 / , uren, door het best. der vereeniging voor vak
onderwijs in de zuivelbereiding in Friesland, in »de Doele": net stichten 
var. een gebouw c a . voor vakonderwijs in de zuivelbereiding te Bols ward. 
Inl hij den architect K. Tromp, aldaar. 

Krallngen, te 2 uren, door buig. en weth.: het verbeteren vaneen 
gedeelte van den lagen zeedijk over do Ou de-Plantage. Aanw. & April, 
te 10 uren. 

Lenneker (Ov.). te 3 uren. door huig. en weth.: het doen van eenige 
wtrkfaamheden aan do onderwijzerswoning met bijbehooren, teUsseloo. 

Ureulngen . tc 8 uren, door den architect O. Nijhuis, in het koffiehuis 
van If. Piel: het verbouwen van bet perceel C. n. 14. in de Poelestraat§ 

Weensdag, 10 gApril. 
Amersfoort , te 10 uren, door don eerstaanwezend-ingenieur der 

genie, in hel Imtel Muller: 
lo. het eenjarig onderhoud van de kazernegebouwen enz., te Amers

foort. Raming / 6100; 
2o. het eenjarig onderhoud van de werken in dc Grebbe-linie en de 

linie in de Neder-Betuwe. Raming f 1590; 
3o. eene verving van rijksgebouwen te Amersfoort. Raming / 1500. 

Bilj. inzenden uiterlijk B April, vóór 3 uren. 
.Leeuwarden, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der 

genie te Zwolle, in het kofliehuis van H. Schaap: het eenjarig onder
houd van do kazernegebouwen enz., te Leeuwarden. Bilj. inzenden 
uiterlijk 9 April, vóór 8 uren, bij den opzichter van fortificatiën te Leeu
warden. Raming / 5300. 

's-llage. te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: de 
uitvoering van werken tot normaliseering van de rivier de Waal, onder 
Valburg, Beuningon en Kwijk, prov. Gelderland, tusschen de kilometer-
raaien 31 en 81 dor herziene rivierkaart. Inl. bij den hoofdingenieur 
Leemans, te 's-Hage, en den ingenieur Van der Sleijdcn, te Nijmegen. 
Aanw. gehouden. Raming ƒ 89,000. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
uitvoeren van werken in verband met de verbreeding van het Scheur, 
boven Maassluis, voor de verbetering van tien waterweg langs Rotterdam 
naar zee. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te's-Hage, don ingenieur 
Wekker, tc Rotterdam, en den adjunet-ingenieur Francois, te Hoek-
van-Holland. Aanw. gehouden. Raming ƒ 213,000. 

Vurht, te 11 uren, door burg. en woth.: het maken van een kunst
weg met bijbehoorende werken, onder Vucht en Esch, lang 5138 M. 
Inl. hij den oplichter J. M. P. Koenen, te Vechel. Aanw. gehouden. 

Aardenburg (Zeel.), te 11 uren, door burg. en woth.: het bouwen van 
een nieuw lokaal met een gang. privaten enz., bij het bestaande lokaal 
der openbare school in deze gemeente, benevens eene overdekte s|>eel-
plaats. Aanw. gehouden. 

Willemsoord, te 11 uren, door de directie der marine: do levering 
van 700 M ' dennen masten, lang 22.fi H., breed 68 a 52 cM.. dik 58 a 
46 cM. Inl. bij den magazijnmeester der marine, aldaar. 

's-llage, tc 12 uren, door liet ministerie van koloniën : dc levering van 
den metalen bovenbouw van tien bruggen, ten dienste der staatsspoor
wegen op Sumatra. 

Arnhem, te 11 uren, door den architect P. Geijsbeek Molenaar, in het 
Contraalgcbouw: het houwen eener machinefabriek aan de zuidzijde van 
den Rijn. voor rekening van R. II. Haentjens. Aanw. 8 April, te 1 uur. 
(Zie advert, in »*. 14.) 

Amsterdam, te 1 uur, door het ministerie van koloniën, in het Nuts-
gebouw: de levering van diverse materialen en gereedschappen, ten 
behoeve van 's rijks overzeesche bezittingen, in 47 pereeelen. Bilj. in
zenden 10 April, vóór 12 uren. 

Maastricht, te 2 uren, door don eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
te Nijmegen, op het bureau der genie: het eenjarig onderhoud van 
de kazernegebouwen enz., te Maastricht. Bilj. inzenden uiterlijk 9 April, 
vóór 3 uren. bij den hoofdopzichter van fortificatiën. Raming ƒ fiOOO. 

Zwollf . tc ï'/j uren, door burg. cn woth.: het dempen en omleggen 
van oen gedeelte der Achtergracht met eenige daarmede in-verband-
staando werken. Inl. bij den gemeente-architect. Bilj. inzenden 10 
April, vóór 12 uren. 

Ensrhedé. te 8 uren, door het bost, der coo|reratieve winkelvereeni-
ging «Eigen Hulp", in het kofliehuis van J Hemken: het bouwen van 
een winkel met pakhuis, bakkerij enz., Ojp een terrein, gelegen aan do 
Bothofsteeg. Aanw. te 10 uren. 

Ntedum (Gron.), door burg. en weth : do levering van ongeveer 
380 stère riviergrint on ongeveer 200 stère macadam, te leveren opliet 
schip in den kruiwagen, voor de verschillende opslagplaatsen in de ge
meente, fó&r 1 Sopt. '89. Bilj. inzenden vmir 10 April. 

Murmerwoude, door den burgemeester van Dantumadeel: het maken 
van eene nieuwe vaste brug over de Murk, onder Roodkerk, ter vervan
ging van de Halfbaarderbrug. Bilj. inzenden vóór 10 April. 

Donderdag, 11 April. 
Groningen, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur dor genie, 

tc Zwolle, op het bureau der genie: het eenjarig onderhoud der kazerne-
011 andere gebouwen en werken te Groningen. Bilj. inzenden uiterlijk 
10 April, vóór 3 uren, bij den opzichter van fortiticatien te Groningen. 
Raming / UNO. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
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gebouw vun het prov. best.: de uitvoering van baggerwerk in het 
Noordzeek .maal, beoosten de invaart van de nieuwe petroleumhaven. 
Inl. bij den waarnemend-hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur De 
Bruijn, te Amsterdam, en den opzichter Helmers, te Beverwijk. Aanw. 
gehouden. Raming ƒ 6600. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van liet prov. best.: het uitvoeren van baggerwerk in 
de spoot weghaven te Enkhuizen. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haar
lem, den ingenieur Keurenaer, te Hoorn, en den opzichter Schol, te 
Enkhuizen. Aanw. gehouden. Raming f 6000. 

Woerden, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie 
te Utrecht, in de infirmerie: het eenjarig onderhoud der werken en 
kazernege touwen enz., te Woerden en te Wierikerschans. Bilj. inzenden 
uiterlijk 10 April, vóór 3 uren. Kaming f 2450. 

Arnhem, te 11 uren, door den kapitein eerstaanwezend-ingenieur, in 
het hotel Sluis: het aanbrengen van urandkranen c. a. in militaire ge
bouwen te Arnhem. Bilj. inzenden uiterlijk 10 April, vóór 3 uren. 
Aanw. gehouden. Kaming f 3350. 

Buren (Geld.), te 11 uren, door het polderbest. van Buren en Krichem, 
op het raadhuis: de levering van 250 M 1 grint op de wegen in dien 
polder. 

Kertgene (Zee).), te 11 uren, door burg. en weth.: de levering van 
250 stère onderhoudsgrint. 

Menaldumadeel. te 1 uur, door burg. en weth.: de levering van 
1020 stère grint. 

Vs'ormerveer, door burg* en weth : het maken van een verbindings
weg met brug enz., tusschen de rijbrug over de /aan en het zandpad 
in de gemeente Wormer. Inl. bij den architect A. H. D. Kups, te Edam. 

Vrijdag, 12 April . 
,9tavcnlsae (Zeel.), te 10 uren. door het best. der waterkeering van 

het calamiteuse waterschap Stavenisse, in het gemeentehuis: het ver
dedigen van den onderzeeschen oever door steenbestorting aan de water
keering van het bovengenoemd waterschap. Aanw. 8 April, van 11— 
1 uren. 

•i-MoNrh. te 10' uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het maken van twee wisselplaatsen op 
de Zuidwillemsvaart, prov. Noord-Brabant. Inl. bij den hoofdingenieur 
in het 6e district, te 's-Bosch. den ingenieur Schuurman, te Vucht, en 
den opzichter VVeehuizen. te 's-Bosch. Aanw. gehouden. Raming / 3500. 

'•-ii()Hi-h. te lO'/s uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: de voorziening van de kanaalboorden 
der Zuidwillemsvaart, in de pro?. Noord-Brabant. Inl. bij den hoofd
ingenieur te 's-Bosch, den ingenieur Schuurman, te Vucht. en de op
zichters Pominée, te Aarle-Rixtel, en Weehuizen, te 's-Bosch. Aanw. 
gehouden. Raming f 5000. 

Gorichem, te Ï O ' L uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van de 
Alblasserwaard met Arkel beneden de Zou we, in de Doelen: a. eenige 
perceelen aardwerken en belangrijke steenglooiingswerken aan de dijken 
•an het hoogheemniadschap; b. metselwerken aan de muren in den 
wal te Nieuvrpoort; c. het leveren van grint en biggelzand. Bilj. inzen
den 11 April. 

Burg (Zeel.), te 11 uren, door het best. der waterkeering van den 
calamiteusen Burg- en Westlandpolder, in het gemeentehuis: het her
stel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April '89, van de aarde-, 
kram-, rijs- en steenglooiingwerken aan de waterkeering van bovenge-
melden calamiteusen polder. Aanw. 8 April, van 10—12 uren. 

\*i lllemseerd , te l i uren, door de directie der marine: het maken 
van overdekte hellingen voor 2 torpedo booten groot model. Inl. bij den 
hoofdingenieur der marine, aldaar. Aanw. 10 en 11 April, te 10 uren. 

Doesburg, te l l ' t u r e n , door den eerstaanwezend ingenieur der genie 
te Zutfen, in het logement «Hof Gelria": het eenjarig onderhoud der 
kazernegebouwen, de werken enz., te Doesburg. Bilj. inzenden uiterl. 
11 April, vóór 8 uren, bij den opzichter van fortificatiën, te Doesburg. 
Raming ƒ 3700. 

Delft, te 12 uren, door den directeur der artillerie-inrichtingen, op 
het bureau der directie: de levering var. koper- en messingplaat, voor 
den aanmaak van patroonliulzen enz. 

Utrecht . te 12' j uren, aan het hoofdbureau der Centraalspoorwcg-
inaatschappij, Catheriinokade C 5?9: de levering van magazijngoederen. 
Bilj. inzenden uiterlijk 11 April. 

Leeuwarden, te 1 uur, door het prov. best. van Friesland: het uit
voeren van eenige vernieuwingen en herstellingen aan de werken der MuiK. .ciiiicumii^L-u ru iitTiMoiJirigen aan ue werken Uer 
Compagnons- of Appelschavaart met bet onderhoud tot 1 Mei '90, in 2 
perc. Inl. bij den ingenieur, te Leeuwarden, en de opzichters J. Tak, 
te Wolvcga, en I) Sijtsma, te Drachten. Aanw. 8 April, te 10 uren. 

Leeuwarden, te 1 uur, door het prov. best. van Friesland: het uit-
(JI*• I M tJ van eenige kanalen en vaarwaters, iu onderhoud en beheer bij 
de provincie Friesland, in 9 perc. Raming: perc. I / 17.022, perc. 2 
f 15,735, perc. 3 ƒ 4775, perc. 4 ƒ 3510, perc. 5 / 1848, ]>erc. 6 / 1088, 
perc. 7 ƒ 2854, perc. 8 ƒ 180, perc. 9 ƒ 213. (Zie advert, IN *B.'l3.) 

's-Hage. te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhouden en herstellen van het post- en telegraafgebouw te Zieriksee, 
van den dag der kennisgeving van de goedkeuring der aanbesteding tot 
en met 31 Dec. 'ül. Inl. bij den rijksbouwmeester in het 2e district, te 
's-llage, en den hoofdopzichter voor de landsgebouwen J. J. ü. Rinkes, 
te Breda. Aanw. gehouden. Raming j 850. 

'••Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhouden en herstellen van het rijkstelcgraafgebouw- te Arnhem, tot 
31 Maart '92. Inl. bij den rijksbouwmeester in het le district, te's-Hage, 
en den hoofdopzichter I). Fokkens, te Zwolle. Aanw. gehouden. Kaming 
f 1055. 

Amersfoort, te 1 uur, door watergntaf en heemraden van liet heem
raadschap de Kern, Beken en aankleve van dien te Amersfoort, in het 
lokaal Amicitia: het op de diepte brengen van reeds verdiepte gedeelten 
der Luntersche-, Barneveldsche-, Modder- en Moorsterbeken en den 
buitensingel van Amersfoort, in 6 perc. Inl. bij den kameraar T. J. van 
As. aldaar. Aanw. 9 April, te 10 uren. 

NleuwrrsluU, te 2 uren, door M. F. Boersma, in het kofliohuis van 
Van Gaspel: het sloojien eener boerderij en het bouwen *an een heeren
huis met stalling, te Mijnden. Inl. hij den bouwkundige G. van Heerde, 
te Breukelen. Aanw. 12 April, te 10 uren. 

Amsterdam, te 3 uren, door de commissie van beheer en toezieht 

over de gasthuizen, in het Binnengasthuis: het met zand ophoogeu van 
een terrein aan de Jacob-van-Lennepstraat. Inl. bij den architect H. 
Leguijt. 

Groningen, te 8 uren, door den architect K. Hoekzema, bii J. E. 
Tuineker: het afbreken en wederopbouwen van een huis roet verdieping 
aan het Schuitendiep, letter O no. 63, met de levering van al het be
noodigde. Aanw. 8 April, te 11 uren. 

Zaterdag, IS April . 
X .jntegen, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

op het bureau der genie: het eenjarig onderhoud van de werken en 
kazernegebouwen enz., te Nijmegen, Lent en Pannerden. Bilj. inzenden 
uiterlijk 12 April, voor 8 uren. Raming t 9000. 

Harderwijk, te 10', uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der 
genie te Amersfoort, in net iHotel du Croix": 

lo. het eenjarig onderhoud van de kazernegebouwen enz., te Har
derwijk. Raming ƒ 2500; 

2o. eene verving van gebouwen te Harderwijk. Raming / 800. Bilj. 
inzenden uiterlijk 12 April, vóór 3 uren, bij den opzichter der militaire 
gebouwen G. van der Sande, te Harderwijk. 

i t recht, te 12 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van den 
Lekdijk-bovendams, in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen: 
het leggen van een berm langs de binnenglooiing van den Lekdijk 
tusschen hectometerpaal 59—69, onder de gemeente Wijk-bij-Duursteae, 
ter lengte van 100n M. Inl. bij den kameraar E. G. Wentink, te 
Schalkwijk. Aanw. 10 April, van 11—12 uren. 

Leeuwarden, te 11 ., uur, door burg. en weth.: de levering van 
140,000 vlakke Waalstraatklinkers en 125,000 getrokken idem. Bilj. 
inzenden uiterlijk 13 April, vóór 12 uren. 

Klundert (N.-Br.), te 2 uren, door den tijdelijken rentmeester der 
domeinen te Klundert, ten zijnen kantore: de levering van 7250 bos 
dekriet, in 2 perc, zwaar in omtrek bij den band 0.64 M., lang 1.80 a 
2 M., te leveren voor of op 15 Mei '89 op den wal, perc. 1, 4200 bos te 
Klundert binnen het Sas der Roodevaart, perc. 2, 3050 bos te Breda ten 
zuiden dier gemeente op het stadserf aan de Mark tusschen de inun-
datiesïuts en de artilleriekazerne. Inl. bij den hoofdopzichter P. van de 
Erve, te Breda, en den bouwkundige J. Mol, te Zevenbergen. 

Maandag, 15 April . 
Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het vernieuwen van de brug no. 67, over de Prinsengracht bij de 

Leidschegracht en bijbehoorende werken; 
2o. de levering van bijna 18 ton balkijzer voor de brug no 67, over 

de Prinsengracht bij de Leidschegracht; 
3o. het verrichten van eenige herstellingen en vernieuwingen aan-

benevens het onderhouden ged. '89 van de huizen, torens, poorten enz.; 
de gebouwen ten behoeve van het onderwijs, van de politie, der brand
weer, benevens die op de algemeene begraafplaatsen; 

4o. het verrichten van baggerwerken in grachten, slooten en balkhavens, 
binnen de gemeente Amsterdam, ged. '89. (Zie advert, in «°. 14.) 

Middelburg, te 1 uur, door het prov. best. van Zeeland: het onder
houden van- en het doen van herstellingen en vernieuwingen aan de 
rijksgebouwen in de Abdij te Middelburg, van den dag der goedkeuring 
van de aanbesteding tot 31 Dec. '90. Aanw. 8 April, te 1 uur. 

's-Hage, te 1' , uren, door burg. en weth.: liet bouwen eener 
school voor minvermogenden aan de Achterraamstraat. Aanw. 12 April, 
te 10 uren. 

Beet* (Fr.), door kerkvoogden der Herv. gemeente: het afbreken van 
de bestaande kerk met toren en het bouwen van eene geheel nieuwe 
kerk met toren, aldaar. Inl. bij den architect L. de Goed, te Beetster-
zwaag. Bilj. inzenden vóór 16 April. 

Kapelle (Zeel.), bij den secretaris der gemeente: de levering van 300 
M s ouderhoudsgrint en 20 M ; i grintzand, te leveren vrij op den wal aan 
den steiger van den Willem-Annapolder in den Biezehngschen Ham 
vóór 10 Juni e. k. 

Murmerweude, door den burgemeester van Dantumadeel: de leve
ring van 200 stère zuiver gewasschen riviergrint Bilj. inzenden vóór 
15 April. 

Dinsdag. Itt April. 
Haarlem, te 10 uren, door den majoor eerstaanwezend-ingenieur der 

genie, op het bureau der genie: 
lo. het maken van zandophnogingen vooreen fort bij Vijfhuizen, onder 
Kjrwaarde dat het benoodigde zand zal worden geleverd vanwege den 
nnt in HA ̂ ar-ii.i^n ««« .««-

v ,,..,„.,, «ei ucnutniigue xaiiu zaï women geleverd vanwege den 
Staat in de vaartuigen van den aannemer, op aan te wijzen plaatsen bij 
de kanaalwerken te Mmuiden; 

2o. het maken van genoemd werk, onder voorwaarde dat het benoo
digde zand door den aannemer geleverd wordt met vrijheid in de plaats 
van herkomst. Bilj. inzenden uiterlijk 15 April, vóór 3 uren. Aanw. 8 
April, te 10'/» uren. Kaming ••' 119.500. 

Amsterdam, te 10 uren, door den luitenant-kolonel eerstaanwezend-
ingenieur, op het bureau der genie: 

lo . het maken van zandophoogingen enz., voor de batterij bij den 
Jisperweg, onder voorwaarde dat net zand door den Staat zal geleverd 
worden in de vaartuigen van tien aannemer, op aan te wijzen plaats bij 
de kanaalwerken tc IJmuiden: 

2o. het maken van genoemd werk, onder voorwaarde, dat het benoo
digde zand door den aannemer geleverd wordt met vrijheid in de plaats 
van herkomst. Bilj. inzenden uiterlijk 15 April, vóór 3 uren. Aanw. 9 
April, te 12 uren. Kaming van het werk sub 2 / 106,600. 

Amsterdam, te 10 uren, door den luitenant-kolonel eerstaanwezend-
ingenieur, op het bureau der genie: 

lo. bet maken van zandophnogingen enz., voor de batterij bij den 
Middenweg, onder voorwaarde, dat net benoodigde zand vanwege den 
Staat zal geleverd worden in de vaartuigen van den aannemer, op aan 
te wijzen plaats bij de kanaalwerken te IJmuiden; 

2o. het maken van genoemd werk, onder voorwaarde, dat het benoo
digde zand door den aannemer geleverd wordt met vrijheid in de plaats 
van herkomst. Bilj. inzenden uiterlijk 15 April, vóór 3 uren. Aauw. 9 
April, U) lO'/j uren. Raming van het werk sub 2 f 109,000. 

Haarlem, te 10 uren, door den majoor eerstaanwezend-ingenieur. op 
het bureau der genie: het eenjarig; onderhoud van werken, gebouwen 
enz., te Haarlem. Bilj. inzenden uiterlijk 15 April, voor 3 uren. Ra
ming ƒ 8450. 

Arnhem, te uren, door burg. en weth,: bestek no. 26*, het 
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verrichten van eene aanmerkelijke verbouwing aan den schouwburg. 
{Zie advert, in n°. 14). 

Kieuw-Amsterdam (Mr.), te 12 uren, door het best. der nieuwe 
Kchtens Veencompagnie, ten huize van J . van Dalen: het bouwen van 
twee houten draaibruggen en twee brugwachterswoningen op het kanaal 
van Krika naar de Pruisiseho grenzen (verlengde lloogevoensche vaart), 
de eerste brug en woning bij liet begin van dat kanaal, de tweede bij 
den weg van Nieuw-Dordrecht. Bilj. inzenden 15 April, ten kantore 
van J. II, van Holthe tot Echten. 

Venloo, te 12 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der geniete 
Nijmegen, op het bureau der genie: het eenjarig onderhoud van de kazerne-
geitouwen enz., te Venloo, Bilj. inzenden uiterlijk 15 April, vóór 3 uren, 
bij den hoofdopzichter van fortificatiën, aldaar. Raming f 6600. 

Rotterdam, te 12 uren, door he*. R.-K. par. kerkbest. van het Allerh. 
Hart van Jezus, Oldenhanieveltstraat, in het Zuid-Hollandsen koffiehuis: 
de vergrooting van kerk en sacristie met annexe lokalen. Inl. bij den 
architect E. J. Margry, te Rotterdam. Aanw. 9 April, te 12 uren. (Zie 
advert, in n°. 14.) 

> o eek, te 12 uren, door commissarissen over den macadamweg van 
Snoek naar Bolsward. hij den logementhouder I. Bouma: het uitbreken 
van een gedeelte der kunstbaan, loopende van de bestrating bij de 
Hospitaler brug te Sueek tot benoorden het tramstation aldaar, eu het 
maken in de plaats daarvan van eene bestrating, ter lengte van 150 M. 
Aanw. 12 April, te 12 uren. 

Herpen (N.-Br.), te 4 uren, door burg. en weth.: het opruimen eener 
bestaande houten en het bouwen eener nieuwe ijzeren brug over de 
Groote wetering, te Herpen. Inl. bij den ingenieur Van Wamel. te 
's-Bosch. Aanw. 11 April, te 12 uren. 

Klundert (N.-Br.), te 5 uren, door het ministerie van financiën, ten 
kantore van den tijd. rentmeester: het doen van onderhoudswerken 
aan domoinhoeven en andere gebouwen in het. rentambt Niervaart, onder 
Klundert, in 2 perc. Inl. bij den bouwkundige J . Mol. te Zevenbergen. 
Aanw. 12 April, te 9 uren. 

Geertruldenberg, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie te 
Breda, iu bet hotel Santbergen: het maken van eene bad- en zwemin
richting, te Geertruidenberg. Bilj. inzenden uiterlijk 15 April, vóór 3 
uren, bij den opzichter van fortificatiën, aldaar. Raming f 2300. 

Woensdag, 17 April, 
s-llage. te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur, op het 

bureau der genie: 
lo. het eenjarig onderhoud van de kazernegebouwen enz., en van dc 

werken tc 's-Hage. Raming f 18,250; 
2o. het verven van kazernegebouwen enz., te 's-Hage. Raming /' 2850. 
3o. het maken van cellen in de Aloxanderskazerne en van een cellen

gebouw nabij de Oranjekazerne te 's-Hage. Raming / 5100. Biljetten 
inzenden uiterlijk 16 April, rÓóf 3 uren. 

Amsterdam, tc 10 uren, door den luitenant-kolonel eerstaanwezend-
ingenieur, op het bureau der genie: het leveren van zand, grond en 
grint, voor de exercitiebatterij te Amsterdam. Bilj. inzenden uiterlijk 
16 April, vóór 3 uren. Raming f 2100. 

'rt-Hage, te 11 uren, door tiet ministerie van waterstaat enz.: de 
vernieuwing van een gedeelte van het njsstortebed iu den Baardwijk-
schen overlaat, behoorende tot de werken van de Maas, in de provincie 
Noord .Brabant. Inl, bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den 
ingenieur Steijn Parve, te 's-Bosch, en den opzichter Van Knst, te 
Heusden. Aanw. 10 April, te 12 uren. Raming f 6880. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
voortzetten van baggerwerk aan den benedenmond der Nieuwe-Merwede. 
Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur Hooge-
boom en den bui ten gewoon-opzichter Borren, beide te Dordrecht. Aanw. 
10 April. Raming ƒ 199,200. 

Danderdag, 18 April. 
Amsterdam , te 10 uren. door den luitenant-kolonel, eerstaanwezend-

ingenieur, op het bureau der genie: 
lo. het eenjarig onderhoud van de kazernegebouwen enz., te Amster

dam. Raming f 8150; 
2o. het eenjarig onderhoud van de werken in de stelling van Amster

dam. Kaming f 3000; 
8o. eene verving van gebouwen en werken enz., te Amsterdam. Raming 

J 2100. Bilj. inzenden uiterlijk 17 April, vóór 3 uren. 
Utrecht, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, het eeniarig onder
houd der: 

lo. werken en kazernegebouwen enz., te Utrecht en op de legerplaats 
bij Zeist. Raming f 12,900; 

2o. werken in de nieuwe Hollandsche waterlinie van af de Klop tot 
en met Vreeswijk. Raming / 11,900; 

3o. werken in de stelling van Honswijk. Raming f 2350; 
4o. werken te Wijk-by-Duurstede en van daar tot Odijk. Raming 

f 2150; 
5o. eene verving van werken en gebouwen te Utrecht. Raming/1200. 

Bilj. inzenden uiterlijk 17 April, vóór 3 uren. 
Gorichem, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie 

aldaar, op het bureau der genie: 
lo. het eenjarig onderhoud van de werken eti kazernegebouwen te 

Gorichem, te Vuren en bij de sluis te Dalem. Raming ƒ 8000; 
2o. het eenjarig onderhoud van de werken van de nieuwe Hollandsche 

waterlinie aan de Linge en van daar tot de Lek, bevens van het kanaal 
van de Waal bij Tiol naar de Linge. Raming f 4900; 

3o. het eenjarig onderhoud van de werken en kazernegebouwen te 
Woudrichem en te Loevestein en van de verdere werken bezuiden de 
Waal en de Merwede. !taming ƒ 5500. Bilj. inzenden uiterlijk 17 April, 
v66r 3 uren. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: de uitvoering van metselwerken, het 
opbreken en loggen van een gedeelte spoorbaan en van eenige verdere 
werkzaamheden op de beide havenhoofden te IJmuiden. Inl. bij den 
waarnemend hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur de Bruijn, te 
Amsterdam, en den opzichter Van Sluijs, te IJmuiden. Aanw. 11 April. 
Raming ƒ 29,100. 

Breda, te 11 uren, door den eerstaanwezend ingenieur der genie, 
in het koffiehuis sliet Hof van Holland": het doen van voorzieningen 

aan het garnizoensinagazijn van kleeding en wapenen, aldaar. Bilj. 
inzender, uiterlijk 17 April, vóór 3 uren. Kaming / 10,000. 

Mrhledam, te 12 uren, door burg. en weth.: de levering van 
bouwmaterialen, in 8 perc, als: vlakke straatklinkers, scherp rivierzand, 
trottoirbanden, keien, houtwaren (in 2 perc.) en steenslag. (Zie advert, 
in »• 14.) 

Helder, te 1 rur, door de Nederlandsche dierkundige vereeniging, 
in het logement »den Burcht": het bouwen van een zoologisch station 
met bovenwoning voor den directeur. Inl. bij den architect W. Kok, te 
Leiden. Aanw. 11 April, te 1 uur. (Zie advert, in n°. 14.) 

Ilolwerd, te 1 uur, door het dijksbest. van den Holwerder Ooster
polder, bij T . Bakker: 

lo. het leggen van 10,187 M* bestrating met levering van de daartoe 
benoodigde steen, het onder profiel brengen van den zeedijk enz.; 

2o. het leveren en inheien van van 600 grenen dijkspalen en het 
maken van 1765 M' post werk. Bilj. inzenden uiterlijk 18 April voor 12 
uren, bij den dijkgraaf 11. J. Jensina, aldaar. Aanw. 17 April, te 1 uur. 

Vrijdag, 10 April . 
DreUcher (Zrcl.), te 10 uren, door het best. van den polder Dreischor, 

bij D. van Bloois: 
lo. het leveren en storten van 1113 scheepston afval van Door-

niksche-. Lessinesche- of basaltsteen; 
2o. het leveren en zinken van 26,460 M 2 zinkwerk in 26 stukken, voor 

oeververdediging. Aanw. 8 en 13 April, van 10 -4 uren, 
'•-Bosch, te 10'lj uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het aanbrengen van oever verdediging 
langs de kanaaldijken der Zuidwillemsvaart, in de prov. Noord-Brabant. 
Inl. bij den hoofdingenieur in het Ce district, te 's-Bosch, den ingenieur 
Schuurman, te Vucht, en den opzichter Pominée, te Aarle-Rixtel. Aanw. 
12 April. Kaming / 50,000. 

Leeuwarden, te 12 uien. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het vernieuwen der brug no. 8, gele
gen bij den Driesutnertol, over liet rijkskanaal van Dokkum naar Gerben-
Allesverlaat. in de prov. Friesland. Inl. bij den hoofdingenieur en den 
ingenieur beide te Leeuwarden, en den opzichter Wind, te Buitenpost. 
Aanw. 13 April. Kaming ƒ 5270. 

Leeuwarden, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het doen van bestratingen op den 
rijksweg van Leeuwarden naar de Overijselsche grens, in de provincie 
Friesland. Inl. bij den hoofdingenieur en den ingenieur, beide te 
Leeuwarden, eu den opzichter VandeBeeke, teAkkrum. Aanw. 13 April. 
Raming ƒ 2800. 

Zaterdag, 20 April. 
Leeuwarden, te l ' / a uren, door burg. en weth.: het maken van een 

volkszweinbassin in de Noordorgracht, aldaar. Bilj. inzenden 20 April, 
vóór 12 uren. 

Haandag, 22 April . 
HeetMerzwaag, door de commissie van beheer over den kunstweg 

van Bergum over Drachten naar Heerenveen: do levering van 140,000 
vlakke Waalstraatklinkers en 386 M s riviergrint. Bilj. inzenden vóór 22 
April, bij den oprichter G. Halbert<ma, aldaar. 

Beetiteriwaag , door burg. en weth.: de levering van 96,000 vlakke 
Waalstraatklinkers en 460 M J riviergrint. 

Woensdag, 24 April. 
'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 

uitvoering van baggerwerk in het vaarwater der rivier de Waal, onder 
Ophemert en Dreumel, tusschen de kilometerraaien 59 en 62 der her
ziene rivierkaart. Inl. bii den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, en 
den ingenieur Van der Sleijden, te Nijmegen. Aanw. 17 April. Raming 
f 0.14 per Mf 

'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van voltooiiligswerken bij de schutsluis bewesten Utrecht, be-
hoerende tot de werken voor den aanleg van een kanaal ter verbinding 
van Amsterdam met de Merwede. In), bij den hoofdingenieur Wellan 
cn den ingenieur Kemper, beide te Utrecht. Aanw. 17 April, te 1 uur. 
Raming f 3700. 

'•-Hage. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
wegruimen van een in de rivier de Boven-Merwede, onder de gemeente 
Gorichem, gezonken vaartuig. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 
's-Hage, den ingenieur Hoogcubooin, te Dordrecht, en den opzichter Van 
de Kreke, te Gorichem. 

Donderdag, ï .» April. 
Tukuzijl onder Sondel (Fries!.), te 11 uren, door het dijksbest. van 

het waterschap »de Zeven Grietenijen en stad Sloten": het maken en 
herstellen van paal-, aard- en kopwerken. steenglooiingen, kist vullingen, 
het uitvoeren van verschillende perceelen verfwerk enz. 

Willemsoord, door den raad van toezicht van het koninklijk instituut 
voor de marine: de levering van pl. m. 20 passerdoozen. 

Dinsdag, 80 April . 
'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de aan

leg van een gedeelte kanaal van nabij den Zcilweg onder de gemeente 
Maarsen tot de schutsluis bewesten Utrecht, zoomede het in verband 
daarmede omleggen van de beide Hijnspoorwegbanen Utrecht—Amster
dam en Utrecht—Rotterdam, alles met bijbehoorende werken, behoorende 
tot de werken voor den aanleg van een kanaal ter verbinding van 
Amsterdam met de Merwede. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan, en 
den ingenieur Kemper, beide te Utrecht. Aanw. 9 April, te 11 uren. 
Raming f 1,912,000. 

Donderdag, 2 Hel. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van liet prov. best.: het voortzetten der verbetering van de 
haven te Terschelling, behoorende tot de havenwerken in de provincie 

• Noord-Holland. Inl. bij den waarnemend-hoofdingenieur, te Haarlem, 
» den ingenieur Keurenaer, te Hoorn, en den opzichter But kens, te Ter

schelling. Aanw. 25 April. Raming / 8950, 
Vri|duR, » Mei. 

'•-Bosch, te HU , uren, door het ministerie van wateist. enz., aan 
het gebouw van bet prov. best.: het maken van steenglooingen tegen 
de buitenbeloopen der Diezedijken, tot voortzetting van de werken tot 
verbetering van de Dieze, prov. Noord-Brabant. Inl. bij den hoofd
ingenieur ui het 6e district, te 's-Bosch, den ingenieur Schuurman, te 
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Vucht, cn den oplichter Vroeg, te Creveeoeur. Aanw. 2fi April. Pa
ining ƒ 8200. 

'tt-Koscli, tc 10''j uren. door het ministerie van waterst. enz, aan 
het gebouw van het prov. best.: het vernieuwen van drie paar deuren 
voor schutsluizen der Zuidwilleinsvaart. provincie Noord-Brabant. Inl. 
hij den hoofdingenieur, te 's-Bosch, den ingenieur Schuurman, te Vucht, 
en den opzichter Pommée, te Aarle-Rixtel. Aanw. 2fi April. Itaming 
/' fioou. 

Maandag, S Hel. 
Haas!rirlii . te lO'/j uren. door het ministerie van waterstaat enz., 

aan het gebouw van prov. best.: het maken van paalrcgclwerk met 
tuinen enz,, langs de kanaalboorden der Zuid-Willemsvaart, in de ge
meente Nederweerd, provincie Limburg. Inl. bij den hoofdingenieur in 
het ?e district en den ingenieur Do lieg nies, beide te Maastricht. Aanw. 
SO April. Raming J 9800. 

'ft-llage, te 11>|L uren. door het ministerie van waterst.enz., aan het 
gebouw van het gebouw van het prov. best.: het bezinken en bestorten 
van den oever vóór den kleinen 1'ai alleldam, liggende aan de oostzijde 
van de buitenhaven van het kanaal door Voorne, te llollevootsluis, be

hoorende tot de zeewerken in de prov. Zuid-Holland. Inl. bij den hoofd 
ingenieur in het 10e district, te 's-Hage, den ingenieur, te Brielle, en 
den opzichter Kooroman, te Nieuw-llellevoet. Aanw. 2'J April. Ramiii" 
/• 10.000. 

UoeiiMln-;. ft Hel. 
'N- l lagc , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: hot 

verruimen van het vaarwater in de rivier de Noord, behoorende tot. de 
werken der Pordseho waterwegen, nil. bij den hoofdingenieur Leemans, 
te s-Hage, den ingenieur Hoogenboom en den opzichter Be Kiewit, 
beiden te Dordrecht. Aanw. 1 Mei. Raming ƒ G000. 

Op onbrpaaldcii datum. 
I.iicnga (V\\). door K. Hollander: het verleugen en vernieuwen dei1 

schuur, bewoond door de Wed. A. S. Dijkstra, te Tjummarum. Inl. bij 
S. Th. Dotinga, te Seharnegoutiim. Aanw. 10 April, te l i uren. 

YVItmarNiim, door J. van der Wal Kz.: het houwen van eenestoom-
zuivelfabriek, aldaar. Inl. hij Tj. S. Bangma, te Witmarsum. Aanw. 18 
April, te ; i ' / 2 uren. 

Jurvterd (Fr.): het doen van eenige timmer- en metselwerken bij de 
kerk. Aanw. 15 April, te 3 uren. 

A F L O O f' 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Oenkerk, 19 Maart: hot houwen van een 

zuivelfabriek, aldaar, onder beheer van den op
zichter l i . I.l/n: j .i. te Roodkerk; ingek. 6 bilj.: 
minste inschr. L. J. Fokkons, te Britsum, aan 
wien het werk is gegund. Raming /' (1500. 

Heette», 27 Maait: het houwen vaa een woon
huis met aanhoorigheden voor den burgemeester 
A. M. A. Wolters; ingek. 6 bilj, als: 
F. v. I linther, te Os, f 7300 
G. Verhoeven, » idem n 6856 
M. v. d. lfiggelaar, B idem » 0000.66 
G. v. Dinther. « idem » 6640 
J. v. d. Weerde, » Appeltorn, » 6235 
J. M. Frankevort, » l'den, » 6800 
Gegund. 

Dirksland , 28 Maart: het zesjarig onderhoud 
van den grintweg van het Sas van Dirksland 
naar Ilerkingen van 1 Mei'89—1 Mei'05; ingek. 
3 bilj., als: 

per jaar. 
J. L. de Jongh, tc Ameide, ƒ 1677 
A. Swots, • Hardinksveld, » 1029 
C. Tieleman, > Melissant, » 1620 
Raming > 1830 

Groningen, 28 Maart: het gedeeltelijk af
breken en het bij- en verbouwen van een huis 
voor J. Hoolsema, in de Nieuwe-Kbbingestraat, 
aldaar, onder beheer van den architect K. 
Hoekzema (onderhands); ingek. 5 bilj., als: 
lf. Kema, te Groningen, ƒ 2565 
K. v. d. Laan, » idem i 2413 
P. v. d. Were, i idern i 2384 
W. Pleijsier, r> idem » 2337 
J. T. v. Uruggen Jz., > idem o 2285 
Gegund. 

Groningen, 28 Maart: liet doen van eenige 
vertitnmeringen aan het huis van R. de Vries, 
te Groningen, onder beheer van den architect K. 
Hoek/.euia (onderhands); ingekomen 4 bilj. als: 
E. Peters, te Groningen, ƒ 705 
W. Pleijsier, » idem » 696 
L. Oldcnhurger, » idem » 545 
A. v. Dijk, » idem » 539 
Gegund. 

Tilburg, 28 Maart: het bouwen van drie 
woonhuizen met aanhooren, voor rekening van 
Karei Lombarts, onder beheer van den architect 
Leo Goijaerts, te Tilburg; ingek. 13 bilj., als: 
C. v. Eijck, te Tilburg. ƒ 21.500 
M. Reijnen, » idem > 21,330 
A. v. d. Aa, > idem > 21,125 
Janssen-Waijers, » idem B 20,900 
W. v. Gorp, • idem • 20,900 
V. Rijt en V. d. Struijk, » Oostenrijk, > 20,880 
Van Herk-Oppermans, > Tilburg, » 20,862 
F. H. Duzee, • idem • 20480 
J. C. v. Pelt, » idem » 20,400 
Wed. J. v. d. Schoot, • idem » 20.350 
Th. Gustenhovcn, D idem • 20,333 
Meeuwscn en Horvers, » idem » 10,721 
P. v. Hees, » idem » 19,720 
Gegund. 

Wouw , 28 Maart: het bouwen van een woon
huis voor Silviiu Aerden, Onder beheer van den 
architect M. Vergouwen, te Rozendaal; minste 
inschr. J. Bruijninckx, Rozendaal, voor ƒ 2550. 

Kibergen. 29 Maart: het houwen van eene 
christelijke school te Eibergen, met twee lokalen; 
ingek. 6 bilj.. als: 
1). Markerink, te Needc, ƒ 3800 
J. G. Illankvoort, » Eihergen, > 3080 
J. H. Rietman, > ilorkeloo, « 3059 
G. J. v. Keulen, » idem > 3525 
W. Stomps, i idem > 3425 
li . H. Illankvoort, > Eibergen, » 3288 
Gegund. 

De leverantie van steenen en pannen is niet in 
ile besteding begrepen. 

Groningen, 29 Maart: het bouwen van een 
pakhuis aan de Lijnbaanstraat, voor G. Gcort-
sema, te Groningen, onder beheer van den 
architect K. Hoekzema; ingek. 8 bilj.. als: 
E. Peters, te Groningen, ƒ 4070 
W. Pleijsier, B idem » 4578 
J. Ihcliugs, i idem B 4558 
K. II. llui/.inga, » idem > 4545 
E. W. Wietzenia, » idem » 4423 
D. Janssen, » idem n 4.100 
L. Oldcnbiirger, D idem 1 4245 
T. V. Jelsma, f idem » 4225 
Gegund. 

Breda, 30 Maart: het doen van voorzieningen 
aan en bij de barak tot verpleging van lijders 
aan besmettelijke ziekten, onder beheer dei 
genie, aldaar; mgek. 4 hilj., als: 
A. v. d. Heide, te üreda, ƒ 2535 
W. J. Slechtriem, B idem • 2510 
,1. Mol, > idem > 2498 
Th. Kessel, » idem » 2454 
Raming » 2500 

\\ ui-K ii in. 30 Maart: het maken van een 
paalregel met steenen voetingon, voor rekening 
der gemeente (herbesteding); ingek. 2 bilj., als: 
l i . Cusveller, te Staveren, ƒ 1674 
M. v. Meeckeren, B ilindeloopen, » 1578 
Gegund. 

Ntiens, 30 Maart; het afbreken en opruimen 
van een arbeidershuis en het vernieuwen van 
het dakwerk der schuur in gebruik bij D. de 
Jong, te Stiens, onder beheer van den architect 
E. Kuikstra; ingek. 11 bilj., als: 
K. Bijlsma, te L.-Vrouwenparochie, ƒ 1810 
11. G. Kuipers, » Stiens, , 1535 
A. Polstra, > idem » 1497 
P. G. Steen, » idem » 1438 
D. K. Wctterau, » St.-Jacobiparochie, « 1437 
H. G. Brouwers, » Stiens, * 1340 
M. Holwerda, n ilijiiui, B 1325 
I'. J. Rnlsma, » Bérlikum, » 1322 
W. Prins, i Oudebiltzijl, » 1287 
E. du Houx, B idem * B 1244 
S. J. Eokkens, > Britsum, » 1235 
Gegund. Raming f 1318 

lie l i l , 30 Maart, voor rekening van het hoog. 
heemraadschap Dellland: lo. de verbetering der 
Monstersche sluis te Maassluis; ingekomen 10 
bilj., als: 
G. v. d. Drift, 's-llage, ƒ 47,570 
L de Neef Lz., Brielle, » 47,500 
L. v. Uouwelingcn, Hardinksveld, i 46,200 
J. Visser Gz., Papendrecht, i 45,523 
C. v. d. Wiel, Dubbeldam, » 44,940 
H. J. Nederhorst, Gouda, » 44,800 
P. Verbrugge, Waddinksveen, » 44,343 
G. Keij, Rotterdam, » 42,350 
H. Wieuhoven, Schiedam, D 41,570 
H. Cusveller, Staveren, » 41,483 

2o. de levering van materialen voor het onder
houd van de Noordzeestrandwerken, in 4 perc. 

Perc. 1, zink-, stort- en bermsteen; ingek. 2 
bilj., als: 
L. v. d. Steenhoven, Dordrecht, /' 11,245 
Rotterdamsche Basaltuiaatschappij, u 10,600 

Perc. 2, basalt; ingek. 2 bilj., als: 
Rotterdamsche Basaitmaatschappij, ƒ 2850 
G. W. Holland, Rotterdam, » 2682 

Perc. 3, rijsmaterialen; ingek. 2 bilj., als: 
C. Benders Neder-llardiiiksvcld, / 4311.60 
C. J. Visser, Sliedreeht, » 4293 

Perc. 4, palen a. i.; ingek 6 bilj., als: 
o. b. 

B. H. Clercx. Boxtel, f 3440 f 2880 
C. Gips, Dordrecht, » 1135 » 2300 
H. Kalis Jz., Sliedreeht, » 1174 . 2448.50 
C. Mirandolle, Rotterdam, > 1071 > 2211.50 
L. A. Spierings, Boxtel, » 980 • 1414 
G. J. Krol, Zwolle, > 11S0 » 2390 

Rozendaal (N.-Br.), 30 Maart: het vergroo
ten van een ketelhuis met aanhoorigheden, en 
het houwen van een beenzwartoven, voor G. 
Castelot, onder beheer van den architect M. 
Vergouwen; minste inschr. waren: 
ketelhuis met aanhoorigheden, T. D, Bruglemans. 

te Rozendaal, voor f I960 
beenzwartoven, P. Stevens, idem, voor > 2110 

l ' r i ilmge. 30 Maart: het plaatsen van 
een trottoir in de gemeente; ingek.4 bilj., als: 
A. F. v. Dongen, te Prinsenbage, f 685 
B. Verlegh, > Ginneken, > 670 
W. Bouwens, > Breda, > 579 
\V. Dirven, > Prinsenhage, » 568 

Groningen, 30 Maart: het verbouwen van 
een winkelhuis lett. F no. 339, in de Hcerestraat, 
aldaar; ingekomen 7 bilj., als: 
E. Peters, te Groningen, ƒ 2SJ5 
J. Hidings, > idem » 2689 
W. Pleijsier, > idem » 2594 
G. Meulink, » idem > 2535 
E. W. Wietzema, > idem > 2332 
11. J. L. Walker, » idem • 2283 
L. Oldenburgcr, » idem » 2245 
Gegund. 

Z u l ren, 30 Maart: het eenjarig onderhoud 
van de kazernegebouwen enz., op dc legerplaats 
bij Milligen, onder beheer der genie, te Zutfen; 
ingek. 4 bilj.. als: 
J. v. d. Braak, te Apeldoorn, f 2700 
J. Blom, » idem > 2698 
C. Wegerif, > idem B 2692 
II. J. Buitenhuis, • Nunspeet, > 2630 
Raming , 2640 

Tilburg, 30 Maart: het leveren van eenen 
gashouder met kuip van geslagen ijzerenstaai; 
ingekomen 4 bilj., als: 
Soc. anon. de Felessin, ƒ 49,249 
Aug. K l"nne. Dortmund, » 46,000 
I.. J. C. Enthovcn & Co., 's-Hage, » 45,509 
Gebr. Deprez, Tilburg, > 42,700 
Gegund. 

Venloo, 30 Maart, onder beheer der geniete 
Nijmegen: lo. het maken van een lokaal voor 
secties en kunstbewerkingen in verbinding met 
den ziekenstal tc Venloo; ingek. 2 bilj., als: 
J. L. Lennard, Roermond, ƒ 1180 
.1. M. v. Gassclt, Venloo, » 1098 
Raming i 1100 

De laagste is als aannemer voorgedragen. 
2o. het maken van een klinkerpad van af de 

voormalige Keulschejioort tot aan stal no. 8 te 
Venloo; ir.gek. 1 bilj., van J. M. van Gasselt, te 
Venloo, voor ƒ 714, die als aannemer is voorge
dragen. Raming J 700. 

smilde, 30 Maart: het bouwen van een win
kelhuis, in de nabijheid van de Jonkcrsbrug te 
Sinilde, voor rekening van K. Noorwegen tc 
Assen, met bijlevering van al de tekortkomende 
materialen; ingek. 4 bi Ij.; gegund aan de minste 
inschrijvers II. Vissingcr cn J. Wijkei, te Smilde, 
voor ƒ 936. 

Balk. 30 Maart: het afbreken van een oud 
gebouw en het wederopbouwen van een woon
huis met zadelmakerij, te Balk, ouder beheer 
van den architect L. Reitsma, tcKoudum; ingek. 
7 bilj., als: 
Jan l'orte, tc Balk, j 2738 
J. A. Schrale, B Warns, > 2486 
O. Straatsuia, > Sloten, » 2438 
J. Ilaarsma, » Balk, > 2386 
J. v. d. Veer, » Nijega, » 2385 
E. T . d. Veer, » So'ndol, > 2375 
Ids. dc Jong, » Kouduin, » 2147 
Gegund. 

Iieventer. 30 Maart: het bouwen van vier 
arbeiderswoningen in de Voorstad; 
hoogste inschr. W. A. Korteling, Deventer, ƒ 4542 
minste D G. hammers, idem • 3929 

Poor Inga a l . 1 April: het bcgrinden van de 
wegen in en om den polder Albrandswaard, onder 

poortugaal, met de daartoe behoorende grond
werken, leverantiën enz., onder beheer van den 
architect C. A. Dekker Bz., te Hoon (Z.-H.); 
ingek. 8 bilj., als: 
p. Sterk, te Spijk, f 8971 
A. Lammere, , Stryen, » 8609 
J. de Jong Sr., • Ammerstol, > 8439 
A. de Borst Cz., > Papendrecht, > 8383 
P. Zaanen Cz., > Ammerstol, > 8250 
C. Zaanen, > idem » 7760 
R. Reedijk, > Westmaas, > 6750 
Th. v. Loo, > idem » 8730 

Irusuni, 1 April: het bouwen van eene 
pastorie voor de Herv. gemeente; minste inschr. 
A. G. Iiamsma, te Irnsum, voor f 6399. 

Lelden, 1 April: het verrichten van eenige 
timmer- en verfwerken aan de openbare zwem
plaats; ingek. 12 bilj.; 
hoogste inschr. H. v. d. Wal, Leiderdorp, ƒ 1498 
minste • Iz. r, d. Kamp, Leiden, i 924 
Gegund. 

Iraneker, 1 April: de levering van pl. m. 
600 stère grint, ten behoeve van de gemeente 
Franekeradeel, franco aan den wal van de opslag
plaats aan de Harlinger trekvaart onder Her-
baijum; ingek. ï bilj., als: 

per stère 
3. F. Lips, Nijmegen, / 2.79 
G. Slachter, Amsterdam, » 2.723 

J. A. v. d. Werf, Dokkum, » 2.6» 
J. Weener Az., Hasselt, > 2.49 
H. v. d. Bout. Nijmegen, » 2.49 
G. W. Holland, Rotterdam, • 2.411= 
J. A. Deelstra, Rinsumageest, > 2.46* 
W. v. Hasselt, Nijmegen, > 2.40 
V. Koppenhagen en Co., Utrecht, » 2.38 
Gegund. 

Bergeik, (N.-Ur.), 1 April: lo. het bouwen 
eener sacristie en het restaureeren van de bui
tenzijde der kerk; ingek. 4 bilj., als: 
J. Wijnhoven, Vierlingsbeek, f 2800 
Wed. H. C. Janssen, Slaasbracht, • 2700 
J. Henselmans, Bergeik, > 2694 
H. Franken, idem > 2663 

2o. de levering van 24 M ' St.-Joire- en 1.5 H> 
tufsteen; ingek. 3 bilj., als: 

St.-Joire tufsteen 
p. H> p. SU 

J. Comath, Venloo, f 98.— ƒ 75 
Smits. Kuik, 97.— «0 
J. H. Kever Barette, Eindhoven, 94.50 75 

Borne, 1 April: de verbouwing van twee 
woonhuizen, aldaar, voor D. J. Spanjaard, onder 
beheer van den architect G Beltman A.Gz., te 
Enschedé; ingekomen 11 bilj., als: 
G. J. Sluijmer, Enschedé, f 3689 
li. J. Turin, idem » 3667 
A. Hesselink, Borne, » 3225 
A. H. M. Wessclink, Hengeloo, > 3190 
W. v. d. Berg, idem » 3100 
F. Morselt, Borne, » 8074 
J. Nieuwenhuis, idem * 2990 
H. H. Koei-z Bz„ Wierden, • 2969 
A. Schreuder en L. Barneveld, Almeloo, » 2881 
G. Groothengel. Borne, » 2̂ 64 
L. P. Groothuis, Hengeloo, » 2546 
Gegund. 

'.-Hoge , 1 April i het bouwen ran 6 bewaar
derswoningen bij de strafgevangenis te Scheve
ningen; ingek. 15 bilj., als: 
Kleijn, te 's-Hage, f 17.735 
1'. Salm, » idem • 15,600 
Havelli. > idem t. 15.034 
V. Bergen Henegouwen,» idem B 14,600 
V. Spanje, > idem B 14,501 
Teu wissen, > idem » 14,009 
Elshout, » Scheveningen, B 13,090 
Veenebos, » Brielle, B 13,916 
Nieuwenhuizen, B 's-Hage, . 13,776 
De Neef, » Brielle, B 13,747 
Oortiitessing, • Delft, B 13,089 
Schipiiei-s ft Zn., » 's-llage, B 13,580 
V. d. Tas, » Leiden, » 13,520 
Zegveld, » idem » 13,500 
J. v. Veen, I Scheveningen, D 13,139 
Raming » 14,250 

Zorgvliet (gein. Diever), 1 April: het bouwen 
van een hijkantoor, voor rekening van de Eerste 
Hollandsche Levensverzekeringbank te Amster
dam, ouder beheer van den bouwkundige \V. C. 
du Croeii, aldaar; ingek. 7 bilj., als: 
A. v. Eijk, Lippenhuizen. / 2768 
J; L. de Vries, Oldcholtpade, » 2688 
E. Groenink, Steenwijk, B 2684 

E. .Mulder, Noordwolde, D 2540 
J. L. Eppenga, Lippenhuizen, B 2520 
G. H. Wieberdinck, Oosterwolde. B 2515 
J. Eits Slz., Noordwolde, B 2479 
Gegund. 

Deventer, 2 April: liet inrichten van een 
ziekenstal te Deventer, tot lokaal voor secties en 
kunstbewerkingen op lijken van paarden en 

maken van eene afgerasterde loopplaats hij dien 
stal, onder het beheer der genie te Zutfen; 
ingek. 5 bilj., als: 
E. r. d. Woerd Jz., te Deventer, / 1121 
G. Beltman, » idem > 1120 
A. Feberwee, » idem » 1039 
H. B. Lepping, i idem B 985 
B. T . d. Worp, > idem » 974 
Raming • 1170 

K o l l u m , 2 April: het afbreken van 5 en het 
wederopbouwen van 5 woningen in de Mecka-
mastraat: ingek. 14 bilj., als: 
M. J. Veenstra, Augustinusga, / 2790 
P. Schaafsma, Kollum, » 2692 
J. Meersma, idem » 2680 
T. Cats, idem » 2626 
J. G. v. d. Veen, Augustinusga. > 2597 
J. Oosterhof, Kollum, B 2592 
J. Spaan, idem » 2570 
J. Bakker, idem B 2502 
D. Walda idem B 2495 
C. Pijnakker, idem B 2477 
J. J. Pijnakker, idem » 2465 
P. Zijlstra, idem • 2450 
R. Dijkstra, idem B 2414 
S. Dijkstra, idem B 2385 
Gegund. 

Moveren, 2 April: het verrichten van verf
werken enz., aan het nieuwe gemeentehuis; 
ingek. 4 bilj.; 
hoogste inschr. Jonkman, Enkhuizen. ƒ 787 
minste s F. G. Huttiuga, ilindeloopen, B 549 
Gegund. 

Zwolle, 2 April, onder beheer der genie, 
aldaar: lo. het eenjarig onderhoud der kazerne-
en andere gebouwen en werken te Zwolle; ingek. 
6 bilj., als: 
B. Sleibergen, te Zwolle. J 1995 
J. Kruijt, » idem B 1950 
A. v. Straten, B idem » 1941 
L. Stil, B idem » 1797 
L. A. Herleijn, » idem » 1790.50 
Raming B 1950 

2o. het eenjarig onderhoud van de gewone 
werken en kazernegebouweu in de legerplaats 
bij Oldebroek: ingek. 7 bilj., als: 
P. Boks, te Amersfoort, / 5500 
J. H. Boks, B idem t 5355 
C. ter Horst, » Zwolle, » 5333 
H. v. Dijk Hz., B Kampen. • i 5080 
J. Kruijt, B Zwolle, » 5067 
11. J. v. d. Braak, . Apeldoorn, » 5040 
H. J. Buitenhuis, • Nunspiet, > 4987 
Raming B 5380 

M a . e n i i s . 2 April: de levering van 200 M 
onderhoudsgrint; ingek. 3 bilj., als: 

p. Hl 
J. v. d. Berg, Vianen, ƒ 1.87 
A. v. Useldtjk, St.-Maartensdijk, » 1.83' 
J. W. Verstraate. Stavenisse, . 1.74 

Assen, 2 April: het bouwen van een schuur 
op de gemeentelijke mestplaats, benevens het 

I maken van een ierput met jtomp en het metselen 
van iergoten; ingek. 4 bilj., als: 
11. Winters. te Assen, / 1819 
I). B. Wieling. » idem » 1470 
R Hunse Jr., » idem • 1325 
A. de Vries, » idem » 1149 

I Gegund. 
Onlieuiiden (gein. Kesteren), 2 April: het ver-

l bouwen der openbare school, onder beheer van 
den architect 11. üeijsheek Molenaar; ingek. 5 
bilj., als: 

! C. J. v. Dam, Utrecht, ƒ 8730 
J. v. d. Bosch. Dodewaard, a 8380 
C. v. Stuijvenberg. Kampen, » 8200 

I G. v. d. liee, Ammerstol, » 8180 
1 J. Rikken, Arnhem, » 7596 

Rotterdam. 2 April: de verbouwing tot mo-
; delzaal van een der binnenplaatsen van het ge
bouw der academie van beeldende kunsten en 
technische wetenschappen, aan de Coolvest; in
gek. 10 bilj., als: 
A. G. Soiideimeijer, Rotterdam, f 11,999 
N. Pons, Kralingen, » 11,468 
II. Stelwagen, Rotterdam. » 11.350 
A. Teeuwen. Krimpen a,'d. Usel, » 10,990 
P. G. Winters, Kralingen, » 10,800 
C. J. v. Tussenbroek, Rotterdam, . 10,680 
Jan Sprout, Kralingen, B 10,403 
J. T. Houuager, Rotterdam, » 10,200 
B. J. Claase, idem B 10.070 
P. Vernieijden Az., idem , 9,982 
Gegund. 

Ferwerderaderl . 3 April: lo. het maken van 
een vaste brug over de lleerenwegstervaart. ter 
vervanging van bet kelderszot; gegund aan F. 
Duboux, te Oudebiltzijl, voor ƒ 872. 

2o. de levering van 1500 stère grint met in
begrip van bet storten over de wegen; gegund 
aan i. A. Deelstra, te Rinsumageest. voor_/ 3.46 
per stère. 

3o. de leverantie van 800 stère harde puin* 
gegund aan denzelfde, voor f 3.44 per stère. 

Groningen, 3 April: het bouwen van een 
pakhuis, voor G. Slesdag Jacz., onder beheer van 
den architect N W. Lit; ingek. 12 bilj., als: 
P, Belgraver, te Groningen, / 6457 
A. v. Dijk, > idem » 6170 
B. Dooijes, i idem i 6129 
E. Peters, i idem i 6077 
D. Janssen, • idem > 5995 
J. Ibelings, B idem > 5959 
T. de Vries, » idem • 6900 
A. Sicktnan, s Hoogkerk, • 58S9 
K. H. Huizinga, » Groningen, » 5850 
B. de Jong, » idem B 5817 
E. W. Wietzema, » idem • 6432 
T. Holthuis, B idem . 5328 
Gegund. 

Amsterdam, 3 April: lo. het maken van drie 
schoollokalen, takelzolder en excrcitiezaal in de 
gehouwen voor conservatie van kanonneerbootcn 
op 'srijkswerf te Amsterdam; ingek. 20 bilj.; 
hoogste inschr. / 16,755 
minste > W. L. Leibbrandt, Am

sterdam, B 11,956 
delendam, 3 April: het vergrooten der be

graafplaats te Giesen-Oudekerk: minste inschr. 
W. Blokland, te Hardinksveld, voor ƒ 2985. 

Cat i , 3 April: het bouwen van eene nieuwe 
consistoriekamer; gegund aan J. Scbroevers en 
J. Arents, aldaar, voor f 841.97. 

Willemsoord, 3 April: het inrichten der 
benedenlokalen van het graanmagazijn tot graan-
hokken, ten behoeve der marinebakkerij; ingek. 
17 bilj.. als: 
D. de Vries, te Helder, f 1664 
A. Bels, B idem . 1580 
P. Stijaard en H. v. 

d. Plas. » idem t 1575 
P. Verheij. B idem » 1560 
.1. Kuril. II idem > 1550 
A. Korlf. » idem » 1550 
P. Spruit, B idem B 1536 
G. .Moorman. B idem B 1499 
H. Wijker, » idem B 1497 
P. de Waard, » idem j 1483 
J. I Hunker. B idem » 1447 
A. Graatl. » idem . 1420 
Gebr. Klein, . idem , 1417 
W. de Jong, B idem » 1410 
C. Pool. » idem B 1395 
J. F. Philips, » idem » 1331 
A. Bos. » idem B 1019 

T l e l , 3 April: het bouwen van 5 woon- en 3 
winkelhuizen, voor de diaconie der Herv. gem. 
te Tiel, in 2 perc. en massa. 

Perc. a. ingek. 2 bilj., als: 
U 11. Heutener en J. Doesbnrg Cz., Tiel, / 8926 
J. de Weijer, idem B 8139 

Perc. h. ingek. 2 bilj., als: 
J. H. v. Berghem, Waardenburg en P. W. v. 

Hattum. Tuil. / 25,300 
K. W. Valstar en A. J. v. Alphen, Tiel, B 23,340 

Slassa, ingek. 7 bilj., als: 
J. de Kruijf, Utrecht, ƒ 37.865 
J. v. d. Peppel, Nijmegen. > 37,400 
N. Wildeman. Tiel, > 34,790 
Sletz en Kaasjager, Bommel. , 34,407 
J. H. v. Berghem, Waardenburg en P. 

\V. v. Hattum. Tuil, B 33,300 
J. de Weijer. Tiel, » 31,500 
K. W. Valstar en A. J. r. Alphen, idem » 31.184 

Nog niet gegund. 
Twelloo. 3 April: de levering van 1800 Ifl 

riviergrint voor de gemeente Voorst; gegund 
aan 11. J. v. d. Vecht, te Hasselt, voor f 1.49 
per SI3. 

ullage , 3 April: het maken van werken tot 
verbetering van de rivier de Maas aan het boven
einde van de Hedelsche waard, onder dc gem, 

^ 9840 
>. 9530 
» 9100 

Empel; ingek. 5 bilj., als: 
A. Gek •Idens. Nijmegen. 
J. v. Vuuren, Zalt-Bommel, 
J Hillen. Grave, 
G. J. Mol, Kuilenburg, 
H. v. Anroov Jz., Niouwaal, n 8888 
Raming . 0330 

Grave. 3 April: het éénjarig onderhoud van 
de kazernegebouweu enz.; ingek. 6 bilj., als: 
J. P. 1'hbing. te Grave, ƒ 2530 
J. P. Peetere. B idem » 2325 
T. G. .M. v. Gemert. » idem . 2100 
II. J. Derkt, » idem t 2090 
A. Abels. » idem . 2080 
A. v. Gemert, B idem B 2400 
Raming » 2400 

IMnteloord. 3 April: het bouwen van eene 
Schooi met woning (onderhands); minste inschr. 
SI. BogeertS, te Standdaarhuiten, voor f 14.000. 

Amsterdam. 3 April: het herstellen en 
vernieuwen van het perc. Kalvei-straat no. 43, 
te Amsterdam, voor de Wed. A. W. Groote 
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cnder beheer van den ingenieur-architect A. L 
van Gendt; ingek. 29 bil|., als: 
Jalink en Gilde, te Amsterdam, 

Staa, idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

/ 16,765 
> 14,985 
> 12.932 
» 12,(580 
» 12.489 
> 12,419 
> 12,333 
i 12,250 
» 12,200 
> 11,990 
a 11.900 
• 11,700 
a 11,630 
> 11,600 
» 11,500 
i 11,390 
» 11,235 
t 11,200 
» 11.170 
• 11,120 
i) 10,970 
> 10.944 
• 10.932 
» 10,860 
» 10,587 
a 10,452 
• 10,145 

9.759 
9,640 

J. W. II. 
G. Boon, 
A. Aal.Iers V 
Timmer en Furstner, » 
G. Slaap, > 
H. Schouten, » 
Ccrlijn en De Haan, • 
D. (.iostorink, • 
H. E. Rademaker, » 
H. C. Dorlas, > 
D. Et. Zeevat. » 
\V. Voskuil. > 
K. J. B. v. Damme, » 
W. Greve, . 
Knipper en Vree, > 
H. Rietsnijder & Zn., » 
D. Schut. » 
E . II. Helle, t 
C. J. Maks Jz., » 
R. Cruijir, a 
J. F. Prenzler, a 
B. v. Bunren, » 
H. J. Meekers, t 
Th. Ligthart, » 
B. Criiijll, * 
Peetors en Roelofsen, a 
Gebr. Tellingen, s 
J. J. v. Greuningen, » 

Gegund aan Th. Ligthart, voor / 10,587. 
Ceuda, 3 April, voor rekening der gemeente 

lo. 600 M. dennenhouten perkoenbcscnoeiing; 
hoogste inschr. P. II. v. Bunnen, Ürimmelen, 

ƒ 4300 
minste » P. Vermeer. Gouda, a 2366 

2o. het gangbaar opleveren van 2 schutdeuren 
in de Uselh.ivensluis; 
hoogste inschr. C. P. W. Dessing. Gouda, ƒ 1584 
minste > G. Luijendijk, idem » ,95 

3o. het maken van 142 M. walbeschoeiing 
hoogste inschr. Joh. de Jonge. Gouda, ƒ 3330 
minste » A. Teeuwen. Krimpen 

a/d. Usel, , 2260 
4o. het maken van den ijzeren bovenbouw 

eener vaste brug; ingekomen 1 bilj., van J. J. 
Verdries, te Gouda, voor ƒ 222. 

Amstelveen, 4 April: het maken van ver
harde wegen in den noorder en zuider Middel-
polder; voor de perc. is ingeschreven als volgt: 
B. van Kooten, Weesp. perc. 1 ƒ1085, perc. 2 

ƒ1799, perc. 3 ƒ923, perc 4 ƒ1210. 
P. Zanen Cz., Ammerstoi, perc. 1 en 3 /"1580. 

perc. 2. 4 en 5 ƒ3880. 
W. de l.eon, Sloten, perc. 1 en 3 ƒ1530, perc. 

2, 4 en 5 ƒ3495. 
G. Schoone, Amsterdam, 

perc. 2, 4 en 5 ƒ3236. 
A. Klaaser.. Amsterdam, 

perc. 2, 4 en 5 ƒ 3636. 
F. Bergsma. Amsterdam 

perc. 2, 4 en 5 ƒ 3160. 
W. Fnjling, Amsterdam 

perc. 2, 4 en 5 ƒ3230. 
D. G. van Mourik, Ouderkerk a/d Usel, perc. 1 

ƒ895. perc. 2 ƒ1069, perc. 3 ƒ725. 
Massa, ingek. 10 bilj., als: 

J. v. d. Heuvel, 
R. van Kooten, 
P. Zanen Cz., 
S. van Soest, 
A. Klaasen, 
J. Houweling, 
W. de l.eon, 
G. Schoone, 
F. Bergman, 
W. Frijling, 

Raming f5073.29. 
In beraad gehouden, 
Zutfen, 4 April: het eenjarig onderhoud van 

de werken, kazernegebouwen enz., te Zutfen, 
onder het beheer der genie, aldaar; ingekomen 
6 bilj.. als 

perc. 

perc. 

perc. 

perc. 

1 en 3 ƒ1550. 

1 en 3 ƒ' 1490, 

1 en 8 ƒ 1500, 

1 en 3 ƒ1440. 

2o. het vervangen van de grintbaan door eene 
keibestrating op een gedeelte van den provinci
alen weg van Rozendaal naar Oud-Gastel; ingek. 
8 bilj., als: 
J. A. v. Meer, te Fijnaart, ƒ 7004 
E . Botcrmans, » Gilze, a 6684 
P. Bogaarts, i Standdaarbuiten, > 6470 
Th. en W. v. Lee, a Vechel, • 6460 
A. C. Broos, » Rozendaal, s 6439 
Fr. Xiessen, i Roermond, a 6420 
G. W. Metsers, a Ginneken, > 6363 
A. Foudraine, a Goes, a 6147 
Raming a 6320 

Zaandam , 4 April: het bouwen van eene 
smederij met verdieping, voor Th. dc Boer, te 
Zaandam; ingek. 3 bilj., als: 
J. Boon, te Zaandam, ƒ 1896 
K. Uilenberg Kz., a idem a 1849 
Uk. Meijes Gz., > idem > 1549 
Raming , 1548 

Middelburg, 4 April: het uitvoeren van 
buitengewone herstellingen aan de wegen Oost
hurg—Zuidzande en Walsoorden—Hulst, in 2 
perceelen; minste inschr. waren: 

Perc. 1, weg Oostburg—Zuidzande, D. W. 
Bloem, te Weurt, voor ƒ 1195. 

Perc. 2. weg Walsoorden—Hulst, J. F. Adri-
aansens Pollliet, te Honteiiisse, voor ƒ 577. 

Oastrum (bij Venraai), 4 April: het bouwen 
van een nieuwen toren en portaal, zonder leve
ring der materialen: ingek. 4 bilj., als 
J. Wijnhoven, 
L. Wijnhoven, 
E. Odenhoven, 
C . Boeten, 
Gegund. 

's-Bosch, 4 April 

te Vierlingsbeek, f 1930 
» Venraai, i 1800 
» idem a 1710 
a Roggel, a 1500 

het bouwen van 2 onder
en 2 bovenwoningen, langs den Westwal, onder 
beheer van den bouwkundige A. van Licmpt; 
ingekomen 12 bilj., als: 

te 's-Bosch, 
» idem 

te Haarlemmermeer ƒ6490 
a Weesp, a 5809 
a Ammerstoi, a 5340 
a Mijdrecht, a 5055 
a Amsterdam, » 5028 
» Ouderamstel, a 6020 
ft Sloten, • 4780 
a Amsterdam, a 4750 
• idem, • 4725 
• idem, a 4670 

H. L. Hamer, te Zutfen, 
H. Langenberg A.Wz., a idem 
II. W. flouwes, • idem 
H. Ilaiitink, a idem 
G. J. Koordeman, » idem 
A. J. Uiterwijk, a idem 
Raming 

's-Bosrla, 4 April, voor rekening der prov.. 
lo. het vervangen van de grintbaan door eene 
keibestrating op een gedeelte van den provincialen 
weg van Best naar Oorschot; ingek. 6 bilj., ' 

ƒ 7565 
> 6996 
• G890 
a 8767 
a 6717 
a 6679 

7100 

A. de Kort, 
G. W. Metsers, 
M. de Koning, 
J. C. Schonk, 
Th. en W. v. Lee, 
J. v. Empel, 
Raming 

te Baardwijk, 
• Ginneken, 
» Best, 
» Oosterwijk, 
a Vechel, 
• Tilburg, 

ƒ 6900 
i 6829 

6815 
6803 
6770 
6747 
6455 

A. Sanders, 
G. de Kuiter, 
A. Schellekens, » idem 
Grasso, i Utrecht, 
•I. v. Roosmalen, a 's-Bosch, 
F. v. d. Velde, a idem 
A. Deckers, a idem 
J. v. Eerd, a idem 
P. Krete, a idem 
J. Koenen, a Vucht, 
M. Maas, a 's-Bosch, 
F. v. Hout, a idem 
Gegund. 
Raming ƒ 2888 

Amsterdam, 4 April: de verbouwing der 
perceelen nos. 122 en 124 aan de Lauriergracht, 
voor de lirma A. Alberts & Co., onder beheer 
van den bouwkundige H. H. Baanders; ingek. 12 
bilj., als 

te Amsterdam 
a idem 
a idem 
a idem 
a Buiksloot, 
a Amsterdam, 
a idem 
a idem 

idem 
idem 
idem 

A. de Wit, > Nieuweramstel, a 6860 
Gegund aan J. J. v. Greuningen. 
's-Bosch, 5 April: het voortzetten der steen-

glooiingen langs de dijken derZuidwillemsvaart, 
tusschen de Bungenschc brug en 's-Bosch; minste 
inschr. A. v. Balsvoort, te Nuland, voor ƒ 1294 
Raming • 1500 

Arnhem, 5 April: het maken en stellen van 
een ijzeren veranda langs de koffiekamer van 
Musis Sacrum; ingek. 4 bilj., als 
H. v. d. Sand, te Arnhem, ƒ 6189 
I'. H. Hermann, > Utrecht, » 5687 
F. Vernimmen, • idem s 5679 
A. Lestrade, a Arnhem, » 4890 

In beraad gehouden. 
Kroningen . 5 April, voor rekening der prov. 

lo. het verzwaren en vorhoogen van twee panden 
zeedijk ten Z.-O. Delfzijl, resp. lang 316 en 25.30 
M. a. den grond trekken ter naaster lage en 
minste schade; b. den grond leveren volgens 
bestek; ingek. 8 bilj, als: 

C. Dorlas, 
J. Gelengs Cz., 
Jalink en Gude, 
J. Schaafstra, 
W. Greve, 
J. Oederkerk, 
A. Aalders. a 
Gebr. Terlingen, a 
P. v. d. Brun, * 
J. J. v Greuningen, a 
J. Bode, 

/ 3379 
» 3273 
• 3195 
a 3068 
> 2970 
a 2659 
a 2855 
a 2651 
a 2830 
•> 2777 
a 2586 
a 2575 

ƒ 8796 
» 7674 
» 7557 
a 7392 
a 7200 
> 6890 
> 6680 
» 6411 
> 6172.70 
a 603J 
» 5875 

J. v. Noordennen, Harlingen, 
II. K. v. Biiuren, Delfzijl, 
H. de Herder, Groningen, 
II. v. Dijk, idem 
II. L. Cusveller, Staveren, 
J. N. Kruizinga, Groningen, 
C. Vei-steeg, Hardinksveld, 
G. C. M. Rottinghuis, Delfzijl, 
Raining 

a. 
ƒ 9800 ƒ 10000 

9300 9570 
9060 9860 
8834 8934 
8735 9340 
8676 9078 
8583 9291 
8057 8292 

9620 
2o. het verzwaren en vorhoogen van een pand 

zeedyk ten Z.-0. Delfzijl, nabij Fiemel, lang 260 
M., a. den grond trekken ter naaster lage cn 
minste schade; b. den grond leveren volgens 
bestek; ingek. 10 bilj., als.-

a b 
H. K. v. Buuren, Delfzijl, ƒ 19,480 ƒ 19,890 
J. v. Noordennen, Harlingen, 19,450 19,850 
F. Schutler, Temunterzijl, 19,376 19,490 
A. Woldringh, Zoutkamp, 18,917 19,625 
D. Kramer, Midwolda, 18,660 19,160 
A. Pastoor, Stedum, 18,583 19,161 
H. L. Cusveller, Staveren, 18,579 18,879 
J. N. Kruizinga, Groningen, 18,680 19,130 
C. Versteeg, Hardinksveld, 18,187 18.811 
G. C. M. Rottinghuis, Delfzijl, 18,023 18,579 
Raming 

Helder, 5 April, voor rekening der gemeente: 
lo. het dempen der sloot en maken van een 
riool in de Verlengde-Oostslootstraat te Helder; 
ingek. 7 bilj., als: 
G. Moorman, te Helder, ƒ «90 
Gebr. Klein, > idem a 666 
P. Spruit, » idem > 648.66 
A - B°s, » idem • 596 
P. de Waard, » idem > 568 
D. de Vries, > idem » 664 
W. de Jong, > idem » 563 

2o. het verf-, glas-, behang- en teenverk aan 
gemeentegebouwen, bruggen enz., te Helder; 
ingek. 12 bilj., als: 
F. Hoon Fz., te Helder, 
H. de Wit, a idem 
J. Tielrooij, > idem 
J. de Vries, » idem 
A. Breec Wz., » idem 
J. Pronk, a idem 
J. Uak, > idem 
J. v. Brederode, i idem 
P. Bierenbroodspot, » idem 
J. Bethlehem, » idem 
J. Hoogerduijn, » idem 
J. W. Kamper, a idem ., 

3o. het witten van scholen en andere gomeente-
;ebouwen te Helder, ged. '89; Ingekomen 3 
>ih.. als: 

J. Veldhuizen, te Helder, ƒ 983.25 
Wed. E. D. Harms & Zn., a idem » 888 
Gebr. Bischoff, , idem » 872.34 

Amsterdam, 5 April: het bouwen van een 
diamantslijperij voor 99 molens, zonder levering 
der machinerieën, molens en drijfwerk; ingek. 6 
bilj.. als: 
H. Bremer, te Amsterdam, ƒ 16,350 

ƒ 946 
» 937 
» 936 
• 929 
v 926 
» 922.50 
» 918 
> 916 
1 914 
» 909 
» 888 
» 786 

A. Aalders, 
P. J. v. Doorn, 
B. J. Wichers en Etmans 
II. Uzinga, 
J. Gelens, 

idem 
idem 
idem 
idem 
idein 

> 16,280 
> 14.900 
i 13,790 
> 13,680 
» 12,900 

, - .in iu i, l l 6 ,yy, 
Amsterdam, 5 April: het doen van werk

zaamheden voor het inrichten van het nieuwe 
magazijn voor geneesmiddelen te Amsterdam; 
ingek. 6 bilj.; minste inschr. G. A. van Spanje, 
te Amsterdam, voor ƒ 3660 
Riming , 4100 

B IJ V O E G S E L 

D E O P M E E K E R 

van ZATERDAG 13 APRIL 1889. 

AANKONDIGINGEN 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Maandag, 1 » April . 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het vernieuwen van de brug no. 67, over de Prinsengracht bij de 

Leidschegracht en bijbehoorende werken; 
2o. de levering van bijna 18 ton balkijzer voor de brug nn 67, over 

de Prinsengracht bij de Leidschegracht; 
3o. het verrichten van eenige herstellingen en vernieuwingen aan-

benevens het onderhouden ged. '89 van de huizen, torens, poorten enz.; 
de gebouwen ten behoeve van het onderwijs, van de politie, der brand
weer, benevens die op de algemeene begraafplaatsen; 

4o. het verrichten van baggerwerken in grachten, slooten en halkhavens, 
binnen de gemeente Amsterdam, ged. '89. (Zie advert, in »°. 14.) 

Middelburg, te 1 uur, door het prov. best. van Zeeland: het onder
houden van- en het doen van herstellingen en vernieuwingen aan de 
rijksgebouwen in de Abdij te Middelburg, van den dag der goedkeuring 
van de aanbesteding tot 31 Dec. '90. Aanw. gehouden. 

's-Hage, te l 1 / , uren, door burg. en weth.: liet bouwen eener 
school voor minvermogenden aan de Aclitcrraamstraat. Aanw. gehouden. 

WHp, (Geld.), te 4 uren, door den opzichter M. Hurenkamp, bij K. 
Nieuwenhnis: het gedeeltelijk afbreken en verbouwen der boerenhof
stede den Leeuwenberg, nabij het dorp Wilp, alsmede het bouwen eener 
nieuwe hofstede (dwarshuis) óp een aangrenzend terrein aan den rijks
straatweg. 

Ilengeloo (Gv.), te 8 uren, voor F. Muller, in het koffiehuis van de 
Wed. B. Krabbenbos: het metselwerk van een woonhuis, gelegen in de 
Dorpmaat, aldaar. 

Monprldljk (Zeel.), door het best. van het waterschap Stoppeldijk 
c. a., bij den ontvanger-griflier: de levering van 4600 bos eiken rijs, 
300 bos eiken staken, 260 bos eiken gaarden en 75 bos eiken slieten, 
aan de zeesluis bij den 's Hecr-Arcndspoldcr. 

Beets (Fr.), door kerkvoogden der Herv. gemeente: het afbreken van 
de bestaande kerk met toren en het bouwen van eene geheel nieuwe 
kerk met toren, aldaar. Inl. bij den architect L. de Goed, tc Beetster-
zwaag. Bilj. inzenden voor 15 April. 

Hapelle (Zeel.), bij den secretaris der gemeente: de levering van 300 
M» onderhoudsgrint en 20 M 3 grintzand, te leveren vrij op den wal aan 
den steiger van den Willem-Annapolder in den Biezehngschen Ham 
vóór 10 Juni e. k. 

Murmerwoudr, door den burgemeester van Dantumadeel: de leve
ring van 200 stère zuiver gewasschen riviergrint. Bilj. inzenden vóór 
15 April. 

Dinsdag, IA April. 
Haarlem, te 10 uren, door den majoor eerstaanwezend-ingenieur dor 

genie, op het bureau der genie: 
lo. het maken van zandophoogingen vooreen fort bij Vijfhuizen, onder 

voorwaarde dat het benoodigde zand zal worden geleverd vanwege den 
Staat in de vaartuigen van den aannemer, op aan te wijzen plaatsen bij 
de kanaalwerken te Minuiden; 

2o. het maken van genoemd werk, onder voorwaarde dat het benoo
digde zand door den aannemer geleverd wordt met vrijheid in de plaats 
van herkomst. Bilj. inzenden uiterlijk 15 April, voor 3 uren. Aanw. 
gehouden. Raming f 119.500. 

Amsterdam, te 10 uren, door den luitenant-kolonel eerstaanwezend-
ingenieur op het bureau der genie: 

lo. het maken van zandophoogingen enz, voor de batterij bij den 
Jisperweg, onder voorwaarde dat het zand door den Staat zal geleverd 
worden in de vaartuigen van den aannemer, op aan te wijzen plaats bij 
de kanaalwerken te Uimiidcn; 

2o. het maken van genoemd werk, onder voorwaarde, dat het beuoo
digde zand door den aannemer geleverd wordt met vrijheid in de plaats 
van herkomst. Bilj. inzenden uiterlijk 15 April, vóór 3 uren. Aanw. 
gehouden. Raming van het werk sub 2 ƒ 106.500. 

Amsterdam , te 10 uren. door den luitenant-kolonel eerstaanwezrnd-
ingenieur, op het bureau der genie: 

lo. het maken van zanilnplioogingon enz., voor de batterij bij den 
Middenweg, onder voorwaaide, dat het benoodigde zand vanwege den 
Staat zal geleverd worden in de vaai tuigen van den aannemer, op aan 
te wijzen plaats bij de kanaalwerken te IJmuiden; 

2o. het maken van genoemd werk, onder voorwaarde, dat het benoo
digde zand door den aannemer geleverd wordt inet vrijheid in de plaats 
van herkomst. Bilj. inzenden uiterlijk 15 April, vóór 3 uren. Aanw. 
gehouden. Raming' van het werk sub 2 ƒ 109,000. 

Haarlem , te 10 uren, door den majoor eerstaanwezend-ingenieur, op 
het bureau der genie: het eenjarig onderhoud van werken, gebouwen 
enz., te Haarlem. Bilj. inzenden uiterlijk 15 April, vóór 3 uren. Ra
ming ƒ 8450. 

Elburg, te 11 uren, door den dijkstool van den polder Oosterwolde, 
op de polderkainer: het afwerken van eenige reeds gedeeltelijk herstelde 
stormschade aan den zomerdijk, in perc. Aanw. 15 April, te 1 uur. 

Nt.-Annaland (Zeel), te 11 uren, door het best. van het waterschap 
St.-Annaland, in het gemeentehuisi de levering, vrij op den wal te St.-
Annaland, van ongeveer 400 M* onderlioudsgrint. 

Arnhem, tc II'/, uren. door burg. en weth: bestek no. 26S, het 
verrichten van eene aanmerkelijke verbouwing aan den schouwburg. 
(Zie adeert. in s°. 15). 

Nlruw-Amsterdam (Dr.), te 12 uren, door het best. der nieuwe 
Echtens Veencoinpagnie, ten huize van J. van Dalen: het bouwen van 
twee houten draaibruggen en twee briigwachterswoiiingon op het kanaal 

van Erika naar de Pruisische grenzen (verlengde Hoogeveensche vaart) 
de eerste brug en woning bij het begin van dat kanaal, de tweede bij 
den weg van Nieuw-Dordrecht. Bilj. inzenden 15 April, ten kantore 
van J. II. van Holthe tot Echten. 

Venloo, te 12 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der geniete 
Nijmegen, op het bureau der genie: het eenjarig onderhoud van de kazerne
gebouwen enz., te Venloo. Bilj. inzenden uiterlijk 15 April, vóór 3 uren, 
bij den hoofdopzichter van fortificatiën, aldaar. Raming f 6600. 

Botterdam, te 12 uren, door het R.-K. par. keikbest. van het Allerh. 
Hart van Jezus, Oldenbarneveltstraat, in het Zuid-llollandscli kofliehuis: 
de vergrooting van kerk en sacristie met annexe lokalen. Inl. bij den 
architect E . .1. Margry, te Rotterdam. Aanw. gehouden. (Zie advert, ia 
»°. 14.) 

•«inek, te 12 uren. door commissarissen over den macadarnweg van 
Sneek naar Bolsward. hij den logementhouder I. Hoinna: het uitbreken 
van een gedeelte der kunstbaat], loopende van de bestrating bij de 
Hospitaier brug te Sneek tot benoorden het tramstation aldaar, en het 
maken in de plaats daarvan van eene bestrating, ter lengte van 160 M. 
Aanw. gehouden. 

Delft, te 12 uren, door den directeur der artillerie-inrichtingen: de 
levering van koper- en messingplaat, steenkolen en velerlei behoeften, 
ten behoeve van den aanmaak van patronnhulzen. in 5 perc. 

Hengelo» (Ov.). te 12 uren, door burg. en weth.: het bijbouwen 
van een schoollokaal met bijbehoorende werken aan de school voor 
m. u. I. o., aldaar. Aanw. 15 April, te 11'/, uren. 

Vllssingrn. te 2 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der 
genie tc Bergen-op-Zoom, in het kofliehuis »ile Vriendschap": 

lo. het eenjarig onderhoud van de werken en gebouwen enz., te Vlis-
singen en te Raminekens. Raming ƒ 6750: 

2o. het eenjarig onderhoud van de kazernegebouwen enz., te Middel-
burg. Raming ƒ 2650. Bilj. inzenden uiterlijk 15 April, vóór 3 uren, 
bij den opzichter van fortilicatiën, te Vlissingen. 

' Warnienliuizen, te 2 uren, door burg. en weth.: het bouwen van 
een genocsheerswoning. Inl. bij den architect J. A. Wijn. te Apeldoorn. 
Aanw. 16 April, te 1 uur. 

Herpen (N.-Br.), te 4 uien, doorbuig, en weth.: het opruimen eener 
bestaande houten en het bouwen eener nieuwe ijzeren brug over de 
Groote wetering, te Herpen. Inl. bij den ingenieur Van Wamel. te 
's-Bosch. Aanw. gehouden. 

Hlundert (N.-Br.). te 5 uren, door het ministerie van financiën, ten 
kantore v a n den tijd. rentmeester: het doen van onderhoudswerken 
aan douieinhoeven en andere gebouwen in het rentambt Niervaart, onder 
Klundert. in 2 | ierc. Inl. bij den bouwkundige J. Mol. te Zevenbergen. 
Aanw. gehouden. 

Geertruldenberg, tellurcn, door den eerstaanwezend-ingenieur der 
genie te Breda, in het hotel Santbergen: het maken van eene had- en 
zweminrichting, te Geertruidenberg. Bilj. inzenden uiterlijk 15 April, 
vóór 3 uren, bij den opzichter van fortilicatiën, aldaar. Raming ƒ 2300. 

Hillegom. door den architect S. Roog: het bouwen van een woonhuis 
aan den straatweg, aldaar. 

Woensdag, 17 April. 
's-llage, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur, op het 

bureau der genie: 
lo. het eenjarig onderhoud van de kazernegebouwen enz., en van de 

werken te 's-llage. Raming ƒ 18,250; 
2o. het verven van kazernegebouwen enz., te 's-Hage. Raming /'2860. 
3o. liet maken van cellen in de Alexanderskazerne en van een cellen

gebouw nabij de Oranjekazerne te 's-Hage. Raming ƒ 5100. Biljetten 
inzenden uiterlijk 16 April, vóór 3 uren. 

Amsterdam, te 10 uren, door den luitenant-kolonel eerstaanwezend-
ingenieur, op het bureau der genie: het leveren van zand, grond en 
grint, voor de exercitiebatterij te Amsterdam. Bilj. inzenden uiterlijk 
16 April, vóór 3 uren. Raining f 2100. 

's-llage. te 11 uren. door liet ministerie van waterstaat en/..: de 
vernieuwing van een gedeelte van het rijsstortebed in den Baardwijk-
schen overlaat, behoorende tot de werken van do Maas, in de provincie 
Noord-Brabant. Inl. bij don hoofdingenieur Leemans, te 's-llage den 
ingenieur Steijn Parve, te 's-Bosch, en den opzichter Van Kust, te 
Heusden. Aanw. gehouden. Raming / 6880. 

's-llagr, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
voortzetten van baggerwerk aan den benedennioud der Nieuwe-Merwede. 
Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te '«-Hage, den ingenieur Hooge-
booni en den buitengewóón-opzichter Horren, beide te Dordrecht. Aanw. 
gehouden. Raming ƒ 199,200. 

Keuzen, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
in het hotel Rotterdam: het eenjarig onderhoud van de werken en 
gebouwen enz., te Neuzen en te Kllewoutstlijk. Bilj. inzenden uiterlijk 
16 April, vóór 3 uren. bij den opzichter van fortificatiën te Neuzen. 
Raming ƒ 5600. 

Deventer, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie 
te Zutfen. in het hotel ide' Keizer": het eenjarig onderhoud van de 
kazernegoltouwen enz., onder beheer der genie te Zutfen. Bilj, in/enden 
uiterlijk" 10 April, vóór 3 uren, op het bureau van den hoofdopzichter. 
Raming ƒ 5750. 

Urm In en , te 11 uren. door burg. en weth. van Sinallingerlaud, ter 
secretarie: het maken en leveren van twee nieuwe deuren voor desluis 
te Draclitstor-coinpagnie. 

Pelzr (Dr.). te 3 uren, ten huize van l i . Fusing: het afbreken van 
een bestaand eu wederopbouwen van een nieuw voorgebouw enz. , voor 
R. I.uiische 

Den Ham (Gron.). te 4 uren, door W. Dijkstra, te Enuinatil, bij J . 
Vogelzang: het bouwen v a n een nieuwe hut en belangrijke vertimme-
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ing en dekken aan de schuur, aangekocht van de Gebr. Drenth te Olde-
hove. Aanw. te 1 uur. 

Wildervank (Gron), tc 7 uren, door het best. van het waterschap 
het Wildervankster Participantenverlaat, in het verlaatshuis: het maken 
van eene nieuwe beschoeiitig, wegzijde van het Oosterdiep te Veendam, 
nabij het middeuste verlaat, over eene lengte van pl. m. IO'/J. M. 

Bergum, te \)>lt uren, dour burg. en weth. van Tietjerksteradeel: 
het verbauwen van de o. I. school te Oostcrmeer. Aanw. 15 April, 
te 11 uren. 

Alkmaar, door dijkgraaf en hoogheemraden van uitvvaterendesluizen 
in Kennemerland en Westfriesland: de leverantie van eiken- en vuren
hout en grove brik. Inl. bij den architect A. 11. Ü. Rups. te Edam. 

Donderdag, if* April. 
Amsterdam, te 10 uren. door den luitenant-kolonel, eerstaanwezend-

ingenieur, op het bureau der genie: 
lo. het eenjarig onderhoud van de kazernegebouwen enz., te Amster

dam. Raming ƒ 8150: 
2o. het eenjarig onderhoud van de werken in de stelling van Amster

dam. Raming / 80«)0; 
80. eene verving van gebouwen en werken enz., te Amsterdam. Raming 

J 2100. Bilj. inzenden uiterlijk 17 April, voor 3 uren. 
Utrecht, te 10 uren, door den eersteinwe/.end-ingenieur dor genie, 

in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, het eeniarig onder
houd der: 

lo. werken en kazernegebouwen enz., te Utrecht en op de legerplaats 
bij Zeist. Raming /' 12,000; 

2o. werken in de nieuwe Hollandsche waterlinie van af de Klop tot 
en met Vreeswijk. Raming / 11,900; 

3o. werken in de stelling van Honswijk. Raming J 2350; 
4o. werken te Wijk-bij-Duurstede en van daar tot Odijk. Raming 

f 2150: 
5o. eene verving van werken en gebouwen te Utrecht. Raming ƒ 1200. 

Bilj. in/.enden uiterlijk 1" April, vóór 3 uren. 
Gorichem, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie 

aldaar, op het bureau der genie: 
lo. hot eenjarig onderhoud van do werken en kazernegebouwen te 

Gorichem, te Vuren eu bij de sluis te Balein. Raining ƒ 8'J00; 
2o. het eenjarig onderhoud van de werken van de nioiiwe Hollandsche 

waterlinie aan de Linge en van daar tot do Lok, bevens van het kanaal 
van de Waal bij Tiel naar de Linge. Raming / 4900; 

3o. het eenjarig onderhoud van de werken en kazernegebouwen te 
Wondrichem eu te Loevestein en van de verdere werken bezuiden de 
Waal en de Merwede. Raming / 5500. Bilj. inzenden uiterlijk 17 April, 
VÓÓr 3 uren. 

Helder, te 10 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
op het bureau der genie: 

lo, het eenjarig onderhoud van de werken en kazernegebouwen enz., 
te Helder en'op Tessel. Raming f 8000; 

2o. eene verving van gebouwen to Helder. Raming / 1300. Bilj. 
inzenden uiterlijk 17 April, vóór 3 uren. 

Vllosrlt. te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, in 
het gebouw oj den Uilenburg: het bouwen van een ziekenstal, aldaar. 
Hilj. inzenden uiterlijk 17 April, vóór 8 uren. Raming / 6050. 

Bergen-op-Zoom, to 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur 
der genie, in het koffiehuis de Draak, op de Grooternarkt: het eenjarig 
onderhoud van de kazernegebouwen enz., aldaar. Bilj. inzenden uiterlijk 
17 April, vóór 8 uren. Raming ƒ 8400. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: de uitvoering van metselwerken, het 
opbreken en leggen van oen gedeelte spoorbaan en van eenige verdere 
werkzaamheden op de beide havenhoofden te IJmuiden. Inl. bij den 
waarnemend hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur de Bruijn, te 
Amsterdam, en den opzichter Van Sluijs. te IJmuiden. Aanw. gehouden. 
Raming / 89400. 

Breda, te 11 uren, door den eerstaanwezend ingenieur der genie, 
in het koffiehuis shot Hof van Holland": het doen van voorzieningen 
.aan het garnizoensmagazijn van kleeding en wapenen, aldaar. Bilj. 
inzenden uiterlijk 17 April, vóór 3 uren. Raming J 10,000. 

s-llage, te 11 uren, door den ontvanger der successierechten en 
domeinen, ten huize van den Boechwachter: het maken van eene houten 
voetschoeiing langs de noordoostzijde van de 1'rinsessegracht te 's-Hage, 
van af de Koningsbrug tot de brug van den stoomtram, ter lengte van 
ongeveer 265 M. Aanw. 17 April, te 10 uren. 

Ridderkerk, te 11 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden dor pol
ders Oud- en Nieuw-HMjerwaard, in het Rechthuis, bij R. J.Kasteelcn: 
het verhoogen en verbroeden van ongeveer 800 M' van den hooien 
zeedijk, vóór den polder Niouw-Roijerwaard, met de levering van bet 
benoodigde zand. lui. bij den opzichter G. Kamsteeg, te Bolnes. 

Krallngscheveer, te 11 uren. door M. II. Saloinonson, in het koffie
huis van Van den Akker: hot maken van eenen strekdam, met aan-
hechtings-, haven- en afsluitdam mot havenbeschooüngen en het daar
achter aanplempen met ophooging van het aangeplempte terrein langs 
den rechteroever van de Nieuwe Maas, voor dc fabrieken van chemische 
meststoffen nabij het Kralingscheveer. Inl. bij den directeur der ge
noemde fabrieken. Aanw. 15 April, te 11 uren. 

Nchledam, te 12 uren, door burg. cn weth.: de levering van 
bouwmaterialen, in 8 perc, als: vlakke straatklinkers, scherp rivierzand, 
trottoirbanden, keien, houtwaren (in 2 perc) en steenslag. (Zie adcert. 
in tt°. 14.) 

Waarde, te 12 uren, door het best. van het waterschap Waarde, 
in het gemeentehuis: het herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 
30 April, '90, van de aarde, kram-, rijs- en steenglooiingwerken aan de 
waterkeering van bovengenoemd waterschap, lid. bij den opzichter J. 
Blok Sz. Aanw. 17 April. 

Helder, te 1 rur, door de Nederlandsche dierkundige vereeniging, 
in het logement oden Burcht": het bouwen van een zoölogisch station 
met bovenwoning voor den direcleur. Inl. bij den architect W. Kok, te 
Leiden. Aanw. gehouden. (Zie advert, in n°. 15.) 

Hul\wnl tc 1 uur, door het dijksbest. van den Holwerder Ooster
polder, bij T. Bakker: 

lo. het leggen van 16,187 M 1 bestrating met levering van de daartoe 
benoodigde steen, het onder profiel brengen van don zeedijk enz.; 

2o. het leveren en inheien van van 600 grenen dijkspalen en het 
maken van 1765 M' post werk. Bilj. inzenden uiterlijk 18 April vóór 12 
uren, bij den dijkgraaf H. J. Jensina. aldaar. Aanw. 17 April, te 1 uur. 

Enkhulzen , te 1 uur, door burg. en weth.: het doen van herstel
lingen cn vernieuwingen aan gemeentewerken, in 3 perc. Aanw. 16 
April, to 10 uren. 

Haarlem, te 2 uren, door burg. en weth.: het maken van eene houten 
beschoeiing in den Kinder huissingel. 

Haarlem, te 3 uren, door dc architecten A. en J. A. G. van der 
Steur, namens de coöperatieve bouwvereeniging »dcs Werkmans Lust", 
in de vereeniging Weten en Werken, God. Oudegracht: het bouwen van 
51 woningen in het westelijk gedeelte der stad, nabij de Leidschevaart 
aan de Vorlongde-Lrouwerstra.it en de Nadorstlaan. 

Ue urn in (Gron.), tc 5 uren, door burg. on weth.: het verhoogen en 
verzwaren van de Aagstil. liggende in den grintweg van Ecnruin naar 
Don Hoorn, en het in verband daarmede ophoogon van de toereden naar 
die brug. Inl. bij den opzichter Oosterhoff, aldaar. Aanw. 18 April, 
te 3 uren. 

Arnhem, door don raad van administratie van het koninklijk militair 
invalidenhuis, op Bronbeek: het vervangen van 130 stuks ijzeren ramen 
door houten ramen, en het doen van herstellingen enz., aan gebouwen 
van genoemd invalidenhuis. Aanw. 15 April, te 11 uren. Raming 
ƒ 11,3*5.20. Inl. bij de architecten Van Gendt en Nieraad. 

Vrijdag, I » April. 
DrcWchor (Zeel.), te 10 uren, door het best. van den polder Dreischor, 

bij I). van Bloois: 
lo. het leveren en storten van 1113 scheepston afval van Door* 

niksche-, Lessineschc* oF basaltsteen; 
2o. het leveren on zinken van 26,460 M 2 zinkwerk in 26 stukken, voor 

oeververdodiging. Aanw. gehouden. 
'a-Bosch, te 10'|, uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

hot gebouw van hot prov. best.: het aanbrengen van oeververdediging 
langs de kanaaldijken der Zuidwillemsvaart, in de prov. Noord-Brabant. 
Inl. bij den hoofdingenieur in het 6e district, te 's-Bosch, don ingenieur 
Schuurman, to Vucht, en den opzichter Pommée, te Aarle-Rixtel. Aanw. 
gehouden. Raming / 50,000. 

Leeuwarden, te 12 uren, door hot ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. bost.: het vernieuwen der brug no. 8, gele
gen bij den Diïesumertol, over het rijkskanaal van Dok';um naar Gerben-
Allesverlaat. in de prov. Friesland. Inl. bij den hoofdingenieur en den 
ingenieur beide te Leeuwarden, en den opzichter Wind, te Buitenpost. 
Aanw. gehouden. Raming / 5270. 

Leeuwarden, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het doen van bestratingen op den 
rijksweg van Leeuwarden naar de Orerijselsche grens, in de provincie 
Friesland. Inl. bij den hoofdingenieur en den ingenieur, beide te 
Leeuwarden, en den opzichter Van de Beeke, te Akkrum. Aanw. gehouden. 
Raming / 2800. 

Zaterdag, 20 April. 
Gouda, te II uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, te 

's-Hage, in het gebouw Arti-legi: 
lo. het eenjarig onderhoud van de kazernegebouwen enz., te Gouda. 

Raming ƒ 3600; 
2o. het eenjarig onderhoud van de kazernegebouwen enz., te Schoon

hoven. Raming / 1700. Bilj, inzenden uiterlijk lü April, voor 3 uren, 
bij don opzichter van fortificatiën, te Gouda. 

Willemstad, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
in het kolliehuis »het Schippershuis": 

lo het eenjarig onderhoud van de kazernegebouwen enz., te Willem
stad. Raming /' 2500; 

2o. het eenjarig onderhoud van de werken enz., te Willemstad, Ooit* 
gensplaat en Numansdorp. Raming / 7100; 

So. hot herstellen van bekleedingsmuren te Willemstad. Raming ƒ1500. 
Hilj. inzenden uiterlijk 19 April, vóór 8 uren. 

Genemulden (Ov.), to 12 uren, door burg. en weth.: het maken van 
een paar nieuwe deuren in dc keersluis te Gencmuiden. Aanw. 17 
April, te 11 uren. 

Llsse (Z.-H.), te 12 uren, door den bouwkundige Jb. Guldemond, te 
Hillegom: het bouwen van een nieuw woonhuis op de bloemisterij, van 
ouds genaamd Meer-en-Duin, nabij de Lissorbrug gemeente Lisse. Aanw. 
16 April, te 12 uren. 

Utrecht, te 1 uur, door burg. en weth.: het maken van eene balans-
brug op gemetselde landhoofden over den Leidschen Rijn, nabij Utrecht. 
Aanw. 15 April, te lO'/j uren. (Zie adcert. in w°. 15.)' 

Leeuwarden, te l'/j uren, door burg. en weth.: het maken vaneen 
volkszweinbassin in de Noordergracht, aldaar. Bilj. inzenden 20 April, 
vóór 12 uren. 

Kapelle (Zool.), te 4 uren, door M. de Jager: hot bouwen van een 
nieuw woonhuis en verdere werken op zijn hofstede nabij don Postweg, 
gemeente Kapelle. Inl. bij den architect A. le Clercq, te Kruiningen. 
Aanw. 20 April, te 11 uren. 

Beetnterzwaag, door do commissie van beheer over don kunstweg 
van Herguin over Drachten naar Heerenveen: de levering van 140,000 
vlakke Waalstraatklinkers en 385 M' riviergrint. Hilj. inzenden vóór 22 
April, bij den opzichter G. Halbertsma, aldaar, 

Beet «ters waag, door burg. en weth.: de levering van 96,000 vlakke 
Waalstraatklinkers en 460 M 3 riviergrint. 

West kapelle (Zeel.), door burg. en weth.: de levering in Mei of Juni 
van pl. in. 200 M 3 gehorde grint, franco op den wal te Middelburg, 

lerseke (Zeel.), bij den burgemeester: de levering van 250 stère grove 
onderhoudsgrint, ten behoeve «Ier gemeente. 

Franeker, door burg. en weth.: eene belangrijke herstelling dor oude 
school op hot Kerkhof aldaar, mot nieuwen zijvleugel, open speelplaatsen, 
bergplaatsen enz., ter bestemming voor armen bewaarschool. Inl. bij den 
gemeente-architect. Aanw. 15 April, tc 11 uren. 

Maandag, 22 April . 
bloten (N.-H.), door burg. en weth.: de levering van twee partijen 

eerste kwaliteit straatklinkers (Waalvorm): 
lo. ten behoeve van de administratie van den Sloterst raat weg 100,000 

stuks, te leveren vóór 1 Juni e. k.p gedeeltelijk nabij hot huis do Vraag 
aan den Schinkel en gedeeltelijk aan de Slotcrbrug over de ringvaart 
van den Haarlemm^rmoerpolder; 

Op enbepaalden datum. 
Wltmarsum, door J. van der Wal Kt.: het bouwen van eene stoom-

zuivelfabriek, aldaar. Inl. bij Tj. S. Bangma, te Witmarsum. Aanw. 13 
April, te 31/j uren. 

Jorwerd (Fr.): hot doen van eenige timmer- en metselwerken bij de 
kerk. Aanw. 15 April, te 3 uren. 

• p nader te bepalen datum. 
Kuilenborg, door burg. en weth.: hot mot klinkers bestraten van 

den stationsweg, ter vervanging van de hes taande grint baan, ter lengte 
van 730 M. Inl. bij den gemeente-architect G. Prins. (Zie advert, 
in tv. 15.) 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
.M.-jArobipiir.vlile, 4 April: de levering van 

114,000 harde Waalvorm of harde mopsteen; 
gegund aan Jhr. de kempenaer, te Leeuwarden, 
voor ƒ 1300. 

R.ermond. 6 April: het eenjarig onderhoud 
van dc kazernegebouwen en/., aldaar, onder 
beheer der genie te Nijmegen; ingek. 1 biljet 
van W. H. Pouli, te Roermond, voor f 3695 
Raming , 371» 

Arnhem, 6 April: het bouwen van een 
stal, koetshuis en onderrit, in den Vogel- en 
plantentuin, onder beheer van dc architecten 
Bosch en Hendriks; ingek. 9 bilj., als: 
ü. A. Roskam, 
J. II. Jansen, 
Gehr. v. Üaalen, 
.1 Th. Rutten, 
H. v. d. Berg, 
J. H. v. Riet' 
H. v. d. Sand, 
G. II. v. d. Heijden 
I). Bolder, 
Gegund. 

Kampen, 6 April: het eenjarig onderhoud 
der kazernegebouwen enz., te Kaïnpen, onder 
beheer der genie te Zwolle; ingek. 9 bilj., als: 

' f 6800 
. 6589 
i 0500 
> 6374 
• 6070 
. 5U66 
• 6919 
i ö'JOO 
• 57UU 

te Arnhem, / 10,249 
s Velp, I 10,000 
> Arnhem, » 9,848 
» idem > 9,810 
» idem • 0 607 
• idem » 9,430 
s idem » 9,301 
1 idom • 9,160 
• idem » 8,830 

Van der Werf, 
D. Bruggink, 
Van der Woerd, 
Van de Wetering, 
H. v. Dijk Dz., 
Kruit. 
De Gilde, 
Van Stuijvenberg, 
Hk. v. Dijk Hz., 

tc Kampen, 
• idotn 
» idem 
» idem 
• idem 
t Zwolle, 
» Kampen, 
» idem 
> idom 

Ouder nadere goedkeuring gegund, 
Leeuwarden, 6 April: het onderhoud et 

het doen van eenige herstellingen en vornieu 
wingen aan- benevens het schoonhouden ei 
witten van het stadsziekenhuis, het hulpzickcn 
huis en de lokalen voor het geneeskundig onder 
zoek van publieke vrouwen; ingok. 8 bilj. als: 
J. Beekman, te Leeuwarden, f 795 
J. Nijsloot, 
J. Ifnlsma on II. dcKleijn 
M. forwerda, 
L. Kniopstra, 
H. v. d. Heide, 
J. Fronzen, 
II. Aronds, 
Gegund. 

Dordrecht, 6 April, 
hoogheemraadschap der 
verhoogen en verzwaren van den Noordeudijk 
met aanbrengen van een zand berm; ingek. 13 
bilj., als: 

A. v. d. Meiden, / 13.000 
A. Kraaijeveld, » 13,541 
J. Vink, » 12,500 
II. de Borst, • 11,980 
A. Prins Thz., » 11,800 
P. v. Wijngaarden, i 11,625 
J. Sterk, » 11,600 
W. 't Hoen, • 11,400 
C. Boclhoiiwcr, » 10,900 
P. v. 't Verlaat, » 10,400 
S. v. 't Verlaat, I 9.850 
T. Koorevaar, to Hardinksveld, » 9,765 
T. Klein. » 8050 
Gegund aan ï . Koorevaar. 

2o. net herstellen der stormschade aan den 
ingekomen U' 

1 idem • 091 

• idem 629 
> idem • 818 
• idem • 890 
s idem > 889 
• idem • «87 
t idem s 470 

voor rekening van het 
Vier polders: lo. het 

zeedijk voor den Allniscnpnlder 
bilj., als: 

P. v. d. Merwe, 
J. Vink, 
J. de bruin, 
P. y. 't Verlxit, 
A. de Bruin, 
'I'. Klein, 
S. v. 't Verlaat, 
J. Sterk, 
T. Koorevaar, 
W. de Wijs, te Made, 
Gegund. 

Tolen, 6 April: het houwen van eene kerk 
voor de dolerende gemeente; ingek. 3 bilj., als: 
J. II. Krijger, te Poortvliet, . 'f 4200 
'.. v. Zaltbomincl, » idem • 4180 
D. v. Hiclc, • Tolen, » 4025 

Purmerend, 6 April: het aidovecrcn ran een 

ƒ 31140 
• 3850 
» 3665 
» 3600 
. 3400 
. 3180 
. 2080 
. 2946 
» 2880 
• 2830 

gebouw en het bouwen van kantoren en verdere 
werken, voor F. Middelhoff Bz., onder beheer ven 
den architect H. P. van den Aardweg; ingek.7 
bilj.. als: 

te Purmerend, 
idem 

A. Pet. 
L 
I'. 
.1. 
I'. 
M. 

ƒ 4724 
> 4558 

Harlingen en het vervoeren van de slib naar zee, 
met bijlevering van alle da.irtoehehoorende ge
reedschappen, arbeidslonen en/... ged. '80—'03; 
ingek. 7 bilj., als: 

Zon, 
Groot, n idem . 4444 
de Vries, » idem » 4343 
Brinkman, » idem i> 4142 
Worp, » idem » .l9s0 

Plas, . idem • 3072 
Gegund. 

Cue», 6 April: de levering van 24,000 stuks 
grèskeien, ten behoeve van de gemeente; ingek. 
8 bilj., als: 

per 1000 
Soc. anon., Yvoir, f \ 1.57 
A. Fnudraine, Goes, » 70.— 
K. Jansen en E. Soupart, Luik, , 67.90 
C. K. Massee, Goes, » 64.17 
ï. Ikidson, Mook, • 60 — 
Van Koppenhagen & Co., Utrecht, » 58.10 
F. Engere, Amsterdam, » 58.— 
J. Hillen, Grave, I 54.50 
A. Fouilraine, Goes, > 50.— 
F. Bodson, Mook. , 50.— 

Hoek, 6 AprilI het onder profil brengen en 
bogriuden van aardewegen, met het onderhoud 
daarvan tot en met 30 April '90: lo. in den 
polder Ond-Westordijk, ter lengte van 1336 II.; 
ingek. 7 hilj-, als: 
A. v. d. Beek, Zaamslag, J 1622 
L. Koole, Neuzen, , 1487 
I), dc Doelder, idem . 1475 
.lac. de Meester, Hoek, . 1467 
I). Tholens, Neuzen, s 1388 
J. Meertens, Hoek, > 1318 
J. de Bree Fz., idem . 1310 

2o. in den polder Loven en Willetnskerke, ter 
lengte van 720 M.: ingek. 7 bilj., als: 
A. v. d. Beek, Zaamslag, ƒ 984 
I). de Doelder, Neuzen, » 875 | 
L. Koole, idem > 798 
.1. de Bree Fz., Hoek, • 794 
Jac. de Meester, idem » 777 
I). Tholens, Neuzen, . 740 
J. Meertens, Hoek, • 738 

Uroede (Zeel.), 6 April: het bouwen van een 
steenen heul met houten schuif ten dienste ven 
bet waterschap Groede en Haanst; gegund aan 
den minsten inschr. M. v. d. Hoek, te Neuzen, 
voor ƒ 3600. 

AniHtrrdam. 8 April, voor rekening der ge
meente: lo. het leveren van Andernachsche-en 
tr.icluetkeien; perc. 1, ingek. 5 bilj.. als: 
.lozna Locb, ƒ 2.26 p. M' 
\V. Goedkoop Dl , 2.395 » 
F. Kngers, 2500 M l i i / 2.15, 25C0M2a/22O 
F. II. Mill Is, 2500 • a . 2.085, 2500 . a'» 2.185 
Kempf en Hollender, / 2.43 /, per NP. 

Perc. 2, minste inschr. F. Kngers, Amsterdam. 
ƒ 3.02 per M». 

2o. het bouwen van steenen en bouten wallen 
enz., en het gewoon onderhoud van de steenen 
en houten wallen, langs de grachten enz.; de 
riolen en goten; de openbare waterplaatsen, de 
versc.hwaterhakken, gebouwen, loodsen enz.; 
ingekomen 13 hilj., als: 

per jaar per 5 jaar 
f 53,300 

/' 11,000 47.000 
44.995 
42,970 
39,500 
38.552 
36,000 

C. Bos Az., Dordrecht. 
G. Anema, Midlum. 
II. Suiidt. Ahiienum. 
L. Kalis Kz., Sliedreeht, 
J. v. Noordennen. Harlingen, 
De Hoer & Co., Staveren. 
A. Volker Lz„ Dordrecht, 
Gegund. 

--Made. 8 April: de levering venden metalen 
bovenbouw voor bruggen, ten behoeve van het 
departement der B. O. werken in Nederl.-lmlie; 
ingek. 0 bilj. als: 

2 bruggen 11 bruggen 
bestek bestek 

L. P. L. Q 
K. II. Begomann, Helmond, f 29.000 f 20,000 
Soc. intern., Ilraine-Ie-Cointe. 16.480 ' 19,048 
L. J. Knthoven & Co., 's-Hage, 15.539 
La Métallnrgi.pie. Brussel, 17,887 
Soc. de la Bièsme, Bouflioulx, 
Soc. d'entreprise de truvaux 

publics. Brussel, 
Nieaise & Delcuve, la 

Louvière, 
Kou. fabriek v. stoom-

andere werktuigen, 
Amsterdam, 

Dyle & BaceJan, Parijs. 
De leveringen zijn aan 

gegund. 
•aantrlehl. 8 April: het bouwen van een 

kaaimuur langs de losplaats boven sluis no. 19 
der Zuidwillemsvaart, tc Maastricht; ingek. 6 
bilj.. als: 

t.' Ahllelno, 
» Maastricht, 
. Maaseijck. 
» Maastricht, 
» Sittard, 
» Maastricht, 

17,850 

17.000 

17.600 
14.294 

1*626 
18.343 
17,863 

17,2CO 

16.700 
15.241 

den minsten inschr. 

f 8900 
a 8780 
» 8560 
. 8556 
» 8500 
» 8334 

91611 

K. J. B. v. Damme, te Amsterdam, f 39,593 
J. Koster, I idem \ 35.700 
('. .1. Maks Jz., B idem » 34,200 
K. v. Bruiumelen, • idem » 33,333 
J. .1. Boekholtz, * idem • 32,800 
A. Hclsen, 1 idem » 32,075 
M. Deutekom, idem • 31,4M0 
W. Ambachtsheer, * Idem » 31.300 
P. Duinker, | idem • 31.200 
A. Kramers, » idem » 31,000 
Schmidt en Hermans, • idem • 30.900 
G. D. v. Doorn, f idem » 30,833 
F. Kriekart. « idem . 30,800 

H. W. de Bïécourt, 
II. Umtnels, 
(i. Smeets, 
.1. Li inpons, 
.1. I.amlv, 
.1. Roggors, 
Raming 

« .rui l ingen, 8 April: het afbreken van een 
huis en hot bouwen van een winkelhuis met 
bovenwoning in do Raamstraat Je Groningen, 
onder beheer van don architect l\. Hoekzema; 
ingok. 7 bilj., al-
li. do Jong, 
H. Janssen, 
T. Y. .lolsnia, 
W. Pleijsier, 
J. Ibelii:gs, 
K. II. Hui/inga, 
D. Janssen, 
Gegund. 

Amsterdam, 8 April: het oplioogen van oen 
gedeelte spoorweg, het wijzigen van do spooriu-
richtingen en hot maken var, een verhoogd 
perron mot abri. ijzeren overkapping on twee 
waterkranen met bijbehoorende werken, op hot 
stations-emplacement Amersfoort (Staat), onder 
beheer der Heil. ijzeren sjioorweguiaatschappij; 
ingek. 28 bilj., als: 
W. Aiubagtslioer, Nieuwerainstel, 
W. Wostorhof, Weosp, 

te Groningen, / 3974 
f idem » 3866 
» idem n 3786 
i idem * 37.-.K 
» idem » :<445 
- idem . 3415 
v idem » 3391 

J 

3o. hot gewoon onderhoud van sluis-en water
werken, scheepvaartinrichtingen enz.; ingek. 9 
bilj., als: 
Ei v. Brummolen, 
J. J. Boekholtz, 
a J. Maks Jr., 
J. Koster, 
P. Duinker, 
G. D, v. Doorn, 
M. Deutekom, 
H. J . Meekers, 
A. Kramers, 

Harlingen, 8 April: het op de diepte bag
geren van alle buitenhavens van dc gemeente 

te Amsterdam, • 70.700 
0 idem » 00,900 
• idem n 60.480 
» idem n 59.300 
• idem • 58,413 

idem » 57,900 
• idem » 56.4(H) 

idem » 55,776 
• idem > 53,000 

Pott, Huikslont, 
F. J. Jurriens, Naarden, 
(i. Slaap. Amsterdam, 
C. Bos. Haarlemmermeer, 
II. Dinkla, Huikslont, 
C. v. Boven, Nieuweramstel, 
II. Vermeer, l'trecht, 
C. J. Maks Jz., Amsterdam, 

v. d. Meijdeu Az.. Hardinksveld, 
Zuiderl k. Sliedreeht, 
F. Weijers. Tilburg, 

J. v. Vloten, Utrecht, 
de Hoog Cz., Amsterdam, 
v. Kssen, Halfweg, 
Geldens. Nijmegen, 
I). v. Doorn, Amsterdam, 
v. Houwelingen, Hardinksveld, 
Hillen, Grave, 
W. Geurden, Apeldoorn, 

v. d. Geest, Amersfoort, 
v. d. Berg, idem 

A. Terwindt, West-Pannerden, 
K. Saltzherr. Hilversum, 
W. v, d. Kooij, Amet̂ foort, 
Th. Verhoeven, Deventer, 

dezelfde, 

A 
l i . 
V 
G. 
li. 
I' 
A. 
G. 
L 
.1. 
F. 
J. G 
J 

(2,400 
32,280 

• 32,050 
» 31,910 
» 31,900 
• 31.771 
. 31.539 
. 31,500 
• 31.200 
> 31,120 
» 31,000 
. 30.950 
> 30,930 
» 30,913 
. 30.700 
• 30.700 
» 30,645 
» 30,600 
. 30,400 
» 30,300 
• 29,600 
l 29,000 
» 28,900 
• 28,900 
» 28,816 
. 27.760 
« 26,500 
> 26,400 
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D E O P M E R K E R . DE O P M E R K E R . 

2o. ton behoeve der gemeente Sloten 64,000 stuks, te leveren TOOT 
17 Mei e. k., aan den Osdorperweg bij het dorp Osdorp. Bilj. inzenden 
bij de Wed. Van Leeuwen, Overtoom. 

Dinsdag, 23 April. 
1hi.isirH.il. te 10 uren, dooi' het prov, best. van Limburg: het 

leveren en aanbrengen van leidingen voor waterverbruik en orand-
blussching in de gebouwen en terreinen van het prov. gouvernement, 
aldaar. Aanw. 15 April, te 10 uren. Raming ƒ 1150. 

H e l l e v o e t - l u i » te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der 
genie, in kamer A 1(1 van kazerne no. 1: 

lo. het eenjarig onderhoud van de werken en gebouwen te Hellevoet-
sluis, aldaar. Raming/ 6350; 

2o. het eenjarig onderhoud van de werken en gebouwen te Brielle. 
Raming f 0800. Bilj. inzenden uiterlijk 22 April, \óór 3 uren. 

'a-llage, te l l 1 / . uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van bet prov. best.: het maken, leveren en plaatsen van 
meubelen in de gebouwen der rijksuniversiteit te Leiden, ged. '89. Inl. 
bij den rijksbouwkitndig.* voor de onderwijsgebouwen enz.7 te 's-Hage, 
en den hoofdopzichter der universiteitsgebouwen K. de Boer Hz,, te 
Leiden. Aanw. 15 April, te 10 uren. 

Amsterdam , te 12 uren, door burg. en weth.: het bouwen van eene 
openbare lagere school der ie klasse, op een terrein aan de Dijksgraeht. 
(Zie ndvert. tn » 6 . 15.) 

K o l l u m , te 12 uren, door burg. en weth. van Kollumerland en 
Nieuw-Kruisland: het herstellen van straatwegen in die gemeente, met 
bijlevering van materialen. Aanw. 17 April, te 11 uren. 

M.-Annaparorhle (Fr.): het bouwen van eene kerk voor de Ned.-
Herv. gemeente. Inl. bij D. Keuning, aldaar. Aanw. 18 April, te 11 uren. 

Woensdag, 24 April. 

Nijmegen, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
op het bureau der genie: het herstellen en vernieuwen van daken 
en goten e. a. van kazernegebouwen te Nijmegen. Bilj. inzenden uiterlijk 
23 April, vóór 3 uren. Raming / 6100. 

's-Hage, te 11 uren, door net ministerie van waterstaat enz.: de 
uitvoering van baggerwerk in het vaarwater der rivier de Waal, onder 
Ophemelt en Drcumel, tusschen de kilometerraaien 59 en 62 der her
ziene rivierkaart. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, en 
den ingenieur Van der Sleijden, te Nijmegen. Aanw. 17 April. Raming 
f 0.14 per UI 

's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van voltooiingswerken bij de schutsluis bewesten Utrecht, be
hoorende tot de werken TOOT den aanleg van een kanaal ter verbinding 
van Amsterdam met dc Merwede. Inl. bij den hoofdingenieur Well.ui 
en den ingenieur Kemper, beide te Utrecht. Aanw. 17 April, te 1 uur. 
Raming f 3700. 

V i l a g e . te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
wegruimen van een in de rivier de Boven-Merwede, onder de gemeente 
Gorichem. gezonken vaartuig. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 
's-Hage, den ingenieur Hoogeiiboom, te Dordrecht, en den opzichter Van 
de Kreke, te Gorichem. 

(•eert riildenberg. te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur 
der genie te Breda, in het hotel Santbergen: het eenjarig onderhoud van 
de werken en kazernegehouwen enz., te Geertruiden berg. Bilj. inzenden 
uiterlijk 23 April, vóór 3 uren, op het bureau der genie, aldaar. Ra
ming ƒ 4*60. 

Lelden, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie te 
's-Hage, op het bureau der genie: het eenjarig onderhoud van de 
kazernegebouwen enz., te Leiden. Bilj. inzenden uiterlijk 23 April, vóór 
3 uren, op bet bureau van den hoofdopzichter, aldaar. Raming f 8480. 

I l e u x d e n te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur te's-Bosch, 
in het logement •Wapen van Amsterdam": het eenjarig onderhoud van 
dc werken en gebouwen te Hensden, Bilj. inzenden uiterlijk 23 April, 
vóór 3 uren, op het bureau der genie te neusden. Raming f 1055. 

Hoorn, te 11 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
te Helder, in het hotel »dc Doelen": het eenjarig onderhoud van de 
kazernegebouwen enz., te Hoorn. Bilj. inzenden uiterlijk 23 April, vóór 
3 uren. bij den eerstaanwezend-ingenieur te Helder. Raming f 3750. 

Heemstede (N.-H), te 11 uren, door burg. en weth.: het bouwen 
van een post- en telegraafkantoor met directeurswoning. Inl. bij den 
architect .1. Wolhers, aldaar. Aanw. 20 April, te 10 uren. (Zie advert, 
in tfi. 15.) 

Middelburg, te 1 uur, door de gascouimissie, ten kantore dor gas
fabriek: he! maken der hei- en fundeeringwerken vooreen gashouder 
met ijzeren kuip van 18 M. diameter. 

Ilarlingen, te 11 ., uren, door de directie der Nederl. maatschappij 
voor kaas- en roomboterfabrieken, in het koffiehuis de Korenbeurs, van 
de Wed. Fekkes: het bouwen van een kaas- en room liot er fabriek met 
machine- en ketelhuis, kaaspakhuis met pekelkainer, schoorsteen, regen
bak, ijsnakhuis en verdere bijbehoorende werken te Oudega, (Wymbrit-
seradoel.) Inl. bij tien architect L. J. Bitter, te Haarlem. 

Donderdag, 2.» April. 
Haarlem, te 10 uren, door den majoor eerstaanwezend-ingenieur, op 

het bureau dor genie: het doen van voorzieningen aan militaire ge
bouwen te Haarlem. Bilj. inzenden uiterlijk 24 April, vóór 3 uren. 
Raming ƒ 4500. 

Helder, te 10 uren, tloor den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
op bet bureau in het rijkshuis: het doen tan voorzieningen van ver
schillenden aard aan of bij militaire gebouwen, in de stelling van Helder. 
Bilj. inzenden uiterlijk 24 April, vóór 3 uren. Raming f 3650, 

Breda, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, in 
het koffiehuis »Hof Tan Holland: 

ló. het eenjarig onderhoud van de kazerncgebouwen enz., te Breda. 
Raming ƒ 11,000; 

2o. het eenjarig onderhoud van de koninklijke militaire Academie, tc 
Breda. Raming ƒ 0000; 

3o. eene gedeeltelijke binnen-en buitenverving van gebouwen te Breda. 
Raming ƒ 4000; 

4o. eene verving van de gebouwen der koninklijke militaire Academie 
te Breda. Raming f 5000. Bilj. inzenden uiterlijk 24 April, vóór 3 uren. 

TaaoziJI onder Soudel (Fries).), te 11 uren, door het dijksbest. van 
het Waterschap »do Zeven Grietenijen en stad Sloten": het maken en 

herstellen van paal-, aard- en kopwerken, steenglooiingen, kistvullingcn, 
het uitvoeren van verschillende perceelen verfwerk enz. 

Willemsoord, door den raad van toezicht van het koninklijk instituut 
voor de marine: dc levering van pl. m. 20 passerdoozen. 

Vrijdag, 2S April . 
Arnhem, tc ll 1 ' . , uren, door burg. en weth.: het verrichten van 

eenige herstellingen en vernieuwingen aan verschillende gemeente-
gebouwen er. scholen, in 2 perc. (Zie advert, in n°. 16.) 

'a-llage, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhouden en herstellen van het post- eu telegraafgebouw te Rotterdam, 
van den dag der kennisgeving van de goedkeuring der aanbesteding tot 
en met 31 Dcc. '91. Inl. bij den rijksbouwmeester in het 2e district, tc 
's-Hage, en den hoofdopzichter voor de landsgebouwen J. Dartels, te 
Rotterdam. Aanw. 19 April, te 10 uren. Raming / 9785. 

Zaterdag , 27 April . 
's-Bosch, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

in het gebouw op den Uilenburg: 
lo. het eenjarig onderhoud van de werken, gebouwen enz., te 's-Bosch 

en onderhoorigheden. Raming ƒ 9000; 
2o eene verving van gebouwen en werken te 's-Bosch en onderhoorige 

forten. Riming ƒ 2000. Bilj. inzendon uiterlijk 26 April, vóór 3 uren. 
Dordrecht, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie 

te Breda, in het lokaal van J. C. van der Horst: 
lo. het eenjarig onderhoud van de werken en gebouwen enz., te 

Dordrecht. Raming ƒ 3300; 
2o. het doen van voorzieningen en herstellingen aan militaire gebou

wen te Dordrecht. Raming ƒ3050 . Bilj. inzenden uiterlijk 26 April, 
vóór 3 uren, bij den hoofdopzichter van fortificatiën, te Dordrecht. 

Dinsdag, 30 April . 

Amsterdam, te 10 uren, door den luitenant-kolonel eerstaanwezend-
ingenieur der genie, op het bureau der genie: het doen van verschillende 
voorzieningen enz., aan de kazernegebouwen te Amsterdam. Bilj. inzenden 
uiterlijk 29 April, vóór 3 uren. Raming ƒ 9350. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de aan
leg van een gedeelte kanaal van nabij den Zeilweg onder de gemeente 
Maarsen tot de schutsluis bewesten Utrecht, zoomede het in verband 
daarmede omleggen van de beide Rijnspoorweg banen Utrecht—Amster
dam en Utrecht—Rotterdam, alles met bijbehoorende werken, behoorende 
tot de werken voor den aanleg van een kanaal ter verbinding van 
Amsterdam met de Merwede. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan, en 
den ingenieur Kemper, beide te Utrecht. Aanw. gehouden. Raming 
f 1,912,000. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
voortzetten der verbreeding langs den rechteroever en het verlengen 
der dwarskribben aan den linkeroever van het Scheur, beneden de haven 
van Maassluis, met bijbehoorende werken, voor de verbetering van den 
waterweg langs Rotterdam naar zee. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, 
te 's-Hage, den ingenieur Welcker, te Rotterdam, en den ingenieur 
Neleinans, te Maassluis. Aanw. 24 April, te l l 1 / , uren. Raming 
ƒ 185,000. 

Woensdag, 1 Hel. 
Maastricht, te 12 uren, door den prov. inspecteur der directe be

lastingen, op zijn bureau: het stichten van een gebouw, dienende tot 
kantoor en woning van een kommies-ontvanger, op een terrein nabij de 
brug over de Maas, onder Roosteren. Inl. bij den rijksbouwmeester in 
het 2e district, te 's-Hage. Aanw. 24 April, te 1 uur. 

Donderdag, 2 Mei. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst.enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: het voortzetten der verbetering van de 
naven te Terschelling, behoorende tot de havenwerken in de provincie 
Noord-Holland. Inl. bij den waarnemend-hoofdingenieur, te Haarlem, 
deu ingenieur Keurenaer, te Hoorn, en den opzichter Bulkens, te Ter
schelling. Aanw. 25 April. Raming ƒ 8950 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het maken van beplantingen in de 
duinen op het eiland Terschelling, behoorende tot de zoewerken in 
Noord-Holland. Inl. bij den waarnemend-hoofdingenieur, te Haarlem, 
den ingenieur Keurenaer, te Hoorn, en den opzichter Bulkens, te Ter
schelling. Aanw. 26 April. Raming / 8875. 

Vrl|dag, 3 Mei. 
's-Bosch, te l0'/j uren, door het ministerie van watcist. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het maken van steenglooingen tegen 
de buitenbeloopen der Diezedijken, tot voortzetting van de werken tot 
verbetering van de Dieze, prov. Noord-Bra bant. Inl. bij den hoofd
ingenieur in het 6c district, te 's-Bosch, den ingenieur Schuurman, te 
Vucht, en den opzichter Vroeg, te Creveeoeur. Aanw. 26 April. Ite
ming / 8200. 

's-Bosch, te lO'/i urm. door het ministerie van waterst. enz, aan 
het gebouw van het prov best.: het vernieuwen van drie paar deuren 
voor schutsluizen der Zuidwillernsvaart, provincie Noord-Brabant. Inl. 
bij den hoofdingenieur, te 's-Bosch, den ingenieur Schuurman, te Vucht, 
en den opzichter Pommée, te Aarle-Rixtel. Aanw. 26 April. Raming 
/' 6000. 

Arnhem, tc 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van hst prov. best.: het maken van et-u zinkput met hijhe-
h' Hii enile werken in den rijksweg van de Grebbe naar Arnhem, te 
Oosterbeek, prov. Gelderland. Inl. bij deu hoofdingenieur, den inge
nieur Gockmga en deu opzichter Rietberg, allen te Arnhem. Aanw. 25 
en 27 April, van 101/,—ll*/, uren. Raming / 557. 

Botterdam, te 1 uur. door burg. en weth.: het maken van eene 
overkapping en eene ketelbemetseüng met bijbehoorende werken op het 
terrein der gemeentegasfabriek aan den Oostzecdijk. Aanw. 26 April, te 
11 uren. (Zie advert, in »°. 15.) 

Middelburg, te l l / t uren, door burg. en weth.: het verbouwen en 
uitbreiden der gemeente-bewaarschool, aldaar, wijk II no. 133, in de 
Heereustraat. Aanw. 27 April, te 2 uren. 

Maandag, « Hel. 
'«-Ilage, tn 12 uren, door den architect VV. B. van Liefland, in het 

Hotel café central: het bouwen van 98 arbeiderswoningen, een woning 
voor den opzichter en tien pakhuizen, in 2 perc. en massa. Aanw. 26 
April te 11 uren. (Zie advert, in 15.) 

Z a n d v o o r t . 8 April: het bouwen van eene 
school en onderwijzerswouing; minste inschr. P. 
Baak, te Scheveningen, voor f 16,085. Gegund 

flt.-Annaparochle, 8 April: het afbreken dei 
oude brug „de Bolkezijl" in den kunstweg te 
Wier en het maken van een nieuwe vaste brug 
aldaar, voor rekening van het waterschap het 
Oud-Bildt; ingek. 12 bilj., als: 
F. J. Rolsma, Berlikum, ƒ 1498 
U. T. Nieuwenhuis, idem „ 1494 
A. J. v. d. Meij, idem „ 1487 
P. M. Boonstra, Menaldum, „ 14*7 
T. R Bijlsma, St,-Annaparochie, „ 1432 
W. Hoekstra, Minnertsga, „ 1414 
F. du Houx, Oudebiltzijl, „ 1384 
K. Kloosterman, Tjummarum, ,, 134S 
P. Reisma, Menaldum, ,i 1332 
M. G. Broekens, St.-Jakobiparochie, „ 128" 
1). K. Wetterauw, idem „ 1248 
11. S. Buwalda. idem „ 1239 
Gegund. 

Delfzijl, 8 April: het doen van eenige her
stellingen aan en het ondeihouden ged. '89 van: 

lo, de scholen en onderwijzerswoningen voor 
het openbaar lager onderwijs; ingek. 6 bilj., als: 
J. en J. Rietema, Delfzijl, f 765 
J en P. Wildvank, Weiwerd, • 763 
JL Dusseljee en II. N. Pul, Delfzijl, • 748 
H. eu B. Lammcrs, idem i 747 
W. Scheltens en J. Lommerts, idem » 745 
AV. Roelfzema en 11. N. Pul, idem » 729 
Gegund. 
Raming ƒ 760 

2o. de overige gebouwen en werken der ge
meente; ingek. 5 bilj., als: 
J. en J Rietema, Delfzijl, 
J. en P. Wildvank, Weiwerd, 
II. en B. Lammens, Delfzijl, 
W. Roelfzema en EL N. Pul, idem 

/ 755 
» 743 
r 729 
• 725 
» 723 

ƒ 7 6 8 
der ge-

f 755 
• 749 
» 713 
i 597 

W. Scheltens en J. Lommerts, idem 
Gegund. 
Raming 

AmersfToort, 8 April: voor rekenin* 
meente: lo. liet uitdiepen van de n 
binnengrachten; ingek. 4 bilj., als: 
T. W. Bonte, te Amersfoort, 
J. v. Dijk, a Scherpenzeel, 
L. Ruitenberg, » Amersfoort, 
P. Schimmel, • idem 
Gegund. 

2o. het maken en leveren van een houten 
mestpraam ten dienste der gemeentereiniging; 
ingek. 2 bilj., als: 
G. J. Westers, te Utrecht, / 674 
E. J. Overmarsch, J> Hasselt, » 523 
Gegund. 

's-llage, 8 April: het maken van steenglooiin
gen op de beloopen der toegangswegen van de 
brug over de Oude Maas te Barendrecht; ingek. 
14 bilj., als: 
C. de Groot, te Sliedreeht, 
A. Boer Hz., » idem 
B. de Waerd, » Nieuwenhoorn, 
L. de Neef Lz., » Brielle, 
A. A. E. Veenenbos, » idem 

• Sliedreeht, 
» idem 
» Hardinksveld, 
» Dordrecht, 
i Ammerstol, 

J. de Baat, 
Tijs Klein, 
J. W. Bijl, 
C. Bos Az., 
C. Zanen Cz., 
D. de Kok, Tuil, en 
W. Baggerman, 
Tijs Volker, 
J. v. d. Plas, 
A. Prins Thz., 
Kamint 

( • r o l l i n g e n , 

ƒ 28,128 
• 25,700 
» 24,840 
» 24 735 
i 24,249 
» 24,244 
- 24,180 
» 23,974 
» 23,960 
n 23,780 

> Nederhemert, » 22.900 
•i Dordrecht, » 22,749 
• Hardinksveld, » 22.521 
» Sliedreeht, » 21,580 

» 24,500 
April: het bouwen van een 

hoerenhuis" met pakhuis, voor R. Hendriks, onder 
beheer van den architect J. Maris; ingek. 13 
bilj., als: 

te Warfum, 
» Groningen 
» idem 

Zeïdeiirust, te Warfum, /' 20,688 
De Vries, » Groningen, » 20,110 
Meulink. » idem » 19,970 
De Jong, » id-m » 19,967 
Ihiizinga, » idem » 19,945 
Dooijes, » idem I 19,939 
Janssen, » idem » 19.925 
Peters, » idem » 19,898 
Ibelings, » idem » 19,837 
Rothsehafer, » Stedum. » 19,656 
Oldenborger, » Groningen, » 18,785 
Hendriks, » idem » 18,077 
T. Holthuis Jr., • idem » 17,712 
Gegund. 

Doetichem, 8 April: het bouwen van twee 
villa's aan den weg naar »Uuiiiizicht", voor de 
Boetichemsche bouwmaatschappij; ingekomen 6 
Wij., als: 
L. Bennink, te Zelhem, / 10.746 
H. M. Berendscn, » Laag-Keppel, » 9.583 
I'. Siebelink, » Doetichem, » 9,563 
H. Sogers, • Didain, » 9,540 

F. A Wamelink, te Doetichem, ƒ 9,514 
J. H. Rietman, • Borkeloo, • 8,995 
Gegund. 

Nieuweramstel, 9 April: het maken eener 
vaste brug over de Boerenwctering; ingekomen 
10 bilj., als: 
T. Vos. Amsterdam, ƒ 15,999 
R. Schreuder, Koïhorn, » 14,100 
11. J. Nederhorst, Gouda, » 12,970 
M. v. d. Vliet, Sloterdijk, l 12,550 
J. Faas, Amsterdam, i 12,500 
W. Ambagtsheer. Nieuweramstel, » 11600 
W. de Léon, Sloten. » 11.535 
W. Kroon, Nieuweramstel, » 11,150 
E. v. Kik & De Waal, idem » 10,490 
II. O/.inga, Amsterdam, » 10,2*0 

's-llage, 9 April, onder het beheer der genie, 
aldaar: lo. het vervangen van de houten wanden 
der overdekte rij loods bij de Alexanderskazerne 
door steenen muren, aldaar; minste inschr II. 
van Ootmerssen, tc Kol ft, voor ƒ 5797 
Raming • 5900 

2o. het maken van schietbanen voor het regi
ment grenadiers en jagers; minste inschr. J. van 
den Elshout, te Scheveningen, voor /' 4*95 
Raming » 6320 

Hoofddorp, 0 April: het bouwen van een 
woonhuis met bakkerij te Hoofddorp, onder be
heer van den bouwkundige II. Rinck, in 2 perc 

Perc. 1. metselwerk; ingek. 4 bilj., als: 
A. Langereis, te Haarlemmermeer, ƒ 1120 
A. Kraak, » idem » 1115 
H. Bakker, n idem » 1098.75 
II. Weasels, » idem » 997.50 
Gegund. 

Perc. 2, timmerwerk; ingek. 4 bilj., als: 
Gebr. Klaassen, Haarlemmermeer, f 1412 
G. de Vries, idem » 1369 
J. d. Ouden, idem » 1299 
J. A. Hoenderdos. idem » 1184 
Gegund. 

Bolsward, 9 April: het 
zuivelschool te Bolsward, a 
van drielingsteen, h met buitenmuren van Waal 
steen; ingek. 10 bilj., als: 

a. b. 
L. Vos, en J, J. Jorritsma, 

Bolsward, f 12,550 ƒ 12.375 
D. L. Hoogkamp, Follega, 11,700 11,496 
L. I. de .long, Bolsward, 11,773 11,369 
J. v. d. Lei, Arum, 11,358 11.181 
L. Posthuma Jz., Ilarlingen, 11.268 10.898 
K. .1. Kalt, Heereveen, 10,980 10,780 
P. S. Westra, Arum, 10,574 10.3S4 
R. M. v. d. Weide. Wons, 10,462 10.312 
T. R. Feenstra, Bolsward, 10,474 10.070 
F. Hamburg en D. Flapper, idem 9,633 9.133 
Gegund aan F. Hamburg en D. Flapper, Bols
ward, voor ƒ 9133, met gebruik van Waalsteen. 

Kxallngen, 10 April: het verbeteren van 
een gedeelte van den Lagen zeedijk over de 
>ude Plantage te Kralingen; ingek. 7 bilj.. als.-

bouwen van een 
met buitenmuren 

Verstijnen. 
L. v. Dijk, 
J. v. Empel, 
A. Schellekens, 
A. v. Rommelen, 
Paashuis. 

lit. Mutsen. 

te Oosterwijk, 
» Empel, 
» Tilburg, 
> Vucht, 
» idem 
» idem 
a idem 
, Ginneken, 
» Utrecht, 
» Vechel, 
» Nijmegen, 
» Grave, 

ƒ 88,940 
. 37,777 
> 37,21)5 
. 37,260 
» 37,150 
. 37.125 
» 3B.795 
» 315.000 
» 35,800 
I 35.663 
. Si.'.iOO 
B 33,440 

C. v. Sti"aaten. 
Th. v. Lee. 
A. Geldens, 
J. Mill.-n. 
Gegund. 

Leeuwarden, 10 April: het doen van onder
scheidene aardewerken aan de aardappelmeel- en 
stroopfahriek te Iluizum, nabij Leeuwarden, 
onder beheer van den architect J. D. liruns, 
aldaar; ingek. 5 bilj., als: 
W. de Boer, te Lekkum, f 4189 
.1. W. de Jong, » Lemmer, » 3883 
H. v. d. Heide, > Leeuwarden, > 3729 
II. G. Brouwer, » Stiens, » 2300 
W. Muizer, » Leeuwarden, » 2214 

liet werk is met eenige wijzigingen gegund 
aati den minsten inschr. voor ƒ 1550. 

Leeuwarden , 10 April: het eenjarig onder
houd der kazernegebouwen enz., te Leeuwarden, 
onder liet beheer der genie te Zwolle: ingek. 5 
bilj.. als: 
ï>. Bijlsma. te Leeuwarden, / 5465 
II. Areuds, i idem • 5380 
II. Drijfhout, « idem » 5375 
,1. rYanzen, » idern • 5295 
J. Dokter, » idem . 5265 
Raming » 5300 

Aardeiiburg. 10 April: het bouwen van een 
lokaal met gang eu privaten, een afzonderlijk 
taand privaat, benevens overdekte speelplaats 

aan de openbare school in de gemeente Aarden-
burg: ingekomen 3 bilj.. als: 
J. C. Even, te Sluis, f 4200 
J. J. Kekhout, i Aardenburg, » 3942 
J. A. Bogaard, • idem > 3899 

Amersfoort, 10 April, onder beheer der genie, 
ildaar: lo. het eenjarig onderhoud der kazerne-
bebouwen enz.: ingek. 3 bilj., als: 
I. II. Boks, te Amersfoort, / 6224 
J. G. v. d. Geest, i idem • 0090 
\V. v. d. Kooij, > idem » 5705 
Raming » 6100 

2o. het eenjarig onderhoud van de werken in 
de Grebbo-linie en de linie in de Neder-Betuwe; 
ingek. 3 bilj., als: 
C. Froonholi; te Wijk-bij-Duurstede, ƒ 1992 
W. v. d. Kooij, » Amersfoort, '« 1967 
J. II. Boks, » idem » 1694 
Raming 

3o. eene verving 
foort: ingek. 6 bilj 

eljs C. L. B 
M. Bot 
A. II. Breijs, 
\V. Lobe, 
D. Varkenvisser, 
.). Velgersdijk, 
I). v. Wingenten, 

ƒ 836 
777 
724 
660 
625 
469.31 
434.54 

te Rotterdam, 
» Vlaardingen, 
» Kralingen, 
i. idem 
it Ouwerschic, 
ii Kralingen, 
» idem 

Maastrirht, 10 April: liet éénjarig onderhoud 
van de kazernegehouwen, enz. te Maastricht, 
onder het beheer der genie te Nijmegen; ingek. 
7 bilj, als: 
J. Rogge rs, 
J. 11. Regen, 
H. Bordon, 
H. Unimels, 
B. W. de Blecourt, 
.1. Laudv, 
J. Limpens, 

Raming 
Arnhem. 10 April: het bouwen van eene 

machinefabriek voor rekening van R. li. Ilaentjens 
te Arnhem, onder beheer van den architect D. 

ƒ 16.873 
i 10,540 
> 16,408 
i 16,442 

. 16,175 
> 10,000 

» 15,849 
> 15,170 

. 1590 
van rijksgebouwen te Amen-
, als: 

II. Voortman. te Amersfoort, f 1475 
J. Meijer. » Woerden, » 1440 
M. II. Kijsvogel, . Rumpt. » 1133 
,1. v. 't Hon", » Amersfoort, » 1317 
A. v. Daal, » idem » 1249 
I'h. Smit, » idem • 1237 
Raming » 1500 

's-lla|re, 10 April, onder beheer van het 
ministerie van waterst. enz.: lo. de uitvoering 
van werken tot voortzetting der normaliseering 
van de rivier de Waal. onder Valburg. Beunin-
gen en Ewijk; ingek. 7 bilj., als: 
F. E. Terwindt, Paunerden, f 88,800 
W. P. de Vries, Rottum, » 88,648 
A. v. d. Vlies, Zalt-Bommel, » 88,570 
J. v. d. Plas, Hardinksveld, . 86.639 
J. I'. de Groot, Giesendam, . 82,760 
.1. H. v. Hezewijk, Lobit, » 79.485 
II. v. Anrooy Jr., Nieuwaal en A. J. 

Vermeulen. Nijmegen, » 79.200 
Raming » 89.000 

2o. bet uitvoeren van werken in verband met 
de vorbreeding van bet Scheur boven Maassluis; 
ingek. 1 bilj. van A. v. d. Vlies, Zalt-Bommel, 
voor f 228,170 
Raming » 213,000 

'N-llage. lOApril: de levering van den metalen 
bovenbouw voor tien bruggen, ten dienste der 
staatss[ioorwegen op Sumatra; ingekomen 5 
bilj., als: 
l\. II Begeinann, Helmond, 
Soc. internationale, Braine-le-Comte, 
Soc. la Métallurgique, Brussel, 
L. J. Enthoven & Co., 's-llage, 
Soc. anon. de travaux Uyle & Baealan. 

Parijs, 
y . n o l l e 10 April: bet dempen en omleggen 

van een gedeelte Achtergracht met eenige daar
mede in-verband-staande werken; ingekomen 13 
bilj., als: 
G. Schutte, Zwolle, 
\V. II. Swets, Hardinksveld, 
W. Wissing, Arnhem. 

te Maastricht, / 58s0 
* idem » 5860 
i idem . 5800 
» idem » 551X1 
> idem • 5450 
> Sittard, > 5350 
» Maastricht, » 6300 » Maastricht, 

• 6111 IU 

Geijsbeek Molenaar; ingek. 8 bilj., als: 
Gebr. v. Haaien, te Arnhem, 
G. II. v. d. Heijden, » idem 
H. v. d. Sand, » idem 
,1. N. Jansen, » idem 
J. v. Hurk cn \V. 

Wissing, I 
D. A. Roskam, 1 
M. Hnestink en W. 

Gribnau, 1 
J. v. d. PeppeL i 
Gegund. 

Vurht, 10 April: het 
met bijbehoorende werken, ond. 
ingek. 14 bilj., als: 
A. Willaert, te Boxtel, 
D. de Kok. • Tuil, 
F. Smulden en P. 

Oosterbeek, 
Arnhem, 

idem 
Nijmegen, 

iken van een keiweg 
Vucht en Esch; 

f 39,700 
» 39,100 

f 25,000 
> 13,857 

12.889 
12,609 

12,374 

J 47,220 
» 46,500 
I 45,555 
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D E O P M E R K E R . 

K. A. v. d. Borgen F. de Herder, Zwolle, ƒ 44,516 I G. Blok, 
F. Aberson, Steenwijk. ' "» 42.333 
P. Heil. Zwolle, . 41,913 
A. Woldringh, Zoutkamp, • 41,837 
A. J. Schouten, Utrecht, » 41,800 
,1. N. Kruizinga, Groningen, > 41,060 
C. de Jong Jz., Hardinksveld, » 41,000 
C. ter Horst, Zwolle, < 40,097 
D. Bruins, idem > 39,700 
A. Blocks. idem » 38,999 
Gegund. Haming ƒ 39,375 

Willemsoord , 110 April: de levering van 700 
I I ' masten voor de marine; ingek. 4 bilj.. als: 
AmbagtsboiT en Van der sleulen, per M' I J 

Amsterdam, ƒ 19.73 " 
Eindhoven .t Zn., Zwolle. i 19(19 
H. E. v. Gelder & Co.. Amsterdam, • 19.67 
J. J. Claasen Jr. & Co., idem » 19.26 

Anmterdam, 10 April: de levering van ver
schillende behoeften, ten behoeve der overzeesche 
bezittingen; minste inschr. waren; 
Perc. 

1. divers ijzer, R. S. Stokvis & Zn., Rotterdam, 

te Woerden, ƒ 2389 
C. Fluijt, , idem > 2328 
A. Knteres, > idem » 2249 
Haming i 2450 

tironingrii. 11 April: het eenjarig onderhoud 
der kazerne- en andere gebouwen en werken te 
Groningen, onder het beheer der genie te Zwolle; 
iiigek. 8 bilj., als: 

te Groningen, 
> idem 
a idem 
» idem 
» idem 
» idem 
a idem 
v idem 

11. J. Morak 
J. Werkman, 
W. Pleijsier, 
J. Versteegh, 
J. Poelman, 

11. Muller, 
J. 1. Toosrnan. 
T. Holthuis, 
Raming 

Arnlirm. 
brandkranen 

ƒ 5192 
> 4956 
» 4948 
» 4940 
I 4936 
» 4520 

11 April: het aanbrengen van 
c. a. in militaire gebouwen te 

ƒ 9790.1 
7605 — 2. 122.000 KG. gietijzer, dezelfden. 

3. 30011-t. yzeren ballast, J.Zimmer 
& Zn., Amsterdam, 

4. 100 ij/oren huizon, L. J. Entho
ven ft Co.. 's-Hage 

5. lood dezelfden, 
6. blik. li. S. Stokvis ,vi Zn., Rot

terdam, 
7. 33,810 KG. geel koper. Van den 

Berg ft Co.. Amsterdam, 
8. koper, koperdraad enz.. II. de Heus 

& Zn.. Rotterdam. 
9. koper, koperen pijpon enz.. W. C. 

en K. de Wit, Amsterdam. 
10. ijzeren klinknagels, P. v. Thiel 

'&• Zn.. lieek-en-Bonk, 
11. idem, dezelfden, 
12. iilenr, dezelfden, 
13. ideur en klinkringen, dezelfden, 
14. koperen klinkplaatjes en klink

nagels, W. C. en K. de Wit, 
Amsterdam, 

15. nagels IMI spijkers. P. v. Thiel & 
Zn., Heek-ell-Donk, 

16. draadnagels en hoiitschroevcn, D. 
5. II. Kalker, Amsterdam, 

17. diverse schroef- en moer bouten, 
dezelfde. 

18. hangsloten, W. Beien ft Co., 
Amsterdam, a 

19. 1700 waschblikken. Van den 
ilonert & Punt. idom, s 

20. 60 ijzeren emmers, R. S. Stokvis 
6. Zn., Rotterdam, > 

21. gaspij|ien en fittings, Smit en 
Blok, Amsterdam s 

22. glazen dakpannen en glasruiten, 
.1. Iloirwirik Gz., Sneek, • 

23. hardsteenen neuten, dekzerken 
en vloertegels, H. J. Bosman, 
Rotterdam. • 

24. vei'lichtingsiniddelen, Bocht en 
Dyserhick. Amsterdam, s 

21. sloepriemen, II. Schilte Si Zn., 
IJsolstein, s 

scheepsgietei-s, hoosvaten enz., C. 
v. II istede Obelt, s 
i,000 KG. zinkwit, J. B. Kroon 

& Co.. Amsterdam, s 
15,000 KG. dito. dezelfden, • 
15,000 KG. gom. 1 Iwit, Wed. 
Hondorll', Block & Brast, Schoon
hoven, * 

39. 15,000 KG. dito, dezelfde, • 
40. 1000 KG. salammoniak, H. F. 

Degens, Amsterdam, s 
41. purst. pek err terpentijn, Gilhuijs 

& Co.. idem o 
42. minerale machine-olie en patent

olie, dezelfde, a 
43. 20,000 KG, gekookte lijnolie, L. 

Vliegenthart Dordrecht, > 
44. 20,000 KG. dito, dezelfde, a 
45. 15,000 KG. ongek. dito, dezelfde, • 

E n s c h e d é . 10 April: het bouwen 
winkelhuis met pakhuis, bakkerij enz., voorrokc 
ning dor coöperatieve vrfiikelvsmenigmg «Eigen 
Hulp", to Enschedé; ingek. 17 bil:.; 
hoogste inschr. A. Jeunink, / 4960 
minste > B. Doornkute, » 3999 

siraiii i i i , 10 April: bet bouwen van een 
kofliehuis, voor rekening van F. beunen, aldaar, 
onder beheer van d eu architect M. v, d. Sommen; 
geguml aan don minsten' insein'. H. Hétemans 
v. Lieshout, te Eindhoven. 

Woerden, 11 April: het eenjarig onderhond 
der werken en kazeinegebouwen enz., te Woer
den cn te Wierickerschant; ingek. 3 blij- als: 

213. 

36. 

37. 
:)6. 

I 1695.— 

i 5072.50 
4392.55 

195.50 

i 19457.655 

17901.67 

5820.62 

2429.50 
2463.— 
2684.— 
8198.50 

7010.44 

262.50 

5240.— 

11775.90 

1730.65 

350.20 

60.— 

2882.75 

387.66 

3328 — 

1031.50 

3661.— 

717.— 

3283.50 
3310.50 

Arnhem, onder beheer der genie, aldaai 
4 bilj., als: 
L. v. Gelderen, te Arnhem, 
J. P. Welsing, » idem 
G. II v. d. Heijden, s idem 
J . 11. v. Riel, 9 idem 
Raining 

Breda, 11 April: hot verbouwen 
uZniil-Hollandscb 
onder beheer van 
ingek. 9 bilj, als: 
J. KoopilKlUS, 
Th. Kessel, 
M. Hakkeren, 
A. F. v. Dongen, 
G. v. d. Velden, 
W. v. Boxtel, 
A. Verhagen, 
W. G. Reichardt, 
Hoppenbrouweri 

kofliehuis'' met bijgebouw, 
den architect J. Marijncri 

12,887 
12,760 
12,350 
12,196 
11,866 
11,738 
11,716 
9.750 

te Breda, 
• idem 
o Prinscnhage, 
» idem 
ii Breda, 
v idem 
• idem 
v idem 
• Kruisland, 

Haarlem, 11 April, onder beheer van 'srijks 
waterst.: lo. de uitvoering van baggerwerk in 
hel Noordzeekanaal, bestek no. 52, dienst '89; 
ingok. 7 bilj., als: 
.1. Hillon. Grave, f 7600 
('. G. Keij, Leiden, a 7630 
G. IJ. v. Doorn, Amsterdam, » 7100 
W. Goedkoop Di., idem a 6f,0O 
Ario Visser, Haarlem, a 6450 
A. Volkor Lz.. Sliedrecht, » 5400 
F. E. Terwindt, Pannerden, » 4560 
Raming » 6600 

2o. bet uitvoeren van baggerwerk in de spoor-
weghavea te Enkhuizen, bestek no. 53, dienst 
'69; ingek. 6 bilj., als: 
A. Volkei' Lz., Sliedrecht, ƒ 5200 
J . v. d. Plas, Hardinksveld. 0 5125 
J. v, Nooi'dennen, Harlingen, » 4790 

en vaarwaters in onderhoud en beheer bij dc 
provincie Friesland, in 9 perc.; minste inschr. 
waren: 

Perc. 1, a. de Dokkumer Ee, ter lengte van 
12,800 M.; b. de Holwerdervaart over eene lengte 
van 150 M., J. v. Noordennen, Harlingen, voor 
ƒ 12,599. RamingJ 17,022 

Perc. 2, 4. de Stadsgracht te Franeker, ter 
lengte van 515 M.; b. de Dongjumervaart, de 
Tjummarumervaart en de Ried, ter lengte van 
9390 II.; e. het Berlikumerwijd, ter lengte van 
850 M., dezelfde, voor ƒ 12,042. Raming ƒ 16,785. 

Perc. 3, de Noordcr Oudeweg, ter lengte van 
3700 II., B. G. Berger, Oudehaske, voor / 8749 

4500 Raming • 4775 
4469 ! Perc. 4, de Wierster Oudemcer, ter lengte van 
5290 2560 M., H. H. Smith, Almenum, voor f 2830 

Raming » 3510 
Perc. 5, de Sexbierumervaart, ter lengte van 

3760 M. W. J. Boltje, Oudehaske, voor ƒ 1474 
Raming , 1848 

Perc. 6, de Poldervaart van het 6e en 7e veen-
district, H. Sterk, Oostermeer, voor ƒ 970 

• 3150 Raming > 1088 
» 2991 I Perc. 7, het Kolonelsdiep, B. S. Krikke en G. 
» 3350 ! H. de Heij, Oudehaske, voor ƒ2727. Raming/2864, 

van het | Perc. 8, de Diepe Dolte te Workum, F. I). 
Deinum, Workum, voor ƒ 165. Raming f 180. 

Perc. 9, a. in de Noordergracht te Sneek, ter 
lengte van 70 M.; b. in de Geeuw langs de Noord. 

ƒ 13,337 zijde der Kolk, ter lengte van 300 Jl., W. Kribbe, 
Oudehaske, voor ƒ 280. Raming f 213. 
Te zamen f 36,836. Totale raming / 47,175. 

2o. het uitvoeren van eenige vernieuwingen 
en herstellingen aan de werken der Compagnons-
of Appelscha vaart, benevens het gewoon onder
houd dier werken, van 1 Mei '89—1 Mei '90, in 
2 perc; minste inschr. waren: 

Perc. 1, R. v. Zinderen Bakker, te Kortezwaag, 
voor ƒ 1218. Raming f 1360. 

Perc. 2, O. M. Meek, te Donkerbroek, voor/'555 
Raming „ 660 

Willemsoord. 12 April: het maken van over
dekte hellingen voor 2 torpedobooten, 

/ 3600 
» 3202 

groot 

A. Bels, 
A. Bos, 

4690 
4300 
4120 
6000 

dê  levering van 1020 jc. Bosi 
gemeente Menaf 

le Jong, 
Graull', 
de Waard, 
Duinker, 
Deutekoin, 
D. v. Doorn, 
Wijker, 

P. Spruit, 
Pb. Verbruggen, 
II. Boon, 
L. de Neef, 
J. F. Philips, 
D. de Vries, 
J. Giltjes, 

3270.— 
3270.-

650.-

1679.— 

6S00.— 
5100.— 
3000.— 
van eon 

I. . Kalis Kz., Sliedrecht, 
Ario Visser, Haarlem, 
C. Bos Az, Dordrecht, 
Raining 

Menalduni, 11 April 
stère grint, ten behoove van de 
diiiiuulecl: ingek, 4 bilj., als: 
W. P. Prins, Oudcbiltzijl, 
II. T, Kingma, idem 
G. Anema, Midlum, 
J. A. Deelstra, Rinsumageest, 
Gegund. 

Worniervecr, 11 April: het maken van een 
weg ter verbinding van do rijbrug over de Zaan 
en hot Zandpad in de gemeente Wonner; minste 
inschr. J. de Vries, te Purmorend, voor f 5983.1 A. Klaassen, Amsterdam, 

Keilt 12 April: de levering van koper- en P. Zanen Hz., Ammerstol 
messingplaat voor den aanmaak van patioonhtil- " 

minste inschr, waren: 

te Helder f 27 700 
* idem » 27,547 
a idem » 27,400 
a idem » 26,115 
» idem 3 26.110 
» Amsterdam, » 25;750 
a idem » 25.510 
• idem » 25.500 
» Helder, > 25,398 
» idem » 25,300 
w Waddinksveen, » 24 968 
• Helder, » 24.900 
» lil idle, » 24,900 
i> Helder, » 23,900 
• idem » 23.660 
ii Petten, a 23.400 
a Dordrecht, » 23,377 
» Helder, < 23,100 
» idem » 22,634 
» idem i 22,378 

Gebr. Jansen, 
per stère | G. Moorman, 

/ 3.44 • Gebr. Klein, 
» 8.35 Amsterdam, 12 April: het met zand ophoo-

3.24 ; gen van een terrein aan de Jacob-van-Leunep-
kadc, ondor beheer van den architect II. Le-
giirjt; ingek. 24 bilj., als: 
F. W. Dekker, Sliedrecht, 
W. Hogenhout, Amsterdam, 
L. Pott, Buiksloot, 

» 3.22 

zen enz. 
Perc. I, 7650 KG. messingplaat D. O. 0023 

enz., J. Leeuwenberg, te Delft, voor ƒ 5559.30. 
Perc. 2, 1700 KG. messingplaat D. O. 0013 

enz., dezelfde, voor / 1253.60. 
's-Besch, 12 April, onder beheer van 's rijks

waterstaat: lo. de voorziening van de kirnaal-
boorden dor Zuidwillernsvoort, in de provincie 
Noord-Hriibant; minste inschr. A. de KorteuH. 
J. Dekkers, te Baardwijk, voor f 4976 
Raming » 5000 

2o. het maken van twee wisselplaatsen op de 
Ziiidwillemsvaart, prov. Noord-Brabant; minste 
inschr. W. II. Swets, to Hardinksveld, voor/.1628 
Raming a 3500 

Haamstede. 12 April: do onderhoudswerken 
aan don Burg- err Westland[iolder; minste inschr. 
P. Vink. te Noordgouwe, voor f 9898. 

Doesburg, 12 April' het eenjarig onderhoud 
van de kazernegeboiiwen, de werken enz., te 
Doesburg, onder het beheer der genie, te Zutfen; 
ingek. 2 bilj., als: 
D. A. Willejiisen, te Doesburg, f 3890 
ü. EL v. Ree, » idem » 3756 
Raming » 3700 

Leeuwarden, 12 April, voor rekening der 
provincie: lo. bet uitdiepen van eenige kanalen 

F. Kriekaart, Amsterdam, 
E. van Brom melen, Nieuweramstel, 
J. dc Baat, Sliedrecht, 
A. M. van der Vlies, Sloterdijk, 
A. Kramers, Amsterdam, 
C. van Hoven, Nieuweramstel 
H. T. Wiegerink, Groenloo, 
E. v. d. Kijk en do Waal, Nieuweramstel, 
CL Versteeg, Hardinksveld, 
T. Bergman, Amsterdam, 
G. Schoone, idem. 
W. Ambachtsheer, Nieuweramstel, 
A. Zonneveld, Haarlem, 
P. Westmaas, Amsterdam, 
P. Zanen Cs., Ammerstol, 
J, Faas, Amsterdam, 
Schmidt en Hermans, Amsterdam, 
J. Mouhmlilci-, idem, 
W. A. Leon, Sloten, 

Miivenii.se, 12 April: het verdedigen van den 
onderzeeschen oever van het ealamitciise water
schap Stavenisse door steenbestorting; ingek. 4 
bilj., als: 
P. .Moorland, Stavenisse, ƒ 4926 
C. v. d. Hooft, Neuzen, a 4788 
Basaltinaatschappij. Rotterdam, » 4655.44 
P. A. v. d. Velde, Neuzen, » 4357 
Raming • 4928 

/•7075 
» 7000 
» 6985 
> 6780 
» 6780 
» 6570 
a 6540 
a 6300 
a 6500 
• 6480 
> 6200 
» 6163 
- 6105 
» 6100 
. 0100 
I 6022 
> 5900 
• 6670 
• 5.180 
• 53:10 
> 4925 
> 4840 
i 4740 
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BIJVOEGSEL 

D E O P M E R K E K 

van ZATERDAG 20 APRIL 1889. 

AANKONDIGINGEN 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Maandag, 22 April . 

Muteii (N.-IL), door burg, en weth.: de levering van twee partijen 
eerste kwaliteit straatklinkers (Waalvorm): 

lo. ten behoeve van de administratie van den Sloterstraatweg 100,000 
stuks, te leveren vóór 1 Juni e. k., gedeeltelijk nabij het huis de Vraag 
aan den Schinkel en gedeeltelijk aan de Sloterbrug over de ringvaart 
van den Haarlemmarmeerpolder; 

2o. ten behoeve der gemeente Sloten 64,000 stuks, te leveren vóór 
17 Mei e. k., aan den Osuorperweg bij het dorp Osdorp. Bilj. inzenden 
bij de Wed. Van Leeuwen, Overtoom. 

Dinsdag, 23 April . 
Maastricht, tc 10 uren, door het prov. best. van Limburg: het 

leveren en aanbrengen van leidingen voor waterverbruik en brand-
blussching in de gebouwen en terreinen van het prov. gouvernement, 
aldaar. Aanw. gehouden. Raming ƒ 1150. 

Helleveetsluls, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der 
genie, in kamer A 16 van kazerne no. 1: 

lo. het eenjarig orrderhoud van de werken en gebouwen te Hellevoet
sluis, aldaar. Raming f 6350; 

2o. het eenjarig onderhoud van de werken en gebouwen te Briello, 
Raming f 6800. Bilj. inzenden uiterlijk 22 April, vóór 3 uren. 

Sneek, te 11 uren, door burg. en weth. van Wymbritseradeel: 
lo. het uitbreken en herbestraten van een gedeelte van den weg ten 

zuiden en noorden van de vaste brug te Oppenhuizen, lang 221 II.; 
2o. idem idem van een gedeelte van den Eewal. te Woudsend en op 

andere plaatsen aldaar, in 2 perc. lang 156 on pl. 200 M. 
's-Hage, te ll'/j uien, door het ministerie van binnonl. zaken, aan 

het gebouw van het prov. best.: het maken, leveren en plaatsen van 
meubelen in de gebouwen der rijksuniversiteit te Leiden, ged. '89. Inl. 
bij den rijksbouwkundig: voor de onderwijsgebouwen enz., te 's-Hage, 
cn den hoofdopzichter der universiteitsgebouwen K. de Boer Hz., te 
Leiden. Aanw. gehouden. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. cn weth.: het bouwen van eene 
openbare lagere school der ie klasse, op een terrein aan de Dijksgracht. 
(Zie advert, in n°. 15.) 

Helium, te 12 uren, door burg. en weth. van Kolluinerland en 
Niéuw-Kruisland: het herstellen van straatwegen in dio gemeente, met 
bijlerering van materialen. Aanw. gehouden. 

's-Hage, te 1 uur, door burg. en weth.: het aanleggen en rio-
leeien van de Thercsiastiaat in het Koiiinghi-Emmupaik aan den 
llezuiilenhuutschen weg. te 's-Hage. 

Eindhoven . to 6 uren, door den bouwkundige J. H. v.d. Von, inliet 
café Groenhuis: het bouwen van twee woonhuizen met alle uanhoorig-
beden en gemakken, in de straat ten Hage aldaar. Aanw. 23 April, 
te 10 uren. 

Kt.-Annaparochie (Fr.): het bouwen van eene kerk voor de Ned.-
Herv, gemeente. Inl. hij D. Kenning, aldaar. Aanw. gehouden. 

Woensdag, 24 April . 
Nijmegen, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

op het bureau der genie: het bei-stellen en vernieuwen van daken 
en goten c. a. van kazernogobouwon te Nijmegen. Bilj. inzenden uiterlijk 
28 April, vóór 3 uren. Raming / 6100. 

's-Hage, te 11 uren, door liet ministerie van waterstaat enz.! de 
uitvoering van baggerwerk in bet vaarwater dor rivier de Waal, onder 
Ophemelt en DrenmeL tusschen de kiJOmeterraaien 59 en 62 der her
ziene rivierkaart. inl. bij don hoofdingenieur Leemans, to 's-Hage, en 
den ingenieur Van der Sleijden, to Nijmegen. Aanw. gehouden. Raining 
/ 0.14 per MS. 

's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van vultooihigswerken bij de schutsluis bewesten Utrecht, be
hoorende tot de werken voor don aanleg van oen kanaal ter verbinding 
van Amsterdam met de Merwede. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan 
en don ingenieur Kemper, beide to Utrecht, Aanw. gehouden. Raming 
f 3700. 

's-llage. to 11 uien. door het ministerie van waterstaat enz.: bet 
wegruimen van een in de rivier de Bovon-Merwede, onder du gemeente 
Gorichem, gezonken vaartuig. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 
's-Hage, don ingenieur Hoogen boom, te Donlijecht, err den opzichter Van 
de Kreke, te Gorichem. 

«eerlruldrnberg, to 11 uien, door den eerstaanwezond-ingoniclli' 
der genie te Breda, in het hotel Santbergen! Ikst eenjarig onderhoud van 
de werken en kazernegebouweii enz., te Geertruiileiiherg. Ililj. inzenden 
uiterlijk 23 April, vóór 3 uren, op bet bureau dor genie, aldaar. Ra
ming / 4850. 

Lelden, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie te 
's-Hage, op het bureau der genie: bet éénjarig onderhoud van do 
kazeriiegelioiiwon enz., to Leiden. Bilj. inzenden uiterlijk 23 April, vóór 
3 uron, op het bureau van don hoofdopzichter, aldaar. Raining f 8460. 

Heusden, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur to 's-Bosch, 
in het logement «Wa|ien van Amsterdam": het eenjarig onderhoud van 
de werken en gebouwen te Heusden. Ililj. inzonden uiterlijk 81 April, 
vóór .1 ureh, op het bureau der genie te Heusden. Raining /' 1055. 

Iloarii, to II uren. door don ecrstaanwezoiul-ingoiiieui'dor genie, 
te Beider, in het hotel ade Doelen": bet eenjarig onderhoud van de 
kazeniegeijoiiwon enz., te Hoorn. Ililj. inzenden uiterlijk 23 April, voor 
3 uren. hij den eerstaanwezend-ingenieur te Helder. Raining t 3750. 

Heemstede (N.-H), te 11 uren. door burg. en weth.: het bouwen 

I van een post- en telegraafkantoor met directeurswoning. Inl. bij den 
architect J. Wolbers, aldaar. Aanw. 20 April, te 10 uren. (Zie advert, 
in «». 15.) 

Middelburg, to 1 uur, door do gascommissie, ten kantore der gas
fabriek : het maken der hei- cn fundeeringwerken voor een gashouder 
niet ijzeren kuip van 18 M. diameter. 

Harlingen, te l'/j uren, door de directie der Nederl. maatschappij 
voor kaas- en rooniboterlabrieken, in bet koffiehuis de Korenbeurs, van 
de Wed. Fekkes: het bouwen van een kaas- en roomboterfabriek met 
machine- en ketelhuis, kaaspakhuismet pekelkamer, schoorsteen, regen
bak, ïjspakhuis en verdere bijbehoorende werken teOudega, (Wymbrit-
soradoel.) Inl. bij den architect I.. J . Bitter, le Haarlem. J 

Westerbreek (Gron.), te 2 uien, door bet bost. van den Wester-
broekstermude Molenpolder, bij J. O. Boumau: den molen van scheprad 
te vervangen met oen schuil' cn den molen 175 M. omhoog brengen. 
Aanw. te 1 uur. 

Siekerk ,Gr.), te 6 uren, door burg. en weth. vim Oldekerk, in het 
gemeentehuis: liet doen van een vcrtirnrneiing aan het schoolgebouw 
aldaar, en bet leveren van nieuwe schoolbanken. Aanw. te 4 uren. ~ . 

Kiis<-lii-iit'. te 8 uren, door bet best van de Enschedésche winkel, in het 
kofliehuis van J. Mendelaar: het verbouwen van bovengenoemden winkel, 
op een terrein, gelogen aan de Langestraat. Aanw. te 9 uren. 

Groningen . to 8 uren: het doen van eenige timnier-, verf- en 
scbildei'wei ken en bet uitvoeren van stukadoorwerken aan en in de 
gebouwen van do vereeniging ade Harmonie", te Groningen. Inl. bij den 
bouwkundige II. Raammaker, aldaar. 

Donderdag, '17% apri l . 
Haarlem, te 10 uren, door den majoor eerstaanwezend-ingenieur, op 

het bureau der genie: het doen var. voorzieningen aan militaire ge
houwen te Haarlem. Bilj. inzenden uiterlijk 24 April, vóór 3 uren. 
Raming ƒ 4500. 

Helder, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
op het bureau in het rijkshuis: het doen van voorzieningen van ver
schillenden aard aan of bij militaire gehouwen, in de stelling van Helder. 
Bilj. inzenden uiterlijk 24 April, vóór 3 uren. Raming /' 3650. 

l leil l . te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der- genie, te 
's-Hage, op bet bureau voor de schutterij, hij den Doele: 

lo. het eenjarig onderhoud van de kazernegebouwell enz., en van de 
werken te Delft. Raming /' 12,100; 

2o. het doen van bei-stellingen en vernieuwingen aan militaire gebouwen 
enz., te Delft. Raming ƒ 7300; 

; ; . i . het vergrooten van de steenen werkplaat; bij den geweerwinke! 
te Delft. Raming f 4460; 

4o. het vernieuwen van de bergplaats voor afgewerkte projectielen bij 
do ijzergieterij to Delft. Raming ƒ 4 0 8 0 ; 

5o. bet maken van een cellengebouw hij do kazerne aan de paarden
markt to Delft. Raming ƒ 1600. Bilj. inzonden uiterlijk 24 April, vóór 
3 uren, bij don hoofdopzichter van fortificatiën, te Delft. 

u-Bosch, te 10 uien, door burg. en weth.: bet opruimen van on
diepten bij de uitmonding der rivier de Dommel of do voormalige 
vestinggracht boven do brug buiten don Vuchteruitgailg. Aanw. 23 April, 
te 11 uren. 

Breda, to II uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, in 
het kofliehuis allof van Holland: 

lo. het eenjarig onderhoud van dn kazernegebouwen onz., te Breda. 
Raining ƒ 11.000; 

2o. het eenjarig onderhoud van de koninklijke militaire Academie, te 
Breda. Raming /' 6000; 

3o. eene gedeeltelijke binnen-en biiitenvorving van gehouwen tc lireda. 
Raming /' 4000; 

4o. eene verving van de gebouwen der koninklijke militaire Academie 
te Hreda. liamimt ƒ 5000. Ililj. inzenden uiterlijk 24 April, voor 3 urerr. 

Ilardriibrrg iOv.), te 1 uur, in het hotel van Munster: het bouwen 
van een zuivelfabriek. 

Moergestel (>".-l!i'.}. te 3 uren, in het koffiehuis l het Fortuin", voor 
C. Hommers, te Tilburg: hot graven van grachten, het ophoogen van 
het terrein en hol houwen van eene villa, stal en remise, op hot land
goed het Kasteeltje. Inl. hij den architect II. Bekkers, te Tilburg. 

TakoziJI onilei' Stindel (Friesl.), te 11 uren, door hot thjksliest. van 
het waterschap ade Zeven Grietenijen en stad Sloten": het maken en 
herstellen van paal-, aard- en kopworkeii. steeiiglooiingeii, kisn ollingcii, 
het uitvoeren van vei-schillende pereeelen verfwei k enz. 

Willemsoord, doof den raad van toezicht van hot koninklijk instituut 
voor de marine: de leveling van pl. nl. 20 passordoozen. 

Heeren * een: het bouwt'ii van eene roomboter- eu kaasfahi'iek, tc 
Vcensluis bij Hooi ouwen. Inl. bij G. J. Putbaar, aldaar. 

Vrijdag. M April , 
liiierslutirt. to II uren. door don eerstiuuiwezeiid-iiigeniotii'der genie 

aldaar, in hot hotel Muller: het doen van herstellingen en voorzieningen 
aan kazernen on stallen to Amersfoort. Ililj. inzenden uiterlijk 2ö April, 
VÖor 3 uren. Ihuning ƒ 2' 0. 

Willemsoord, to i l * '.ii. door do directie der marine: bét ver
richten van vvoikzaaiiiheil,.' aan do mai'inici'skazei'ne en aan decintine 
voor schepelingen, lui. ' den hoofdingenieur der marine, aldaar. 
Aanw. 24 on 25 April, f f . J uren. 

Arnhem, to II1/, i . door buig. en weth.: het verrichten van 
eenigo herstellingen on .Ji'iiieuwingeii aan verschillende gemeente-li , gebouwen en scholen, in i. VVrc. (Zie advert, in n'. 16.) 

's-llage, te Iff uren. rpoï hetministerie van 'waterstaat enz.: het 
onderhouden en herstellen van het post- en telegraafgebouw to Rotterdam, 
van den dag dor kennisgeving van de goedkeuring dor aanbesteding tot 
en met .11 Dcc. '91. Inl. bij den rijksbouwmeester in het 2e district, te 
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's-Hage, en den hoofdopzichter voor dc landsgcbouwen J. Uartcls, te 
Rotterdam. Aanw. gehouden. Raming / «786. 
t Dordrecht, te 12 uren, in liet kofliehuis van L. van Dongen: het 
afdammen, droogmaken en drooghouden der uitwatcringsluis van den 
polder Mookhoek en Trekdam, aan dc rivier de Kil onder's-Gravendeel. 
Inl. hij den fuhriek II. Beljors. te Puttershoek. Aanw. 25 April, te 
81/, uren. F 

fc-, Dordrecht, te 2 uren, door het best. van den Miilpolder, in het 
kofliehuis van L. van Dongen, aan het Schellerspleini de herstelling of 
dichting der doorbraak in den Mijl|Hilderdijk te s-Gravendeel, benevens 
het ophoogen van een gedeelte van dien dijk ten westen van de voor
malige nitwateringsluis. Inl. bij den architect II. Ileljers, te Putters
hoek. Aanw. 23 April, tc 3 uren. 

I Zandt iGron.), door burg. en weth.: de levering aan dek in den 
kruiwagen van 275 stère gehorde riviergrint en 175 stère keislag, be
nevens 150,000 kilo keien van minstens 8 cM. dikte (de last van 2000 
KG.), te leveren vóór 15 Sept. '89. 

kloef i n er (Zeel.), door burg. en weth.: de levering van 80 M 3 onder
houdsgrint en 20 M ' grintzand. 

Uskwerd (Gron ), tnor burg. en weth.: de levering van 100 stère 
keislag. te leveren vóór 1 Oct. 

l'okwerd, door burg. en weth.: de levering van 150 stère gehorde 
schoongewasscheii riviergrint. 

Zaterdag , 25 April. . 
'•-Hooch, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

in het gebouw op den Uilenburg: 
lo. het eenjarig onderhoud van de werken, gebouwen enz., te 's-Hoscli 

en onderliooriglieden. Raming / 9000; 
2o eene verving van gebouwen en werken te 's-Bosch en onderhoorige 

forten. Raming f 2000. Bilj. inzenden uiterlijk 26 April, vóór 3 uren. 
Jl Hrunlngen (Geld.), te 10 uren. door burg. en weth.: de levering van 
circa 550 stère gewasschen riviergrint in de verschillende wegen. Bilj. 
inzenden tot 9'/, uren. 

8t.-Michielsgestel, te 10 uren, door burg. en weth.: het uitbreiden 
der openbare school met eenige bijbehoorende werken en met bijlevering 
der daartoi benoodigde bouwmaterialen. Inl. bij M. van Nielen, aldaar. 
Aanw. 24 April, te 10 uren. 

Dord recht, to 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie 
te Breda, in het lokaal van J. C. van der Horst: 

lo. het eenjarig onderhoud van de werken en gebouwen enz., tc 
Dordrecht. Raming ƒ 3300; 

2o. het doen van voorzieningen en herstellingen aan militaire gebou
wen te Dordrecht. Raming f 3050. Bilj. inzenden uiterlijk 26 April, 
vóór 3 uren, bij den hoofdopzichter van fortilicatiën, te Dordrecht. 

Hrlelle, te 11 uren, ten raadliuize; het doen eener dijkboringin den 
Oudenboornsclien zeedijk. Aan 26 April, te 4 uren. 

Kaarden, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie 
aldaar, in het bomvrij gebouw in bastion Oud-molen: het eenjarig onder
houd der: 

lo. kazernegebouwen enz., te Naarden. Raming f 4650; 
2o. werken te Naarden. Raming / 5000; 
So. werken langs de Vecht van Muider tot Hinderdam. Raming/"5050; 
4o. werken en kazernegebouwen langs de vecht van Kijkuit tot 

Ifaarseveen. Raming f 4900; 
eene verving van: 

5o. kazernegebouwen en werken te Naarden. Raming f 1500; 
6o. werken langs de Vecht van Muiden tot Hinderdam. Kaming /'2300; 
7o. het verrichten van herstellingen aan gebouwen te Naarden en aan 

batterij no. 4. bij Naarden. Raming ƒ 2650. Bilj. inzenden uiterlijk 26 
April, voor 3 uren. 

Winschoten, door burg. en weth.: de levering van 500 last klopkeien, 
vrij voor den wal in den kruiwagen aldaar, niet zwaarder dan 75 
KG. en niet kleiner dan 8 cM.. te leveren vóór 15 Aug. 

Maandag, 2» April. 
Hrrda. te 10',, uren, door den architect J. M.Marijnen, in het koflie

huis van W. P. Ooines, Havermarkt: het verbouwen van het huis met 
veigrooting der magazijnen, staande en gelegen op de Veemarkt aldaar, 
wijk D no. 178. 

Amsterdam, te 1 uur, door hot best. van liet Willemspark, in het 
paviljoen van liet Vondelpark: het wijzigen van het eerste rondpointen 
het uitvoeren van verdere bestratingswerken aan den Parkweg. Inl. bij 
den opzichter A. Egas. Aanw. 23 April. 

Home. te 1 uur, namens S. Spanjaard I.z., in het hotel Ensink: het 
bouwen van een woonhuis met bijgebouw, op een torrein aan den 
Stationsweg aldaar. Inl. bij den architect G. Bcltnian A.Gz., te Enschedé. 
Aanw. te 10 uren. 

Pultcrshoek (Z.-ll.), te 1 uur. door burg. en weth.: den herbouw 
van den afgebranden toren der gemeente. Inl. bij den architect H. 
BeKers, te Puttershoek. Aanw. 29 April, te 11 uren. 

Haarlem, te 2 uren, door dijkgraaf en heemraden van den Haarlem-
mermeerpolder, ter secretarie: 

lo. het verdiepen van eenige vakken der tochten in dien polder; 
2o. het onderhoud der ringvaartsboorden van der. polder, ged. '89 en 

de drie eerste maanden van '90. Inl. bij den ingenieur, te Haarlem, en 
de betrokken opzichters. 

Lagcland (Gr.), te 2 uren, door het best. van het waterschap het 
J.agelaud, gem. Slodderen, bii M. Groenveld: het afbreken en het 
wederopbouwen van een windwatermolen, staande te Gersloot, onder 
Gorredijk. Aanw. te 10 uren. 

T o l r n , te 2 uren. door den architect A. le Clercij, te Kruiningcii, in 
het hotel van Hoek: het bouwen van een nieuwe graanschuur, groot 
588 M 2 , nabij het hof Frederiksburg, in den . ana-Jacobapolder, te St.-
Philipsland. Aanw. 27 April, te 1 uur. '9i 

Koetii hein (Geld.), te 7 uren, in den '99-iden Leeuw, voor G. J. 
Horsting G.Hz.: het bouwen van een heereeiuj s a a n den straatweg, 
aldaar. Aanw. te 4 uren. aar, 

lllnsdag, 30 Apr 'eu. 
Amsterdam, te 10 uren, door den luiten?'a,'kolonel eerstaanwezend-

ingenieur der genie, op het bureau der genie; iet. doen van verschillende 
voorzieningen enz., aan de kazernegebouwen te Amsterdam. Bilj. inzenden 
uiterlijk 29 April, vóór 3 uren. Raming f 9350. 

Baak (Geld), te 10 uren, door het R.-K. kerkbest., in de herberg het 

Wapen van Baak, bij A. Hef keus: het bouwen eener kerk met toren, 
kapellen, traptoren, biechtstoelen, sacristie enz. Inl. bij den architect 
A. Tepe, tc Utrecht. Aanw. 29 April, te 3 uren. 

Gorredijk (Fr), te 10 nren, door het |iolderhest. van het 6e en 7e 
veendistrict, onder Opsterlanil en Engwirdon, in de de Korenbeurs: 

_ lo. het eenjarig onderhoud en de vereischt wordende reparation, ver
nieuwingen en leverantiën aan de windmolens, bruggen, sluizen, duikers, 
gebouwen, dammen, hekken en stekken enz., eigen aan den polder, van 
den dag der gunning tot 1 Mei '90, in 5 perc.; 

2o. liet driejarig onderhoud van de tocht- en ringvaarten, wegen en 
kanalen ent., mede eigen aan den polder, van den dag der gunning tot 
1 Mei '92, in 1 perc. Inl. bij den opzichter A. Kooistra, te Gorredijk. 
Aanw. 25 April, te 10 uren, te beginnen aan den Uilesprong. 

's-llage. te l l uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de aan
leg van een gedeelte kanaal van nabij den Zeilweg onder de gemeente 
Maarsen tot de schutsluis bewesten Utrecht, zoomede het in verband 
daarmede omleggen van de heide Rijnspoorwegbanen Utrecht—Amster
dam en Utrecht—Rotterdam, alles met bijbehoorende werken, behoorende 
tot de werken voor den aanleg van een kanaal ter verbinding van 
Amsterdam met de Merwede. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan, en 
den ingenieur Kemper, beide te Utrecht. Aanw. gehouden. Raming 
f 1,912,000. 

's-llagr, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
voortzetten der verbreeding langs den rechteroever en het verlengen 
der dwarskribben aan den linkeroever van het Scheur, beneden de haven 
van Maassluis, met bijbehoorende werken, voor de verbetering van den 
waterweg langs Rotterdam naar zee. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, 
te 's-llage, den ingenieur Welcker, te Rotterdam, en den ingenieur 
Nelemans, te Maassluis. Aanw. 24 April, te 11'/- uren. Raming 
ƒ 185,000. 

Woensdag, I; H H . 
Amsterdam, te 11 uren, door den schout-bij-nacht, directeuren 

kommandant der marine: de levering van plaat- en staafijzer en geel
koperen ketel- en vlampijpen. 

Deventer, te 11 uren, door den kapitein eerstaanwezend-ingenieur te 
Zutfen. in het hotel «de Keizer": het doen van voorzieningen aan mili
taire gebouwen te Deventer. Bilj. inzenden uiterlijk 30 April, vóór 3 
uren, bij den hoofdopzichter van fortilicatiën te Deventer. Raming/ 6550. 

Hellevoetsluls. te 11'/, uren, door de directie der marine: 
lo. het herstellen van een gedeelte omrastering rond de werf, van 

het gootlood op verschillende gebouwen, van het dak der bootsmans- en 
artilierie-wei'kplaatsen, eenige herstellingen aan het buskruitmagazijn en 
aan de bergplaatsen van cokes, het herstellen van een gedeelte spoor
baan op de Tien Gemeten en het uitvoeren van onderhoudswerken aan 
diverse maritieme gebouwen en inrichtingen; 

2o. het herstellen van de muren aan het gebouw der vroegere dok-
machine en de kaai bij den inastbok, van de scheidingsmuren bij de 
barakken, van de spoorbaan en bestratingen, van voeg- on pleisterwerk 
aan gebouwen en van hardsteen en metselwerken in de droge dokken; 

3o. het herstellen van een gedeelte beschoeiing, van den kaaimuur, 
van twee ineerstoelen en van de beplanking op de marinebrug; 

4o. het uitvoeren van schilder-, wit- en teerwerken, aan diverse 
maritieme gebouwen en inrichtingen. Inl. bij den hoofdingenieur der 
marine, te Hellevoetsluis. 

Maastricht, te 12 uren. door den prov. inspecteur der directe be
lastingen, op zijn bureau: het stichten van een gebouw, dienende tot 
kantoor en woning van een kommies-ontvanger, op een terrein nabij de 
brug over de Maas, onder Roosteren. Inl. bij den rijksbouwmeester in 
het 2e district, te 's-llage. Aanw. 24 April, te 1 uur. 

Donderdag, 2 Hel. 
Haarlem, tc 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 

f;ebouw van het prov. best.: het voortzetten der verbetering van de 
laven te Terschelling, behoorende tot de havenwerken in de provincie 

Noord-Holland. Inl. bij den waarnemend-hoofdingenieur, te Haarlem, 
den ingenieur Keurenaer, te Hoorn, cn den opzichter Bulkens, te Ter
schelling. Aanw. 25 April. Raming / 8950 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. 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 waarnemend-hoofdingenieur, te Haarlem, 
den ingenieur Keurenaer, te Hoorn, en den opzichter Bulkens, te Ter
schelling. Aanw. 26 April. Raming f 8875. 

Eindhoven, te 11 uren, door burg. en weth.: de levering van 
45,000 tjuenastkeien. 

Vrlldag, S Mei. 
's-Bosch, te 10'/, uren, door het ministerie van wateist. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het maken van steenglooingen tegen 
de buitenbeloopen der Diezedijken, tot voortzetting van de werken tot 
verbetering van de Dieze, prov. Noord-Brabant. Inl. bij den hoofd
ingenieur in hot 6e district, te 's-Bosch, den ingenieur Schuurman, te 
Vucht, en den opzichter Vroeg, te Oevecoeur. Aanw. 26 April. Ra
ming / 8200. 

's-Boseli, te 10'/, uren. door het ministerie van waterst. enz, aan 
het gebouw van het prov. best.: het vernieuwen van drie paar deuren 
voor schutsluizen der Zuidwillemsvaart, provincie Noord-Brabant. Inl. 
hij den hoofdingenieur, te 's-Bosch, den ingenieur Schuurman, te Vucht, 
en den opzichter Poinméc, te Aarle-Rixtel. Aanw. 26 April. Raming 
f 6000. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 
aanleg van eene telegraaflijn met vier draden langs den Rijnspoorweg 
's-Hage—Gouda. Inl. bij de inspecteurs der rijkstelegraaf te 's-llage en 
Utrecht. Raming /' 16Ó0. 

Arnhem, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het maken van een zinkput met bijbe
hoorende werken in den rijksweg van de Grebbe naar Arnhem, te 
Oosterbeek, prov. Gelderland. Inl. bij den hoofdingenieur, den inge
nieur Gockinga en den opzichter Rietberg, allen tc Arnhem. Aanw. 25 
en 27 April, van 10%—II1/, uren. Raming / 657. 

Botterdam, te 1 uur. door burg. en weth.: het maken van eene 
overkapping en eene ketclbemetseling met bijbehoorende werken op het 
terrein der gemeentegasfabriek aan den Oostzeedijk. Aanw. 26 April, te 
11 uren. (Zie atteert. is n". 15.) 

D E O P M E R K E R . 

Iltrerht . te I uur, door de directie van den Ned. Rijnspoorweg: het 
aanbrengen van I ten oplangers op palen, bel rijzen van een gedeelte 
sleigervloer, het maken van een goederenloods niet bureau's en lokalen 
eu liet doen van aulllioorige werken op den oostelijken steiger, Wes-
lerdokdijk Amsterdam. Bilj. inzenden uiterlijk 2 Mei. Aanw. 25 April, 
te 11 uren. 

Middelhui -g te 1'/, uren, door burg. en weth.: het verbouwen en 
uitbreiden der gemeente-bewaarschool, aldaar, wijk 11 no. 133, in de 
lloorenstraat. Aanw. 27 April, te 2 uren. 

Zatrrdag. 4 Mei. 
's-llage. te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie 

aldaar, op het bureau der genie: 
lo. het doen van herstellingen en verbeteringen aan militaire gebou

wen te 's-Hage. Raming f 6550; 
2o. het leveren van kazerneiiieiibelen te 's-llage en te Dellt Raming 

/ 1800. Bil|. inzenden uiterlijk 3 Mei, vóór 3 uren. 
Bols» ord, te 12 uren, door het best. der vereeniging .Kerkelijke 

kas", iu bet hotel uTuininga": het amoveeren van twee woonhuizen en 
het bouwen van een lokaal met liijliehoorende werken. Inl. bij den 
architect K. Tromp. 

Lelden, door dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland: hel aanvul
len cn gedeeltelijk uitbreken van de Vuilebrassluis bij Gouda. Inl. bij 
den ingenieur te Leiden. 

Tolen. door het best. van het waterschap do Vrije polders: de levering 
van 270 scheepston Waalpuin. Inl hij den waterbouwkundige K. 
G. Bal. 

Maandag, « Mei. 
'o-llage. te 12 uren, door den architect VV. B. van Liefland, in het 

Hotel café central: het bouwen van 98 arbeiderswoningen, een woning 
voor den opzichter en tien pakhuizen, in 2 perc. en massa. Aanw. 26 
April te 11 uren. (Zie adeert. in n'. 16.) 

Maastricht, te 10'/, uren. door het ministerie van waterstaat enz.. 
aan het gebouw van prov. best.: het maken van paalregelwerk met 
tuinen enz., langs de kanaalboorden der Zuid-Willemsvaart, in de ge
meente Nederweerd, provincie Limburg. Inl. bij den hoofdingenieur in 
het 7e district en den ingenieur DolTegnies. beide te Maastricht. Aanw. 
29 April. Raming J 9300. 

'••Hage, te l l ' l , uren. door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het gebouw van het prov. best. i het bezinken en bestorten 
van den oever vóór den kleinen Paralleldam. liggende aan de oostzijde 
van de buitenhaven van het kanaal door Voorna, te Hellevoetsluis, be
hoorende tot de zeewerken in de prov. Zuid-Holland. Inl. hij den hootd-
ingenieur in liet 10e district, te 's-Hage. den ingenieur, te Brielle, en 
den opzichter Kooreman. te Nieuw-llellevoet. Aanw. 29 April. Raming 
f 10.000. 

Woensdag, Si Mei. 
's-Hage, te II uren, door het ministerie van watersluit enz.: hot 

verruimen van het vaarwater in de rivier de Noord, behoorende tot de 
werken der Dordsche waterwegen. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, 
te s-Hage, den ingenieur Hoogonbooni en den opzichter De Kiewit, 
beiden tê Dordrecht. Aanw. 1 Mei. Raining ƒ 6000. 

's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
voortzetten'van de verruiming van het benedeneinde van bet Scheur en 
van de verdedigingswerken langs den rechteroever aldaar, voor de ver
betering van den waterweg langs Rotterdam naar zee. Inl. hij den 
hoofdingenieur Leemans, te 's-llage, den ingenieur Welcker, te Rotter
dam, en den ingenieur Hebreus, te Hoek-van-Holland. Aanw. 1 Mei, te 
12 uren. Ramhig f 408,300. 

's-llage te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: de 
uitvoering van baggerwerk aan den benedenniond van hut Spui lui. 
bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage. den ingenieur 1 oogenboom 
cn den opzichter He Kiewit, beide te Dordrecht. Aanw. 1 Mei. Raming 
f 0.25 per SÉ'. . . . , , 

's-Hage te 11 uren. dooi het ministerie van waterstaat era.: het 
maken van twee gemetselde afsluitingen aan de einden der ijzeren over
kapping op het centraal personenstation te Amsterdam ten behoeve van 
den spoorweg van Nieuwediep naar Amsterdam. Inl. bij den eerstaan
wezend-ingenieur der staatsspoorwegen J. Lends, te Amsterdam. Aanw. 
25 en 26 April te 11 uren Raming f 26,200. 

's-Hage te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: bel 
le""en vaii een tweede spoor tusschen Uitgeest en Zaandam en het 
uHvoeren van lig.' daarmede in-verbaiid-staande werken ten behoeve 
van den spoorweg van Nieuwediep naar Amsterdam Inl. hij den eerst
aanwezend-ingenieur der staatsspoorwegen ,1. Leijds. te Amsterdam. 
Aanw. 1 Mei, te 11 uren. Raming f 62.0(10. 

's-Hage. te 11 uren. door hel ministerie van waterst. enz.: de u i 
voering van baggerwerk in bet vaarwater van de rivier de Maa-, volgens 
perc. 1. Inl. hij den hoofdingenieur 1. mins .te s-Hage. den ingenieur 
Steijn Parvé, te 's-Bosch, en de opzichters Willems, te Maastricht en 
Droste, te Roermond. Aanw. 1 Mei. Raining ./ 4000. 

Ilondi-rdog, » Mei 
Haarlem, te 11 uren, door het prov. best. van Noord-Holland: het 

verdiepen van eenige gedeelten van het Noord-Hollandsen kanaal. Aanw 
2 Mei. Raming f 19,000. 

Iliiurlem. te II uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het leveren van brik en steen en hel 
bestraten der lleldersche zeewering, behoorende tot de rijkszeewerken in 
de prov. Noord-Holland, in 2 pere. Inl. bij den waarnemend hoofd
ingenieur, le Haarlem, don ingenieur Keuipees, le Alkmaar, en den 
opzichter Kool, Helder. Aanw. 2 M.i. Raining: perc. 1 ƒ 1950, perc. 
2 ƒ 10.050. 

Haarlem, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: hel verdiepen val nige gedeelten 
van bet Noord-llollandscb kanaal. Inl. bij den waarnemend hoofdinge
nieur, te Haarlem, den ingenieui Kempees, te Alkmaar, en dc betrokken 
opzichters. Aanw. 2 Mei. Raming ƒ 19.000. 

Vrijdag. 10 Mei 
s-Bosch. te 10fa uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het maken en leveren van drie nieuwe 
brugscbepen en het uitvoeren van bijbehoorende werken, ten behoeve 
van de schipbrug over de rivier de Maas te lledel. Inl. bij den hoofd
ingenieur te 's-Bosch. den ingenieur Schuurman, te Vucht, en den op
zichter Vroeg, te Oevecoeur. Aanw. 3 Mei. Raming / 8400. 

's Bosch, te 10'/, uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het uitvoeren van buitengewone ver
nieuwingen en herstellingen aan de schipbrug over de Maas bij lledel 
.•ii bijbel end-' werken, behoorende tot den diensl dei veren in -le 
prov. "Noord-Brabant, Inl. bij den hoofdingenieur in hot 6e district, den 
ingenieur Schuurman, te Vucht, en den opzichter Vroeg, te Crevecoeur. 
Aanw. 3 Mei. Raming 6000. 

's-llagc. te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: bet her
stellen en verbeteren van rijkstelegraallijnen tusschen Rotterdam en 
Moerdijk. Inl. bij de inspecteurs te 's-llage en Rotterdam. Raming/ 850. 

Woensdag, 15 Mei. 

s-llagr. tc 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van werken tot voortzetting der verbetering van de rivier de 
Maas, tusschen de kilouieterraaien 39 en 42 der rivierkaart, onder de 
gemeenten Obbicht en Greveiibicht, prov. Limburg. Inl. bij den hoofd
ingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur Steijn Parvé, te 's-Bosch, 
en den opzichter Willems. te Maastricht. Aanw. s Mei. Raming/16,300. 

s-llago, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz: het 
aanbrengen van oevervoorzieningen langs de Nieuwe-Merwede, behoo
rende tot de werken dor Merwede en Killen. Inl. bij den hoofdinge
nieur Leemans, te 's-llage. den ingenieur Hoogeboom te Dordrecht, en 
den opzichter Baumer, te Werkendam. Aanw. 8 Mei. Raming/25.000. 

it .mi vu- (fir.), door burg. en weth.: de levering van 325 stère 
gehorde grint. 

Donderdag, l i l Mei. 
Haarlem, te U uren. door het ministerie van wateistaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: le-t maken en leveren van beton
blokken voor de zeebrekers van de havenhoofden te IJuiuidei:. behoo
rende tot de werken van het Noordzeekauaal. Inl. bij den waaineinend-
hoofduigenieiir. te Haarlem, den ingenieur De Bruijn, te Amsterdam, 
en den opzichter Van Sluijs. te IJinuiden. Aanw. 9 Mei. Raming 
/' 44.000. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: de voorziening der boorden van bet 
Nooid-llollandsch kanaal, in 4 perc Inl. bij den waarneiiiend-hoofdin-
L'enieur. te Haarlem, den ingenieur Keuipees. le Alkmaar, en de be
trokken' opzichters. Aanw. 9 Mei. Raming: perc. f 5550. perc. 2ƒ 12,400. 
perc. 3 ƒ 12,000, perc. 4 / 2050. 

Woensdag . 22 Mei. 
's-llage. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van werken tot voortzetting der verbetering van de rivier de 
Maas. tusschen de kilouieterraaien 11 en 12 der rivierkaart. onder de 
gemeente Maastricht, prov. Limburg. Inl hij Ion hoofdinge n 
Leemans, te 's-llage. den ingenieur Steijn Parvé, te 's-Bosch, en den 
opzichter Willems' te Maastricht. Aanw. 1 Mei. Raming f 10,000. 

tip nader te bepalen datum. 

kuilenburg, door burg. en weth.: het met klinkers bestraten van 
den stationsweg, ter vervanging van de bestaande grintbaan, ter lengte 
van 730 M. Inl. bij den gemeente-architect G. Prins. (Zie advert. 
in n°. 15.) 

Op oiibrpnalden datum. 
Ilijlaard (Fr.), door het best. der vereeniging »de kerkelijke kas": 

het verfvverk der nieuwe noodkerk en pastorie, aldaar. Aanw. 23 April, 
te l l uren. 

A k k r i i i o u d r (Fr.): het verbouwen der pastorie voor de Herv. ge
meente. Inl bij den architect J. W. Buijlf. tc Driesum. Aanw. 23 April, 
te 10 uren. 

Kuaivoiidi- (Fr.): bet afbreken van den ouden en opbouwen van een 
nieuwen toren, alsmede pleisterwerk aan de kerk. aldaar. 

A F L O O P 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Deventer. 8 April: het bouwen van een 

klooster van de orde der Trappisten op het erve 
•de Vlllink", onder Averloo, gein. Diepenveen; | 
hoogste inschr. L. G. Struijcken, Utrecht, f 83,040. 
minste » L. Oostervvijk. Wije, • 60.998: 

kornjiim 8 April: het bouwen van een j 
hoerenhuis bij Leeuwarden, onder beheer van | 
den architect F. Brouwer; ingek. 16 bilj.; minste: 
inschr. F. 1. Rolsma, le Berlikum. voor / 9928; 
gegund. 

Groningen. 9 April: het verbouwen van liet 
huis lett. C no. 14, onder beheer van den archi
tect G. Nijhuis; ingek 6 bilj., als: 
A. Siekman, te Hoogkerk, / 6628 

t.' Groningen, ƒ 
i 

6490 
1 idem 

ƒ 
i 6394 

1 idem i 6164 
1 idem i 6145 
1 idem i 5857 

D. Th. Dalmolen. 
G. Meulink, 
E. Peters, 
L. Oldenburger, 
J. Versteegh. 
Gegund. 

Kaanisdenksvcrr. 10 April: het verbouwen 
van de bestaande keuken, bijkeuken enz., van 
het woonhuis genaamd Huis ten Deyl, en het 
bouwen van een nieuw aangrenzend Koetshuis, 
stalling en andere bijkomende werken; ingek. 7 
bilj., a's: 

te Raamsdonk, 
. Kaamsdonksveer, 
l idem 
> idem 
» idem 
o Geertruidenberg, 
» Raamsdonksveer, 

Van Laai hoven, 
Schuilei', 
Van Beek, 
Gebr. Kleljli, 
Van Goethein, 
I iu [ i' ui t, 
Gebr. De Beer, 

f 3025 
» 2973 
» 2915 
» 2616 
. 2410 
» 2370 
i 2245 

Breda, 12 April: het bouwen van twee 
boerenhuizen, o. voor H. Koremans en ti. voor 
A. Voorbeijtel, onder beheer van den architect 
J. M, Marijnen; ingek 

Gebr. Simons, 
| Gebr. v. Poppel, 
3. v. Dienderen, 
M. Hakkeren, 
H. v. Dongen, 

: Th. Krkelons, 
C. v. Dongen, 

! Dirven, 
Massa, ingek. 1 bilj.. van M. Bakkeren, voor 

f 10.490. 
Amersfoort, 12 April: het op de diepte 

brengen van de reeds verdiepte on onder proliel 
j gebrachte gedeelten der Luntersche-, Barneveld-
i sclie-, Modder- en Moorsterbeek en den buiten-

0. t. 
f 5076 f 6191 

4650 5721 
4465 5653 
4845 5645 
4292 5566 
4414 5486 
4623 5433 
4185 6085 



D E O P M E R K E R . 
D E O P M E R K E R . 

singel van Amersfoort, in 6 perc; ingekomen 4 
bilj., als: 

Th. W. Bonte, Amersfoort, perc. I ƒ488, perc. 
2 ƒ SM, perc 8 / 270, perc. 4 f 150, perc. 6 / 00, 
perc. 6 / 299. 

G. v. tl. Lageinaat. Leusden, |<civ. 1 f 439, perc. 
2 ƒ 444. perc. 0 ƒ 365. 

P. Boks, Amersfoort, perc l ƒ497. perc 2 / 675. 
perc. 3 / 162, perc. 4 / 422, 'perc. 5 / 4H. perc. 
6 f 425. 

H. Veldhuizen. Woudenberg, perc, 1 /' 418, 
perc. 2 ƒ 435. perc. .1 f 175. pen. 4 f UB. perc. 
5 f 37, perc. 6 ƒ 1U5. 

Gegund: perc I, 2. 4,6cn(aan H. Veldhuizen 
en perc. 3 aan P. links. 

Burg, 12 April: het horstel, do vernieuwing 
en hot onderhoud tot 30 April '90, van de aardo-, 
kram-, rijs- eu steeuglooiiiigworken aan do water-
keering van tien calanritousen polder Huig otr 
Westland; ingek. 7 bilj., als 
h. Zomer, Hing. 
B. dt'ii Exter v. tl. Hi-ink. Krahbendijke, 
II, C. v. d. Kndo, Zieriksee. 
M. v. d. Linden. idem 
H. J. Romoijn, Borg, 
C. Holier Cz., Bruillisso, 
P. Vink, Noordgouwe, 

Groningen. 12 April: hot afbreken 
ophouwen van oen huis niet verdieping voor .1. 
lü Tuinekei', aan het Scbuiteniliep. get. O no. 
63, te Groningen, onder beheer van den architect 
K. Hoekzema; ingek. 7 bilj., als 

ƒ 10,300 
10.300 

l 10,300 
» 10.276 
» 10.142 
I, U.028 
. 9.898 
u weder* 

te Groningen, 
idem 
idem 

WestervvijtvvenJ. 
Groningen, 
Steduiu, 
Groningen, 

330(1 
3178 
3159 
298(1 
2933 
2931) 
2844 

tc Amsterdam. /• n.m 
» idem i 10.500 
• idem 1 10.185 
• idem i 9,870 
t idem » !>.5fi0 
B idem » 9,500 
» idem i 9,19* 
ii idem » 8,795 

l i e u win tien 13 April: ill' levering van : lo. 
110,000 vlakke Waalstraatklinkors; gegund nan 
(\ II. v. Iluijsen. to Leeuwarden, voor I' 14.78 
por 1000. 

2o. 125.000 getrokken Waalstraatklinkors; go-
und aan R. Vermeulen, te Leeuwarden, voor 

7' 14.35 per 1000. 
i ' ireri i i . 13 April: bet leggen van een berm 

langs de binnenglooiing van den dijk, ter lengte 
van 1000 J l . nabij do hofstede Spaarhoveu, 
miler do gein. Wijk-bn-Duurstede, voor het 
hoogheemraadschap 'van don l.ckdijk-hnvemlams; 

gek. 12 bilj.. als: 
Bouwman en G. P. J. Versteeg, 
Amerongen, / I5,50n 

W. H. Swots, Hardinksveld, » 13,787 
H. de Jong I'/., Ainliiorst.il. • 12,280 
l ' . .I, .1.ui- .1/.. Il.ir.liiiksv.-I,l. » 11.500 
A. v. Kfkuiii, Gouda • 11,500 
f'. Boelhouwer, Giesendam, » 11,398 
A. do Weijor. Ochten, » 11,270 
Joh. v. tl. Plas, Hardinksveld, » 11,190 
P. Sterk, Heiikelom. » U,»89 
1'. Zaneu 0z., Ainliiorstol, » 9,990 
P. Zanen Hz... idem » 8,910 
Jan Smit VII. Utrecht, » 7,488 

tmsicr.ln.iii. 1.". April, voor rekening der 
gemeente: lo. het vernieuwen van de hruf -
67 over d. 

A. v. llijk te Groningen, J 
K. II, lluizinga, 
J. Ibelings, 
li . Janssen. 
D. Th. Dalmolen 
J. Pot, 
W. Pleijsier. 
Gegund. 

Harderwijk IS April, onder beheer der genie 
te Amersfoort: lo. hot eenjarig onderhoud van 
de kazernogebouvveii te Harderwijk; ingekomen 
3 bilj., als: 
J. D.' Rooijen, te Harderwijk. /' 2480 
J. E. v. d. Weijer, » idem >• 2277 
J. Kok, » idem • 2168 
Gegund, 
Raming o 2500 

2o. eene verving van gehouwen te Harderwijk: 
ingek. 3 bilj., als: 
E. v. Aken. te Harderwijk, / 770 
Ph. Smit. » Amersfoort, » 713 
J. R. v. 't Hof, • idem • 674 
Gegund. 
Raming ƒ 800 

Amsterdam. 13 April: het bouwen van een 
woonhuis, voor 1). P. I'. van Sun, aan don ilaur-
leiiimerineorvv.'g to Sloten, onder- beheer van 
de architecten Muller en Ingenohl; ingekomen 
8 bilj., als: 
H. C. Dorlas. 
E. 11. Helle, 
Peeters en Roolol'sen, 
A. Aaldei-s, 
II. H. Baanders, 
J. L. Niei labor, 
Gebr. Terlingen, . 
J. Schaafstra. 

Isljmrgen, 13 April: het eoti|arig onderbiiuil 
van de werken en kuzeinegeboiivvon t*- Nijiuegen, 
Lent en Pannerden, onder hot beheer der genie 
te Nijmegen; ingekomen 7 bilj., als: 
J. v. Ginkel, te Nijmegen, f 8499 
II. W. v. d. Waarden, . idem » 8493 
J. S. Grandjeau en W. II. 

Thunnissen, • idem » 8274 
H. Bartels • idem • 8079 
J. Teunissen, » idem < 7977 
J. M. Roos. » idem » 7897 
A. W, Janssen, • idem • 7265 
Raming > 90011 

Velsen, 13 April: het vergroot en on herstellen 
der bouwhoeve nBezoekie", lil don Zuid-Wijkcr-
meerpolder, onder beheer van den architect A. 
C. M. Hofman; ingek. 10 bilj., als: 
M. Noe, te Assendelft, ƒ 8760 
J. Plevier, • Halfweg, » 8655 
J. 1. Kroon, i> Assondell't, » 8420 
J. A. Kaub, » Halfweg, » 7225 
C. Nieuwenweg, » Beverwijk, i 7100 
G. v. Abs, » Haarlem. » 6850 
J. Schipper, » Beverwijk, » 6800 
P. Langendijk. . idem • 6716 
V. Pb. Brann, » idem > 6540 
C. v. Reijendarn, )> Spaarudain. » 6248 

sliid-iliiieloi. 13 April: het vergrooton van 
het rui verhuis, het bouwen van funiieeringen 
voor verschil lende toestellen, on het houwen v:in 
een schoorsteen op het terrein .lor geineciite-
gasfabriek; minste inschr. E. Kuiper Gz., aldaar, 
voor f 3325. Niet gegund. 

W. de Li 
Timmer en Furstner, • 
II. Dinkla, • 
Meijer en V. Koolwijk, • 
E, v-, Brunimelen, • 
A. Helsen, » 
('. J. Maks Jz„ • 
W. Ambachtsheer, • 
J. I. Boekholtz, • 
11. Ozinga, 

2o. de levorhij 
die brug; ingek 

l'i'iiisengraclil; ingek. Kl bilj., als 
Amsterdam, 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idom 
idem 
idem 
idem 

ƒ 27,848 
24.842 
23,750 
23,498 
22.722 
22,700 
22,220 
22.000 
21,700 
20,680 

van bijna 18 ton balkijzer voor 
bilj.. als: 

per 100 KG. 
W. Heillot & Co., te Amsterdam. /' 7.39 
Gebr. v. d. Vliet, • idem » 6.93 

3o. bet onderhoud der gehouwen ged. '89; 
ingek. 4 bilj., als: 
I'. Ij. Dogonhardt, te Amsterdam, 
.1. II. Hcljt'i', i idem 
G. Woud', » idem 
R. Repko. » idem 

4o. het verlichten van baggerwerk 

f 12.983 
. 11.968 

9.969 
9,660 
1 de 

réchten, slooten enz.; ingek. 5 bilj,, al 
per M3 

ƒ 0.46 
II 0.42 
• 0.41' 
. 0 39 

0.3799 

W. Ambachtsheer, te Amsterdam 
A. Visser, » idoin 
.1. de Baart, » Sliedrecht, 
W. Goedkoop Dz., » Amsterdam, 
C. v. Boven, » idem 

Middelburg. 15 April: het niiileiiiiiuilt'n t-li 
het doen van herstellingen en vernieuwingen 
aan tie rijksgebouwen iu de Abdij aldaar, tot 31 
Dec. '90,'ingek. 9 bilj., als: 
C. A. Goethals. te Middelhui 
P. J. v. Puffelen & Zn.,» idem 
II. I'. v. d. Ree & Zn., • idem 
P. Krijger <t Zn., » idom 
I'. Somus, - idem 
W. A. v. d. Harst, < idem 
P. L. v. Miert, - idem 
,1. M. v. Ditiiiais.V Zn., • idem 
M. C. Roest, » idem 

's-llage, 15 April: hc 
voor min vermogen den in 
'S-Hage; ingek. 11 bilj., als: 

II,21 KI 
10,70(1 
10.515 
10,299 
10,246 
10,187 50 
10.075 
9,950 
9,296 

t bouwen eener school 
Ie Achterraamstraat te 

J. v. Veen 
li, Krijnen. 
J. 1'. ,1. Lorrie, 
A. Stichter, 
W. P. Teeuwisse, 
II. Nioiivvenhiiizeii. 
II. v. Bergen Hene

gouwen, 
A. Nater .t Co., 
A. c. Paardekooper 
W. v. Leeuwen, 
Wed. P. A. Ravelh 

ft Zn., 
Heelster/vi aag 

eene nieuwe kerk 

te Scheveningen, 
's-Hage, 
idem 
idem 
idom 
idem 

lilrlll 
illt'lll 
idem 

Hellevoetsluis, 

/ 44.888 
, 41.381 
• 41.250 
» 39,147 
.. 39.090 
. 38.80.") 

• 38,200 
» 37,590 
II 87,150 
. 36.945 

» 35,484 » 's-lhige, 
15 April: het houwen van 

mot toren te Beets, onder 
beheer van den architect L. de Goed te Beetster-
zwaag; ingek. 9 bilj., als: 
A. J. Fetldeina, te I warden. 
Bekhuis in Damstra, » idom 
K. J. Kalt, » Ht'iii'iiveen, 
K. A. Tolman. » Booinboi-gum, 
C. I'. (ii'.iinga, » Donkerbroek, 
.1. H. l'outsma, » TerwkmeL 
J. Bouma, » Lange/waag. 
C. Schiere. » Boornbergiiin. 
D. Kenning, • Uieterp, 

Gegund. 
Lemmer, 15 April.- bet verbouwen van een 

/ 24,100 
'» 23.500 
» 21,579 
» 21,157 
» 20,900 
• 20,894 
» 20,800 
. 20.767 
II 19,899 

boerenhuis in do Hnvcnschuns aldaar; ingekomen 
5 bilj., als: 
J. Nijholt, to I rrnor. ƒ 31611 
H. li. Visser, » idem '» 3377 
L. H. v. Noord, » idem . 8224 
I'. M. de Vries, » idom » 2845 
M. 'Ij. Bosnia, » idem s 2814 

Gegund. 
Wilp. 15 April: de gedeeltelijke afbreking en 

verbouwing der boerenhofstede ndo Leeuwen-
borg'', ni.'t bot bouwen eener nieuwe hofstede, 
voor tlo Wod. .1. Wullink. oiiiler In-hoor van don 
opzichter M. Hurenkamp. 

ii. metselwerk, ingek. 4 bilp, als: 
II. Rietinau, te Voorst, /' 230(1 
G. llorstink, I Wilp, » 2300 
S. llorstink. .' Twelloo, » 2280 
.1. G. Hurenkamp, P idem I 2149 
Raming » 2075 

b. timmerwerk, ingek. 7 bilj., als: 
W. Denekaiup, 
W. Roskam, 
ll v. Brammen, 
G. Tuitort, 
l l . Tuitort, 
J. Jacobs. 
R. do Haan, 
Raming 

e. smid 
hilj., als: 
E. WemiTlnaii te Twelloo, 
W. Kroos. 'i Wilp, 
A. v. d. Belt, II Twelloo, 
.1 Allerink, i Wilp, 
Raming 

ii. gins- on verlwoi'k. ingek. 4 bilj 
E, ,1. v. Bosheide, te Wilp, 
G. v. d. Helden, • Twelltxi, 
G. J. Boevink, » Wilp, 
.1. Wassink, • idem 
Raming 

e. rietdokkerswerk. ingek. 3 bilj., als: 
II. Schutte, te Gorsel, 
J. Zeilmaker, » Deventer, 
T. llariiieliilk. l Wilp, 
Raming 

massa, ingek. 4 hilj., als: 
J. G. Hurenkamp. te Twelloo, 
\V. Denekamp, » Wilp, 
L. A. de Haan. « Twelloo, 
G. Tuitort, » E|tse, 
Raming 

Gogiind aan do minste inschr. in perc. 
Arnhem. 16 April: het verrichten van eeni 

belangrijke verbouwing aan den schouwburg 
ingek. 9 bilj., als: 

tt 

ek. 7 bil| 
to Wilp, 
s idem 
. idem 
B Epso. 
n idem 
r. Wilp, 
ii Twelloo, 

loodgieterswerk, 

ƒ 1888 
• 1800 
. 1792 
II 1680 
l 1554 
> 1500 
. 1199.97 
II 1535 

ingekomen 4 

ƒ 165 
» 158.50 
» 147.25 
• 147 
» 180 

als: 
ƒ278 
> 240 
» 23(1 
» 167 
> 200 

ƒ 456 
'. 274.75 
• 240 
> 235 

ƒ 4642 
• 462(1 
• 4383 
n 4175 

4225 

l i . v. d. Sand, 
J II. Smits. 
.1. l l . Hollen bach 
K. Otten, 
A. Lestrside, 
L. J. Metz, 
Wissing en V. 
F. Aboi-son, 
J. II. v. Riel, 
Gegund 
Raining 

Venloo, 16 

Hurk, 

Arnhem, 
'i Nijmegen. 
H Arnhem, 
. Moppel. 
» Arnhem, 
9 Zatt-Boiiiini'l. 
- Arnhem, 
» Steenwijk, 
II Arnhem, 

ƒ 23.863 
II 23.599 
• 23,450 
» 22.430 
• 22,00(1 
» 21,877 
i 21,5011 
» 21.483 
• 21,296 

April 
ƒ 23,70(1 

het eenjarig onderhoud van 
de kazernt'gfbouwen enz., te Venloo, onder hol 

ingekomen 4 

/ 6720 
. 6689 
• 6624 
» 6596 

ƒ 6600 

helleer der genie te Nijln 
bilj., als: 
G. v. Gasselt, te Venloo, 
P. Koenen, » idein 
II. v. Gasselt, • idern 
J. M. v. Gasselt, » idem 

De minste Inschrijver is als aannemer 
voorgedragen 
Raming 

M'iiiiiansdoi |i 16 April: hel afbreken 
vvetleiojilioiiweti der graanschuur v-nor A. Maas
dam Joliz., te Numaiisdoi'p, in 2 perc; minste 
inschr. waren: 

Perc. 1, timmer-, ij/.or-, lood-, zink- en riet-
dekkerswerk, J. cn A. Maaton. te Numansdorp. 
voor ƒ 1541. 

Perc. 2, metselwerk, levering en bedekking 
der pannen, W. 't Hooft, to Nuinansdorp, voor 
ƒ 399.50. 

Amsterdam, 16 April: bet maken van zaml-
ophoogingcii II. bij don Midderrweg en è. ;uin 
tien Jispervveg; ingekomen 8 bilj.. als: 

h. 
A. Vulkor Lz, Slleihocht, /' 108.260 ƒ 106.4IIU 
J. v. d. Plas. Hardiiiksv.'l.l. 
H. Zuiderhoek, Slieih-echt, 
C. Hos, Haarlemmermeer, 
G. do Hun: Cz., Amsterdam, 
P. v. Doornik. Warder, 
De erven C. Blankevoort, 

Monnikendam, 
II. T. Wiegel'illk, Groeliloo, 

101.800 
99.450 
96,288 
91,8110 
91,000 

86,000 

99,780 

97.900 
97.300 
87,000 

86,475 
80,700 

Uillcgom , 16 Api i l : het houwen van een woon-

11,166 
10,945 
10,868 

huis aan den straatweg te Hillegom, onder be- [ D. Bijl, 
beer van den architect S. Roog, te Haarlem; P. v. Beers 
ingek. 8 bilj., als: 
J. v. Ommeren, te Haarlem, 
P. Rijnierse & Zn., • Overveen, 
J. A. Raasveldt, > Haarlem, 
j . Giildoinond, » Hillegom, 
Gebr. v. Campcn, » Haarlem, 
G. Hulsebosch, » idem 
J. Molenaar, s Lisse, 
Cbr. Cobelens, » Haarlem, 
Gegund. 

Kieuw-Amsterdam, 16 April, voor rekening 
der jNieuw-Echtens veencompagnie: lo. het 
bouwen van twee houten draaibruggen; ingek. 
5 bilj., als; 
Fr. Brinks, Nicuw-Amsterdam, en Kl. Strating, 

Erika, ƒ 7898 
R. Postma, Nieuw-Amsterdam, » 7199 
S. .1. de Boer ei. R. v. d. Veen, Oranjedorp,» 6970 
J. Linzel, Stadskanaal, i 6880 
J. Ol.Jciikaiiir, Nieuw-Amsterdam, • 6697 

2o, het bouwen van twee brugwachterswonin-
gen; ingek. 3 bilj., als: 
.1. lilden kamp, Nieuw-Amsterdam, f 3695 
S. J. de Boeren R. v.d. Veen, Oranjedorp, » 3190 
Fr. Blinks, Nieuw-Amsterdam, en Kl. 

Strating, Erika, » 2483 
Massa, ingek. 3 bilj., als: 

.1. Oldenkamp, Nieuw-Amsterdam, j 10.392 
Fr, Brinks, idem cn Kl. 

Strating, Erika, n 10,330 
S. J. de Boer en R. v. d. Veen, Oranjedorp, i 10,100 

De gunning is aangehouden, 
«eert ruiden berg. 16 April: het maken van 

een bad- en zweminrichting, aldaar, onder het 
beheer der genie te Breda; ingek. 6 bilj., als: 
P. Baggerman Pz., te Werkendam, f 2700 

» Geertruidenbcrg, » 2490 
» idem ' t 2250 
> idem » 2210 
i> idem > 2193 
» Tilburg, » 2177 

te Vlissingen, 
> idem 
> idem 

ƒ 7160 merland en Westfriesland; minste inschrijvers 
• 7139 I waren: 

C. Maters, 
ƒ 11,797 ' Raming » 0750 
s 11,597 I 2o. het eenjarig onderhoud van de kazerne 
> 11,488 ! gehouwen enz., te Middelburg; ingekomen 
• 11,300 I bilj., als: 

11,250 P. A. v. Boers, te Vlissingen. 
P. J . v. Puffelen, i Middelburg, 
P. Krijger & Zn., » idem 
,1. M. v. Ditmars & Zn., » idem 
P. L. v. Miert, » idem 
Raming 

f 2547 
• 2495 
> 2389 

» 7010 perc. 1, eikenhout, Eindhoven. Zwolle, ƒ 2828.40 
1 » 2 en 3, vuren-en grenenhout, A. 

N. T. Teengs, Edam » 740 
ii 4. eiken paalbout, V. d. Sando, 

Udenhóut „ 123 
» 5, grove puin, M. Molenaar, 

Purmereiid, • 112 
Klundert. 17 April: de onderhoudswerken 

» 2348 laan domeingebouwen: minste inschr. waren: 
• 2214 j pore. 1. C. Vrins, Klundert, ƒ 2287 
1 2650 j s 2, P. v. Boxel, Zevenbergen, • 2383 

Haarlem, 16 April: het maken van rand- 's-Hage, 17 April, onder beheer der genie, 
ophoogingen voor een fort hij Vijf huizon: lo. aldaar: lo. het eenjarig onderhoud van de kazer-
onder voorwaarde dat bot zand geleverd wordt iiogebouwen en werken te 's-Hage: minste inschr. 
door den Staat; ingek. 1 bilj., van C. Bos Az., i dc firma Wed. P. A. Ravelh & Zn., voor/' 18.300 
tc Dordrecht, voor ƒ 98,600. Raming , 18,250 

2o. onder voorwaarde dat het zand door den 2o. het verven van kazernegebouwen errz.; 
aannemer geleverd wordt; ingek. 10 hilj.. als: 1 minste inschr. L. C. de Leur, te Ctrecht ƒ 2663 
F. W. Dekker, te Sliedrecht. f 117.500 Raming » 2850 
J. v. Hnuwelingen, » Amsterdam, » 115,200 3o. het maken van cellen in de Alexanders-
A. Geldens, » Nijmegen, s 113,600 kazerne en vaneen cellengebouw nabij de Oranje-
L. Kalis Kz, ii Sliedrecht, » 111.900 kazerne; minste inschr. Job. van der Vlugt. te 
.1. Billen, » Grave, • 109,490 's-Hage, voor f 5090 
C. Bos, »Haarlemmermeer,» 106,900 Raming , 5100 
C. v. Boven. « Niouvveranistol. » 104,900 Breda, 18 April: het doen van voorzieningen 
A. v. d. Meijden, » Hanlinksvelil. n 102.990 j aan het garriiz.iensmagazijn van kleeding en 

Nijmegen, » 99,310 1 wapens te Broda; ingek. 6 hilj., als: 
Haarlem. 

C. .1. Hartog 
A. Visser, 
Ram 

I'. J. du Pont, 
W. Franssen, 
J. A. N. Lucas 
Jl. Krols. 
W. M. Weijers, 
Gegund. 
Raming ( 2300 

Warmenhiilsen, 16 April: het bouwen van 
een geneesheerswoning, aldaar, onder beheer van 
den architect J. A. Wijn, te Apeldoorn; ingek. 
9 hilj., als: 
J. den Nijs, Warmenhuizen, 
II. Klingeier, idem 
11. de Boer & Co., Medemblik 
.1. Westra. Warmenhuizen. 
G. Ruigwaard, Egmond a/Zee, 
K. Kroller. Schoorl, 
P. Levendig, St.-Maarten, 
F. W. Geurden, Apeldoorn, 
N. C. Vlaming, Schagen, 
Gegund. 

Herpen, 16 April: het bouwen eener nieuwe 
ijzeren brug over de Groote wetering te Herpen, 
naming / 2518. Geen hilj. ingekomen. 

Rotterdam, 16 April: de vergrooting dor 
kerk en sacristie voor de parochie van het II 

83.500 
119.500 

Haarlem, 16 April: het eenjarig onderhoud 
der werken, gebouwen, enz., onder bet beheer 
der genie te Haarlem: ingek. 6 bilj.; 
hoogste inschr. ƒ 7777 
minste » D.A.Braakenburg, Haarlem.» 7146 
Raming » 8450 

Deventer. 17 April: het eenjarig onderhoud 
van de kazerncgoboiivven enz., te Deventer, 
onder beheer der genie te Zutfen; ingekomen 4 
hilj., als: 
II B. Lopping. te Deventer, 
G. Beltman, » idem 
E. v. d. Woerd Jz., » idem 
A. Feberwee, » idem 
Raming 

's-llage. 17 April, onder boboer van bot 
lo. d. 

W. J. Slechtriem, ƒ 11,127 
Th. Kessel. ., 10,997 
L. do Neef Lz., » 10,648 
C. Hastiaansen, 1 10.200 
J. Mol, » 10,098 
JL Bakkeren, , 9,236 

Gorieheni. 18 April, onder hehoor dor genie, 
aldaar: lo het éénjarig onderhoud van de werken 
en kazernegebouwen te Gorichem, te Vuren en 
bij de sluis te Dalem: ingek. 3 bilj., als: 
VV. Kloosterman, Akkooi, f 7420 
C. .Muilwijk, Gorichem, > 7146 
A. G. de Pater, idem , 6843 
Raming » 8000 

2o. het eenjarig onderhoud van do werken van 
de nieuwe Hollandsche waterlinie aan do Linge, 

» 5750 [ en van daar tot de Lek, benevens van het kanaal 
van do Waal bij Tiel naar de Lingo: ingekomen 
3 bilj., als: 

! 5760 
11 5645 

5539 
» 5469 

ministerie van waterst. enz.: lo. de vernieuwia, 
van een gedeelte van het rijsstortelied in den i A. de Groot Cz.. Houkeluin, f 5000 

ƒ 11,000 j Baar.lwijkscheu overlaat; ingek. 4 bilj., als: i A. G. de Pater, Gorichem, » 4862 
» 10,7001 A. Boer'Wz., Sliedrecht. ƒ 7200 C. Muilwijk, idem « 4831 
» 10,436 I M. Vissers, Drimen. 't 6900 ! Raming „ 4000 
» 10,400 J. v. Vuuren. Zalt-Bommel, » 6890 3o. het eenjarig onderhoud van de werken 011 
» 10,185 I H. J. Dekkers. Baardwijk, * 6S54 I kazernegebouwen te Woudrichem en te Loeve-
» 10.175 Raming » 6880 I stoin en van do verdere werken bezuiden de 
» 9,700 2o. het voortzetten van baggerwerk aan don j Waal en tlo Jlerwodo: ingek. 5 bilj., als: 
* 9.545 . benetlenmond der Nieuwe-Merwede: ingekomen A. G. de Pater, Gorichem, ƒ 5341 
» 9.463 13 bilj. als: F. A. do Joode, Woudrichem. » 5039 

P. A. Bos, Gorichem, ƒ 192.000 j .1. A. Kentio, idem » 4848 
A. Volker Lz., Sliedrecht, » 179,000 M. v. Gooi, idom ., 4839 
L. Kalis Kz., idem » 167,7001C. Vorzijl Hz, idem » 4750 
Raming » 199,200 | Raming » 550O 

Keuzen, 17 April: het eenjarig onderhoud 
van de werken, gebouwen enz., te Neuzen en t. 

/ 24.900 
» 24.700 
» 24 600 
» 24.400 
11 24.096 
» 23,980 
» 23.400 

op-Zoom; ingek. 5 bilj., als: 
S. v. Reos. 
A. Tholens, 
C. de Sniidt. 
J. Kolijn. 
Jl. D. de Putter, 
Raming 

f 5596 
1. 5572 
.. 5135 
» 5047 
» 4810 

5600 
Hergunt. 17 April: het vertimmeren der open- Van Abs. 

23.220 hare lagere school te Oostornieei' 

Hart van Jezus, onder beheer van den architect 1 Ellewoutsdijk. onder beheer der genie te Bergen
ia. J. Margrv; ingek. 11 bilj., als 
A. G. Sondermeijer. Rotterdam, 
J. Slenters, Haarlem. 
P. Gouverne, Rotterdam, 
Wichers en Etmans, Looit, 
I'. L, Canters, Rotterdam, 
Wed. G. Camesi & Co.. idem 
•I I'. MuhlstaH', Leiden, 
II. Stelwagen, Rotterdam, 
0, P. W. Dossing. Gouda, 
11. v. d. Sande, Rotterdam, 
II. -I. Claase. idem 
Gegund, 

Helft. 16 April: do levering van koper- en 
messingplaat. steenkolen en velerlei behoeften, 
ten behoeve van den aanmaak van |iatroonhul-
7 , ' i i ; minste inschr. waren: 

Perc. 1, 1250 KG. koperplaat en 15C0 KG. 
messingplaat, Van don Berg en Co, te Amster
dam, voor /' 1881.55. 

Perc. 2, 200,000 KG. Rhoersche steenkolen. A. 
Zellekens, te Delft, voor /' 1260. 

Perc 3, 150,000 KG. Engebche grove steen-
solen, W. Hoven & Zn., Rotterdam, ƒ 2892.50. 

Perc. 4, 600 liter alcohol, gemethvleerde enz., 
a-G. W. de Bosson, te Dordrecht, voor J 362.85. ingek. 6 bilj., als 

Porc. 5, 750 liter minei-ale machineolie enz. J.! A. .1. Jansen. 
*. van der Lcly, te Maassluis, voor / 470. 11. J . te Molder. 

Vlissingen. 16 April, onder beheer der genie j ,1. \V. Weenink, 
te Bergen-op-Zoom: lo. het eenjarig onderhoud 1 G. Lindenschot, 
van de werken en gebouwen enz., te Vlissingen G. J. Wonnink, 
en te Rammekens; ingek. 8 brij., als: E. Lusink, 
!;• "veel, te Rittem, J 7495 Gegund. 

Helder. 18 April: hot bouwen van een zoolo. 
giscb station met bovenwoning voor don directeur, 
te Helder, onder boboer van den architect W. 
Kok, te Leiden: ingek. 19 bilj.; minste inschr. 
J. S.jiuiteiiiaker Dz., to Dordrecht, voor ƒ16.600. 

Haarlem. 18 April: hot maken van eene 
schooling langs den Kiiiderhuissingel; ingekomen 
fi bilj., als: 
II. London, te Haarlem 
C. Ronioijn, 11 idem 

idem 
idem 
idem 
idem 

i 147'; 
» 1289 
» 1265 
• 1250 
> 1188 
» 1187 
» 1000 

te 's-Bosch. 
» idom 
» idem 
» idem 
» idem 
» idem 

f 5948 
» 5770 
» 5710 
» 5620 
» 5575 
« 5563 

6050 

{• •[• v.'Puffelen &Zn., » Middelburg, 
!,' ' Ganderheijden, 1 Vlissingen, 
''• "ok. » idem 
P- Monjé, 

idem 
idem 

• 22.200 11 bilj.. al 
» 20,689 K. A.'v. d. Veen, to Drachten, /' 3429 J. B. I 
» 20.650 R. Bloembergen, » Rottevalle, » 3200 Raming 

j W. Burgij, » Terwispel, » 3069 Uitspraak over 8 dagen. 
K. E. Talman, » Hoornbergum. » 3044 's-Besrh, 18 April: betbouvven van een zieken-

1 J . Duui-sma, » Drachten, » 2943 stal to 's-Bosch, onder helleer der genie: ingek. 
II. Eldriiig, i) Suameer, » 2793 8 bilj.. als: 

! A. S. Visser, » Tietjerk, a 2657 Th. Jleuwese. 
B. J. Gros, 11 Garijp, « 2374 , J. v. Rosmalen, 
G. A. v. d. Wal. » Kootstertille. » 2.1421 Th. A. v. Ravenstein 
T. Popma. » Bergum, » 2225 W. JL v. Beckiiin, 
K. D. de Vries, » Eestrum, » 2187 L. Hurkens, 

Gegund. G. de Ruijter, 
lliiiirlt... 17 April: het bouwen van een Raming 

hoerenhuis en eene schuur met stalling c. a., | 'a-llagr, 18 April: het ftiakon van eene houten 
onder beheer van den architect H. Enklaar; voetschooiirrg, met hijlevering van de noodige 

materialen, langs .Ie Prhisessegracht te 's Hage, 
ƒ 7599 van de Koningsbrug tot aan do brug van de 
• 7569 stoomtram, tor lengte van pl. in. 265 Jl. Minste 
» 7400 1 inschr. J. l i . de Zwart Jt Zn., te 's-Hage, voor 
» 7261 I ƒ 3.084 per M' . 
» 7107 Krallngseheveer, 18 April: het maken van 
a C763 j eenen strekdam met aanhechtings-, haven- en 

i afsluitdata met havenbeschoeiingen en het daar-
7260 j Raming » 7200 | achter aanplempen met ophooj : I I i - van het aati-

n 7235 Alkmaar, 17 April: de levering van eiken- ; geplempte terrein, lanf/s den rechteroever van. 
i 7210 I en vurenhout en grove brik voor het hoogheem-| de Nieuwe Maas, voor de fabrieken van chemische 
» 7168 I raadschap van de uitwaterendesluizen in Kenne- i meststollen, nabij liet Veer; ingek. 3 bilj., als; 

to Barchem, 
• Horkeloo, 
» Groenloo, 
» Vorden, 
i idem 
» Ruurloo, 
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P. ile Greet, te Giescudam, f 25.540 
J. MT. tlijl. » Hardinksveld, '» 25.300 
G. Beenhakker, > Sliedreeht, • 23,888 

Gegund, 
Haarlem, 18 April: het uitvoeren van met

selwerk, liet opbreken en leggen van een gedeelte 
spoorbaan en van eenige verdere werkzaamheden 
op de beide havenhoofden te IJmuiden; ingek. 
3 bilj, als: 
L. Kalis Kz., Sliedreeht, f 31.477 
II. Jongenburger, Waddinksveen, » 31,270 
A. Volker, Sliedreeht, en P. A. Hos, 

Gorichem, * 28.895 
Raming » 29,100 

Arnhem, 18 April: het vervangen van 130 
stuks ijzeren ramen door houten ramen, en het 
doen van hei-stellingen enz., aan gebouwen van 
het koninklijk koloniaal militair invalidenhuis 
•Bronbeek", onder beheer van de architecten 
Van Gendt en Nieraad, te Arnhem; ingekomen 
13 bilj., als: 
Wed. G. I.iefting, te Arnhem, ƒ 12,300 
W. Lensink & Zn., » idem » 12.289 
Gebr. v. Daalen, » idem » 11.626 
J. B. Smits, » Nijmegen, » 11,515 
D. A. Roskam, • Arnhem, > 11.100 
J. W. O. Gribnau, o idem » 10.829 
.1. P. Webring, » idem » 10,730 
JJ. Bolder, » idem » 10,696 
J. II. Jansen, » idem » 10,588 
J. N. Jansen, » idem » 10,548 
H. v. d. Sand, » idem > 9,995 
G. II. de Koning. » Velp, » 9,945 
J. T. Rutten. » Arnhem, » 9,944 

Raming ƒ 11,335.20. 
i:,ik hui/.eu. 18 April: het doen van ver

nieuwingen en herstellingen aan gemeentewer
ken; ingek. 11 bilj., als: 

perc. 1 perc. 2 perc. 3 
ƒ 1275 

1830 
1809 
1785 
1433 
1560 
\W 
1515 
1770 

Th. van Dam, /' 2315 
A. BUI & Zn., 2334 ƒ 1528 
T. Köi II, 2396 1498 
P. de Vos, 2370 1510 
J. Rozendaal & J. West, 1870 2150 
H. Visser, 1980 2240 
J. ran Harte & R. Kramer, ists 2124 
C. Liefhebber. 2430 1360 
J. van Veen Jz., 2727 1693 
W. Hicnderholl' ft J. van 

Waart, 2520 1660 1724 
J. Schouw, 2510 1390 1570 

Allen te Enkhuizen. 
Aan de laagste inschrijvers gegund. 
Helder. 18 April, onder beheer der genie, 

aldaar: lo. eene verving van gebouwen te Helder; 
ingek. 6 bilj., als: 
.1. Pronk, te Helder, f 1400 
J. Tielrooij, » idem '» 1338 
F. Boon Jz., • idem » 1300 
H. de Wit, i idem .. 1212 
J. de Vries, n idem » 1150 
J. Hoogerduijn, » idem » 1148 
Raming » 1300 

lo. het eenjarig onderhoud van de werken en 
kazernegehouen enz., te Helder en op Tessel; 
ingek. 8 bilj.. als: 

te Helder, 
I idem 

ken en kazernegebouwen enz., te Utrecht en op 
de legerplaats bij Zeist; ingek. 5 bilj., als: 

J. Krab, / 18,750 
W. v. Straten, • 13,500 
Th. A. Dirks, > 12,700 
II. M. de Koff, » 12,534 
G. J. v. Vloten, » 12,126 
Raming > 12,900 

2o. het eenjarig onderhoud der werken in de 
nieuwe Hollandsche waterlinie van af de Klop 
tot en met Vreeswijk; ingek. 5 bilj., als.-

G. J. v. v. Heek, ƒ 12,400 
W. v. Straten. > 12,100 
C. v. d. Berg, » 11,700 
E. Scheepbouwer, » 11,584 
Th. H. Dirks, » 11,379 
Raming . 11,900 

3o. het eenjarig onderhoud der werken in de 
stelling van lions wijk; ingek. 3 bilj., als: 

P. J. de Koek, / 2330 
R. Harneveld, t 2S00 
C. v. d. Berg, t 2280 
Raming » 2350 

4o. het eenjarig onderhoud der werken te 
Wijk-bij-Duurstede en van daar tot Odijk; ingek. 
5 bilj.. als: 

P. J. de Koek, ƒ 2100 
li. Werkhoven, » 2029 
C. Fronnhoil', > 1858 
H. v. Oostrum, » 1849 
J. v. Wamel, » 1792 
Raming * 2150 

5o. eene verving van werken en gebouwen te 
Utrecht; ingek. 3 bilj., als: 

Kramer Greep, / 1470 
C. Brink, » 118» 
.1. liegen, » 1098 
Raming > 1200 

Waarde, 18 April: de vernieuwing en het 
onderhoud tot 30 April'90, van de aarde-, kram-, 
rijs- en steenglooiingwerken aan de waterkeering 
van het waterschap Waarde; ingekomen 15 
bilj., als: 
C. Bolier Cz.. Bruinisse, 
A. v. Popering, idem 
G. Bolier, Scherpenisse, 
S. Blok, Kortgene, 
P. Verbist, Hontenisse, 
J. de Jonge, Biezelinge, 
,T. Bruggeman, Hansweerd, 
P. .1. Visser, idem 
A. Foudraine, Goes, 
II. Klaassen. Zaamslag. 
C. de Wilde. Kattendijke, 
A. v. Beek, Zaamslag, 
G. Meertens, Hoek. 
.1. F. Adriaansen Pollliel, Hontenisse 

ƒ 4313 
I 4299 
» 4275 
I 4232 
• 4223 
i 4215 
» 4200 
. 4199 

4195 
» 4100 
» 4098 

4078 
4029 
3974 

/ 8325 
. 7968 
» 7940 
» 7910 
» 7880 
» 7660 
» 7595 
» 7560 
» 8000 

het verhoogen en ver-

idi 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

P. de Waard 
P. Spruit, 
Gebr. Janzen, » 
C. Pool, » 
D. de Vries. » 
G. Moorman, » 
II. Wijker, » 
A. Hos, x 
Raining 

Ridderkerk. 18 April 
zwaren van den dijk voor den |iolder Nieuw 
Reijerwaard; ingek. 14 bilj., als: 
M. Bod. Vlaai-dingen, ƒ 1750 
J. Velgersdijk, Kralingen. . 1650.50 
J. Verschoor, Amtnerstol, » 1548 
J. Elshout. Giesen, » 1535 
C. Bnelhouwer, Gieselidain, * 1469 
J. de Jong, Amtnerstol. » 1431 
M. v. Meneren, Ouderkerk afd. Usel, » 1365 
W. Visser, Bergambacht. » 1375.30 
A. v. d. Heuvel. Werkendam, » 1363 
C. Zenen, Ammerstol. » 1354 
C. Slagmoten, Werkendam, » 1334 
J. Trouborst. Ouderkerk a,'d. Ileal, » 1295 
Joh. de Groot Jr., Giesendain, • 1290 
P. de Vos, Ammerstol, •> 1042 

Krrgen-op Zoom , 16 April: het eenjarig 
onderhoud van dc kazernegebouwen enz., te 
Hcrgen-op-Zoom; ingek. 4 bilj., als: 
II. J. Horsten, tc Bergen-op-Zoom, ƒ 8120 
J. .1. Hornstra. » idem . 7895 
C Hastiaansen. » i-lem . 7775 
A. Gorren, » idem »> 7542 
Raming » 8400 

l'trerhl. ISApril, onder het beheer der genie, 
aldaar: lo. het eenjarig onderhoud van de wer-

R. den Exter van den Brink, Krabbendijke, » 3892 
Gegund. 
Raming ƒ 4093 

sirhledani, 18 April: de levering van bouwma
terialen voor de gemeente, in 8 perc.; 

Perc. 1, 125.000 stuks vlakke Waalstraatklin
kers; ingek. 3 bilj., als: 

p 1000 
V. Lange en Burgers. Lobit, f 12.54 
N. Terwindt, Nijmegen, » 12.34 
J. O. v. Kuijk, Zaltbommel, » 12.25 

Perc. 2, 2000 M 3 zuiver scherp rivierzand; 
ingek. 1 bilj. van G. Snoev Az,, Krimpen a/d. 
Usel, voor ƒ 0.63 per M'. 

Perc. 3, 350 M. Escaussijnschsteenen trottoir 
banden; ingek. 7 bilj,, als: 

p. M. 
/ 2.93 
» 2.37 
t 2.30 
» 2.29 
> 2.28 

2.21'/, 

L. Goflin. Luik, 
P. Janssen, Roermond, 
V. Noorden en Schwerzel, Rotterdam, 
II. .1. Bosman, idem 
C. v. Doip, idem 
E. v. d. Wall, idem 
Société Anonyme des Gris et Marbre, 

Yvoir, 
Perc. 4, 125,000 stuks keien van Ben-Ahin of 

Gréskcien van de Ourthe 0.10 0.10 M. en 5000 
stuks 0.24 X 0.10 M.; ingek. 4 bilj., als 

p. 1000 
F. Engcrs, Amsterdam, de kleine Grés

kcien van Dinant J 85,50, de groote f 128.25 
J. Bosman, Rotterdam, Gréskeien, dc 

kleine ƒ 59,30, de groote 
E. Janssen. Luik, Ben-Ahinkeien, de 

kleine ƒ 66.24, de groote 
L. Goflin. Luik, Ben-Ahinkeien, de kleine 

ƒ 68.50 en de groote • 102.60 
Perc. 5, beslagen eikenhouten palen te zamen 

40 stuks van verschillende lengten; ingekomen 
9 bilj., als: 
T. Langeveld ft Zn., Amsterdam, 
K. v. d. Torren Jz., Waddinksveen 
F. W. v. d. Eist & C», Schiedam, 
G. .1. Garsen, Zutfen, 
II. F. v. d. Eerden, Boxtel, 

2.18 

88.95 

99.36 

ƒ 1636.45 
» 1618 
. 1499 
• 1477.91 
i 1354 

H. L. Giesen, Doesburg, ƒ 1269 
Kuijk & Staal, Breda, , 1217 
P. Giesen, Breda, » 1188 
C. Mol, Breda, • 1139 

Perc. 6, Wezelsch eiken ribhout en gerecht-
kante Rhnsche eiken deelen; ingek. 7 bilj., als: 
T. Langeveld & Zn., Amsterdam, ƒ 260 
K. v. d. Torren Jz., Waddinksveen, » 250 
F. W. v. d. Eist & CA, Schiedam, • 247 
W. Mol, Breda, • 244 
II. L. Giesen, Doesburg, i 218 
P. Giesen, Breda, i 207 
C. v Hoeken, Zoeterwoude, » 188.60 

Perc. 7, vuren tengels, kojierwijksche grenen 
enkele en dubbele latten, mulatten en ribben; 
ingek. 2 bilj,, als: 
F. W. V. d. Eist & CA, Schiedam, ƒ 592 
K. v. d. Torren Jz., Waddinksveen, » 509 

Perc. 8, 100 M s steenslag van natuurlijke 
steen uit de groeven van Quenast, Lessines, de 
Ourthe- of de basaltgroeven; ingek, 5 bilj., als: 

p. M3 
II. J . Bosman, Rotterdam, ƒ 6 . 4 0 
Van Koppenhagen & CA, Utrecht, Quenast 

./' 5.65 en ba'zalt » 6.25 
Kloos iVan Limburgh.Rotterdam, Quenast » 5.53 
Basaltmaatschappij, Rotterdam, > 6.23 
Société anon. des Gres et Marbre, Yvoir » 4.58 

Gegund: perc. 2, 5, 6 en 7 aan de minste 
inschr.. De gunning der overige perceelen is 
aangehouden. 

Holwerd., 18 April: de vernieuwing van paal-
n postwerk en herstelling en bestrating van 

een gedeelte buitenglooiing van den Oost-Hol-
werder-|iolderzeedijk; ingek. 23 bilj., als: 
W. J. Boltje, Oudohaske-, / 79,000 
H. II. Smith, Almenum, > 78,800 
J. lakker, Kollum, > 78,383 
S. Jongendijk, Holwerd, » 77,900 
R. H. de Boer, Staveren, » 76,600 
G. Egas, Holwerd, » 76.500 
W. II. Swets, Hardinksveld, » 76,465 
J. N. Kruizinga, Groningen, ^ 76,222 
J. C. v. Dijk, Itlija. » 75,800 
H. L. Cusveller, Staveren, t 75.694 
A. Woldring, Zoutkamp, » 75,664 
R. Vermeulen, Leeuwarden, » 75,000 
A. S. de Jong, Lemmer, » 74,790 
J. Dokter, Leeuwarden, » 73,500 
K. G. Keuning, Ternaard, s 73,200 
T. Hilarius, Leeuwarden, » 72,915 
J. v. Noordennen, Harlingen, • 72,510 
T. Kloosterman, Hemelum, » 71,450 
T. G. Bekhuis, Leeuwarden, » 70.300 
W. Arntz, Millingen, » 69.973 
C. de Ruiter, Huizum, » 69,960 
T. J. Schaafsma. Harlingen, • 68,900 
M. de Vries en L. Zandstra, Lemmer, » 68.800 
Raming » 76,610 

Haarlem, 16 April: het bouwen van 51 wo
ningen in de Verlengde Brouwerstraat en Gast
huislaan: hoogste inschr. Greeve te Buiksloot, 
voor /69,700 met en / 67,900 zonder kapellen; 
minste inschr. II. Loudon te Haarlem, voor 
j 59,080 en ƒ57,680. 

Amsterdam, 18 April, onder beheer der genie, 
aldaar: lo. het eenjarig onderhoud van de 
kazernebouwen enz., te Amsterdam; ingekomen 
9 bilj.; minste inschr. Meijer en V. de Koolwijk, 
te Amsterdam, voor ƒ 6949 
Raming » 8150 

2o. het eenjarig onderhoud van de werken in 
de stelling van Amsterdam; ingekomen 11 bilj.; 
minste inschr. J. Poot, te Amsterdam, voor ƒ 2600 
Raming » 3000 

3o. eene verving van gebouwen en werken 
enz., te Amsterdam; ingek. 3 bilj.; minste inschr. 
Dekker en Boendermaker, te Amsterdam, voor 

/ 1980 
Raming » 2100 

'n-BOHCh, 19 April: het aanbrengen van oever
verdediging langs de kanaaldijken der Zuidwil
lemsvaart, in de prov. Noord-Brabant; minste 
inschr. 0. v. Hoven, Nieuweramstel, f 51,100 
Raming » 50.0CO 

Leeuwarden. 19 April: onder beheer van 
's rijkswaterstaat: lo. het doen van bestratingen 
op den rijksweg van Leeuwarden naar de Over-
ijselsche grens; minste inschr. VV. Arntz te Mil
lingen voor ƒ 2586 

Raining » 2800 
2o. het vernieuwen der brug no. 8, over's rijks 

kanaal Dokkumiiaar Gerhen-Allesverlaat; minste 
inschr. J. Bakker te Kollum voor ƒ 4983 

Raining I 5270 

BIJ V O E G S E L 
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A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Maandag, 2tt April, 

lireda, te I'M., uren, door den architect J. M.Mnrijnen, in het koffie
huis van VV. P. Ooines, Havermarkt: het verhouwen van het huis met 
vergrootiiig der magazijnen, staande en gelegen op de Veemarkt aldaar, 
wijk D no. 178. 

Zei-i (L'tr.), te 11 uren. voor G. Borger, in het hotel de Zwaan: het 
daarstellen dur gehouwen voor eene stoomwassiherij, op een terrein, 
gelegen aan den Xoordweg, aldaar. Inl. hij den architect M. van 
Wijngaarden, te Oudewater. 

h»I f / l j l te 12 uren, door hurg. en weth.: het doen van eenige 
herstellingen aan- en liet onderhouden ged. '89 van do haven en 
havenwerken, aldaar. 

AmHterdani, to 1 uur, door hot host. van het Willemspark, in het 
paviljoen van hot Vondelpark: het wijzigen van hot eerste roiulpoint en 
het uitvoeren van verdere bestratingswerken aan den Parkweg. Inl. hij 
den opzichter A. Egas. Aanw. gehouden. 

Homo. te 1 uur, namens S. Spanjaard Lz., in hot hotel Kusink: hot 
bouwen van een woonhuis met bijgebouw, op een terrein aan don 
Stationsweg aldaar. Inl. bij den architect G. Heltman A.Gz., te Knschedé. 
Aanw. te 10 uren. 

Putterslioek (Z.-H.), te 1 uur, door burg. en weth.: den herbouw 
van den afgobranden toren dor gemeente. Inl. bij don architect H. 
lïeljers, te Putterslioek. Aanw. 29 April, te 11 uren. 

Éde (Geld.), te l uur, door den architect L. van Zoelen Hz., namens 
het best. der vereeniging »de Kerkelijke Kas", in het logement »de Post
hoorn": het bouwen van een school met onderwijzerswoning. 

Harlingen, te 1 uur, door burg. en weth.: 
lo. het teren van onderscheidene bruggen enz.; 
2o. het baggeren van het vaarwater der Voorstraat. 
Haarlem, tc 2 uren, door dijkgraaf on heemraden van den Haarlern-

mermeerpolder, tor secretarie: 
lo. hot verdiepen van eenige vakken der tochten in dien polder; 
2o. het onderhoud der ringvaartsbooiden van den polder, geil. '89 en 

de drie eerste maanden van '90. Inl. bij den ingenieur, te Haarlem, en 
de betrokken opzichters. 

Lageland (Gr.), te 2 uren. door hot host. van het waterschap hot 
l.ageland, gem. Sluchteren, bij II. Groenveld: het afbreken cn het 
wederopbouwen van een windwatermolen, staande to Gersloot, onder 
Gorredijk. Aanw. te 10 uren. 

Tolen, te 2 uren, door den architect A. Ie Clerci|, to Kruiningen, in 
het hotel van Hoek: het bouwen van een nieuwe graanschuur, groot 
588 I P . nabij hot hof Frcderiksburg, in don Anna-Jacobapolder, te St.-
Philipsland. Aanw. gehouden. 

M I T I I H ijk (N.-Br.), te 2 uren. door hot wntersehiipshest. van het 
Nieuwland van Altena. ton huize van J. M. Sprcnger: «. hot leveren 
van 700 M 3 grove grint, waarvan 500 M* te Sleeuwijk en 200 M 3 aan 
den Küdijk; 6. het leveren van 400 M' minder grove grint, waarvan .'Ï00 
M 3 te Sleeuwijk en 100 M 3 aan den Kildijk, voor den aanlog van nieuwe 
wegen, franco op den wal. 

Nunnpeei (Gold.), te 3 uren, door kerkvoogden der Ned.-Herv. gom., 
in de consistoriekamer; de restauratie van de pastorie voor die gemeente. 

Het Bilt (Fr.), te 6 uren, door burg. en weth.: het leveren en over 
de wegen verspreiden van 1200 stère grint. 

Doctlcliem (Geld.), te 7 uren, in den Gouden Leeuw, voor G. J. 
Horsting G.Hz.: het bouwen van oen heerenhuis aan den straatweg, 
aldaar. Aanw. te 4 uren. 

Ilordieclil , door het best. van het kinderziekenhuis: de verbouwing 
en uitbreiding van de villa op den Ferdinand-Bolsingol no. 4, tot 
kinderziekenhuis. 

Dinsdag, :io April. 

Amsterdam, te 10 uren, door den luitenant-kolonel eerstaanwezend-
ingenieur der genie, op liet bureau der genie: het doen van verschillende 
voorzieningen onz., aan do kazernegebouwen te Amsterdam. Hilj. inzonden 
uiterlijk 29 April, vóór ',i uren. Haiuing /' 9;iü0. 

Haak (Gold.), te 10 uren, door het R.-K. kerkbost., in de herborg het 
Wapen van Haak, bij A. Hef kous: het bouwen eener kerk met toren, 
kapellen, traptoren, biechtstoelen, sacristie enz. Inl. bij don architect 
A. Tope, to Utrecht. Aanw. 29 April, te ;\ uren. 

I.'or red ijk (Fr.), te 10 uren, door het iioldorbest. van hot 6e en 7e 
voendistrict, onder Opsterland on Kngwirdon, in de de Korenbeurs: 

lo. hot eenjarig onderhoud en de voreischt wordende reparation, ver
nieuwingen en leverantii'ii aan do windmolens, bruggen, sluizen, duikers, 
gebouwen, dammen, hokken en stekken enz., eigen aan don polder, van 
den dag der gunning tot 1 Mei '90, in 5 perc; 

2o. het driejarig onderhoud van de tocht- en ringvaarten, wegen en 
kanalen enz., mede eigen aan den polder, van don dag dor gunning tot 
1 Mei '92, in 1 perc. Inl. bij den opzichter A. Kooistra, te Gorredijk. 
Aanw. gehouden. 

'•-Hage, te 11 uren, door hot ministerie van waterstaat enz.: de aan
leg van een gedeelte kanaal van nabij don Zoilwog onder de gemeente 
Maarsen tot de schutsluis bewesten Utrecht, zoomede het in verband 
daarmede omleggen van de beide K ij nspoor weg hanen Utrecht— Amster
dam en Utrecht—Rotterdam, alles met bijbehoorende werken, behoorende 
tot de werken voor den aanleg van een kanaal ter verbinding van 
Amsterdam met de Merwede. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan, en 
den ingenieur Kemper, beide te Utrecht. Aanw. gehouden. Raming 
f 1,912,000. 

'w-llage, to 11 uren, door het ministerie van waterstaat cn/..: het 
voortzetten der verbroeding langs den rechteroever on het verlengen 
dor dwarskribben aan den linkeroever van het Scheur, heneden de haven 
van .Maassluis, rnet hijhohooronde werken, voor de verbetering van den 
waterweg langs Rotterdam naar zee. Inl. hij den hoofdingenieur Leemans, 
te 's-Hage, den ingenieur Welcker. te Rotterdam, en den ingenieur 
Nolomans, to Maassluis. Aanw. gehouden. Raming f 185,000. 

Utrecht, te 12 uren, door do directie dor Utrechtsche trainmaat-
schappij, iu hot hotel Central. Stationsplein: bestek no. 2, hot maken 
van een gebouw tot stalling van 35 paarden, rijtuigToiniso, werkplaats, 
dienstlokalen c a . op het stationsplein van do 11. 1.1. S. M., station Malie
baan, Utrecht. 

Hor-hniv;. te 1 uur, door burg. on weth.: do levering van 200 
M onderhoudsgrint. 

Iiokkuni. te 2 uren, door ,1. Helder Pzn.: het daarstellen van de 
noodige timmer- en metselwerken tot eene inrichting voor zuivelberei
ding in een gebouw aan de Xoordergracht, aldaar. Aanw. 29 April, 
tc 2 uren. 

\eiizen, te 4 uren, door P. A. van de Velde, in het hotel «Nieuw 
koffiehuis": het bouwen va,n twoo woonhuizen, aldaar. Aanw. 30 April, 
te 2 uren. 

Woentdng, I Mei. 

Amsterdam, te 11 uren, door den schout-bij-nacht, directeur en 
kommandaut der marine: de leveling van plaat- eu staafij/er en geel
koperen ketel- en vlampijpen. 

Deventer, te 11 uren, door den kapitein eeistaanwezond-ingonioiir te 
Zutfen, in het hotel ide Keizer": het doen van voorzieningen aan mili
taire geitouwen te Deventer. Hilj. inzenden uiterlijk 30 April, vóór 3 
uren. bij don hoofdopzichter van fortificatiën te Deventer. Raming f 0QJ6O, 

Hoerden, te 11 uren. door dijkgraaf >-w hoogheemraden van het 
groot waterschap van Woorden, in hot gemeenlandshuis: het verrichten 
van herstellingen aan de sluis tc Badegraven. Inl. bij don fabriek-
landineter N. A. Swanenburg. 

Middelburg. te 11 uren, door de gascommissie, ton kantore der 
fabriek: het leveren en stellen van een gegoten-ijzeren gashnmleikuip, 
mot gashouder van 18 M. diameter. 

HellevoetsliilM. te ll'/j uren. door de directie der marine: 
lo. liet herstellen van een gedeelte omrastering rond do werf, van 

het gootlood op verschillende gebouwen, van hot dak dor hootsmans-en 
artillerie-werkplaatsen, eenige herstellingen aan het buskruitniagazijn en 
aan de bergplaatsen van cokes, het herstellen van een gedeelte spoor
baan op de Tien Gemeten en het uitvoeren van onderhoudswerken aan 
diverse maritieme gebouwen en inrichtingen; 

2o. hot herstellen van de muren aan hot gebouw der vroegere dok-
machine en do kaai bij don mastbok, van de scheidingsmuren bij de 
barakken, van de spoorbaan en bestratingen, van voeg- eu pleisterwerk 
aan gebouwen en van hardsteen en metselwerken in de droge dokken; 

3o. hot herstellen van een gedeelte beschoeiing, van don kaaimuur, 
van twee meerstoelen en van de beplanking op «ie marinebrug; 

4o. het uitvoeren van schilder-, wit- en leerwerken, aan diverse 
maritieme gebouwen en inrichtingen. Inl. bij don hoofdingenieur der 
marine, te Hellevoetsluis. 

Maastricht . te 12 uren, door don prov. inspecteur der directe be
lastingen, op zijn bureau: het stichten van oen gebouw, dienende tot 
kantoor en woning van een kommies-ontvanger, op oen terrein nabij do 
brug over de Maas, onder Roosteren. Inl. bij den rijksbouwmeester in 
het 2e district, te 's-llage. Aanw. gehouden. 

Koxendaal (N.-Br.). te 12 uren, door hot heem raad scha iwhest, van 
do Mark en Din tel, in het hotel mie Zwaan": bestek no. 1. het uitvoe
ren van vernieuwingen on herstollingen aan do aarde- en rijs werken cn 
dc sluizen; de herstellingen on vernieuwingen aan de kunstwerken op 
en langs het jaagpad, het onderhouden dier werken tot ultimo April '90, 
lo perc; het maken ven twee basaltvleugelmuren mot houten paalfun-
decring en betonkisting. 2e perc, in perc. en iu massa; bestek no. 2, 
be baggerwerk ei i in de rivier, in 4 perc. en in massa, te /anion 9050 
M 3 . Inl. bij don waterbouwkundige F. A. H. van der Vaart, te <hidgastel. 

lin-elieile te 12 uren, door Witzol & Co.: het bonwen van oonc 
gieterij mot kernoven op het terrein achter hunne fabriek, op,Ie lleurnc. 

klundert (N.-Br.), te 2 uren. door het best, dor vereeniging ode 
Kerkelijke Kas", in bét Weeshuis: hot afbreken van eenige gebouwen en 
hot daarstellen van eene kerk niet pastorie en bijgebouwen. 

Wei-inn (Geld.), te 2 uren, door J. W. Bredonoord, te N ij broek, in 
het koflioliuis van B. ,1. Schokkenkamp: hol bouwen van oen woonhuis 
met boerderij, genaamd ide Blankoinate". groot 457 M 1, te Nijhroek. 
Aanw. to 11 uren. 

Donderdag, 2 Mei. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. onz., aanbot 
gebouw van liet prov. best.: het voortzetten der verbetering van de 
haven te Terschelling, behoorende tot de havenwerken in do provincie 
Noord-Holland. Inl. bij don waarnemend-hoofdingenieur, to Haarlem, 
don ingenieur Keurenaer, te Hoorn, en den opzichter Bulkens, te Ter
schelling. Aanw. gehouden. Raming f 8950 

Haarlem, te 11 uren. door hot ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het maken van beplantingen in de 
duinen Op het eiland Teriohelling, behoorende tot «le zeewerkon in 
Noord-Holland. Inl. bij den waarnemend-hoofdingenieur, to Haarlem, 
don ingenieur Keurenaer, te Hoorn, en don opzichter Bulkens, tc Ter
schelling. Aanw. gehouden. Raming ƒ 8875. 

Eindhoven, te 11 uren, door burg. on weth.i de levering van 
45,000 Quenustkeieii. 

Lelden, te 11 uren. door de directie der koninkl. Ned. grofsmederij, 
in hot café tden Buigt": het houwen van eene ijzer- en metaalgietcnj 
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en het maken van walboschoeiing met aanplemping enz. Aanw. 30 April, 
tc 11 uren. 

Maarden, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie 
aldaar, in de kazerne Oud-molen: het maken van eene had- en zwem
inrichting te Naaiden. Bilj. inzenden uiterlijk 1 Mei, vóór 3 uren. 
Raming ƒ 2500. 

Nt.-Aiimtparodilr (Fr.), te 11 uren. door het dijksbest.: het ver
vloeien van 100.000 klhikerstecnen aan de zeewering. Aanw. 1 Mei, 
te 3 uren. 

Nieuweramstel, te 12 uren, door het best. van den Noorder logmoer-
polder: de levering van 4S0 stère onderhoudogrint en IM) stère kalkpuin. 

Wlldervaitk (Oron.), te 6 uren, door burg. en weth.: 
lo. het bouwen van een schoollokaal aan de Westerschool, aldaar; 
2o. het maken van ameublement in dat lokaal. 

Vrifdiig, 3 M*)|. 
's-Bosch, te 10'., uren, door het ministerie van wateist. enz., aan 

het gebouw van lift prov. best.: het maken van steenglooingen tegen 
de buitenboloopon der Diezedijken, tot voortzetting van de werken tot 
verbetering van de Dieze. prov. Noord-Brabant. Inl. bij den hoofd
ingenieur in het 6e district, te 's-Bosch, den ingenieur Schuurman, te 
Vucht. en den opzichter Vroeg, te Creveeoeur. Aanw. gehouden. Ka
ming /' 8200. 

's-Bosch, te 10' 2 uren. door het ministerie van waterst. enz, aan 
het gebouw van het prov. best.: het vernieuwen van drie paar deuren 
voor schutsluizen der Zuid Willemsvaart, provincie Noord-Brabant. Inl. 
bij den hoofdingenieur, te 's-Bosch, den ingenieur Schuurman, te Vucht, 
en den opzichter Dommee, te Aarle-Rixtel. Aanw. gehouden. R uning 
f (MiOo. 

's-Hage. le 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 
aanleg van eene telegraaflijn met vier draden langs den Rijnspoorweg 
's-llage—Gouda. Inl, bij de inspecteurs der rijkstelegraaf te 's-Hage en 
Utrecht. Raming /' lfiÓO. 

Arnhem, te 12 uren, door hot ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het maken van een zinkput met bijbe
hoorende werken in den rijksweg van de Grebbe naar Arnhem, te 
Oosterbeek. prov. Gelderland. Inl. bij den hoofdingenieur, den inge
nieur Gockinga en den opzichter Rietberg, allen te Arnhem. Aanw. 
gehouden. Raming / 55?. 

Rotterdam, te 1 uur. door burg. en weth.: het maken van eene 
overkapping en eene kctelbemetseÜiig met bijbehoorende werken op het 
terrein der gemeentegasfabriek aan den Oostzeedijk. Aanw. 20 April, te 
11 uren. (Zie advert, in «°. 15.) 

Utrecht, te 1 uur, door de directie van den Ned. Rijnspoorweg: het 
aanbrengen van houten oplangers op palen, het rijzen van een gedeelte 
steigervloer, het maken van een goederenloods met bureau's en lokalen 
en het doen van aanhoorige werken op den oostelijken steiger, Wes-
terdokdijk Amsterdam. Bilj. inzenden uiterlijk 2 Mei. Aanw. gehouden. 

Middelburg, te l'/j uren, door burg. en weth.: het verbouwen en 
uitbreiden der gemeente-bewaarschool, aldaar, wijk 11 no. 133, in de 
Heerenstraat. Aanw. gehouden. 

hoi u enen (Geld.), te 2 uren, door burg en weth.: het vergrooten 
van de school met bijbouwing van gang, portaal, privaten, kolenhok en 
bergplaats. Aanw. van 9—I uren. 

Aahen (Geld.), te 4 uren, door burg. en weth.: de vernieuwing van 
ongeveer 3700 M- straat aldaar, en ongeveer «100 M 2 straat te Brede voort 
door middel van grèskeien en Niederinendiger steen, en van ongeveer 
2000 M- straat aldaar, eu ongeveer 450 M* straat te Bredevoort, met de 
oude uitkomende veldkeien. 

Zaterdag, 4 Mei. 
's-Hage. tc 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie 

aldaar, op het bureau der genie: 
lo. he.t doen van herstellingen en verbeteringen aan militaire gebou

wen te 's-Hage. Raming / 0550; 
2o. het leveren van kazeniemeiibeien te 's-llage en te Delft. Raming 

ƒ 1800. Bil), inzenden uiterlijk 3 Mei, vóór 3 uren. 
Ilreda, te 11 uren. door don eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

aldaar, in het kofliehuis »de Beurs van Breda": 
lo. het vernieuwen en herstellen van stalvlooren en bestratingen in 

onderscheiden militaire gebouwen te Breda, Raming / 3450; 
2o. het vernieuwen en herstellen van daken en vloeren in onder

scheidene militaire gebouwen te Breda. Raming /'8150; 
3o. het leveren van kazeniemeiibeien te Breda. Raming /' 1500; 
4o. het doen van herstellingen en voorzieningen van oud >rscheiden aard 

aan de gebouwen der koninklijke militaire academie te Breda. Raming 
ƒ 3000. Bilj. inzenden uiterlijk 3 Mei. vóór 3 uren. 

KoNuard, te 12 uren, door het best. der vereeniging «Kerkelijke 
kas", in het hotel nTuiniuga": het amoveeren van twee woonhuizen en 
het bouwen van een lokaal met bijbehoorende werken. Inl. bij den 
architect K. Tromp. 

Lelden, door dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland: het aanvul
len en gedeeltelijk uitbreken van de Vuilebrassluis bij Gouda. Inl. bij 
den ingenieur te Leiden. 

Maandag. tl Mei. 
Maastricht, te 10'/, uren. door liet ministerie van waterstaat enz., 

aan het gebouw van prov. best.: het maken van paalregelwerk met 
tuinen enz., langs de kanaalboorden der Zuid-Willemsvaart, in de ge
meente Noderweerd, provincie Limburg. Inl. bij den hoofdingenieur in 
het ?e district en den Ingenieur Dotlegnies, beide te Maastricht. Aanw. 
20 April. Raming J 0300. 

Amersfoort, te 11 uren, door burg. en weth.: het vernieuwen van 
twee paar sluisdeuren en het uitvoeren van onderhoudswerk aan de 
schutsluis van het Spui. Aanw. 2 Mei. te 11 uren. 

I'uttershock, te 11 uren, door het best. van den polder het Hoek-
ache Nieuwland. bij J, Rijsdijk: de herstelling of dichting der doorbraak 
in den Hoekschen NteuwIanuV hond ijk, onder Puttershoek. Inl. bij den 
architect II. Beljers, aldaar. Aanw. 2 Mei, te 1'/, uren. 

's-llage, te l l ' / j uren. door het ministerie van waterst.enz., aan het 
gebouw van het gebouw van het prov. best.: het bezinken en bestorten 
van den oever vóór den kleinen Paral leldum, liggende aan de oostzijde 
Tan de buitenhaven van het kanaal door Voorne, te Hellevoetsluis, be
hoorende tot de zoewerken in de prov. Zuid-Holland. Inl. bij den hoofd
ingenieur in het 10e district, te 's-Hage, den ingenieur, te Brielle, en 

den opzichter Kooreman. te Nieuw-llellevoet. Aanw. 29 April Raming 
f 10.000. 

s-llage. te 12 uren, door den architect W. It. van Liefland, in het 
Hotel café central: het bouwen van 08 arbeiderswoningen, een woning 
voor den opzichter en tien pakhuizen, in 2 perc. en massa. Aanw. 
gehouden. (Zie advert, in w°. 17.) 

Breda, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het rioleeren van het tweede gedeelte van ds Nicuwc-Ginneken-

straat, met het leveren en leggen van troitoirbanden en het doen van 
bestratingen; 

2o. het rioleeren, begrinden enz. van een gedeelte van den Academie-
singel, het verleggen van den trottoirband en het verbreede» 'er be
strating in de straat van af de voormalige Ginnekenpoort tot i .ewezen 
inundatiesluis en het begrinden van een deel van den Oostbuitensingel; 

3o. het vervangen der keien door ijzersteen tegels van de trottoirs in 
de Ridderstraat en de St.-Janstraat, het verwerken der uitkomende keien 
in de Korte-Bosehstraat en het verstraten der oude keien op het 
Kloosterplein enz.; 

4o. het leveren van voor de gemeente benoodigdo ijzersteentegels tot 
bestrating van trottoirs; 

5o. het bestraten met ij zei-steen tegels, door de gemeente te leveren, 
van trottoirs in de nieuwe straten. Aanw. 1 Mei, te 11 uren, aanvan
gende met het le perc. 

Medembllk , te 12 uren, door dijkgraaf en heemraden der «Vier noorder 
Koggen: de leverantie van 200,000 Waalstraatklinkers. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: het verlengen aan de 
oostzijde van den zuidoostelijken grooten scheepssteigcr in het IJ aan 
den Westerdoksdijk. (Zie advert, in »*». 17.) 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: het sloopen van ver
schillende gebouwen en opstallen. 

Dinsdag, 7 Mei. 
(•orlrheui, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

aldaar, op het bureau der genie: 
lo. het herstellen van metsel-, voeg- en pleisterwerk in cn bij ver

dedigingswerken tusschen de Lek en de Waal. Aanw. 20 April, te 12 
uren. Raming ƒ 2100: 

2o. het uitbaggeren van grachten te Woudrichom. Raming / 1J00; 
3o. het doen van verbeteringen van ondergeschikt belang aan dc 

batterij onder Poederooien. Aanw. 30 April, to U uren. Raming/2100. 
Bilj. in/enden uiterlijk fi Mei, vóór 3 uren. 

llergen-op-Zoom, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur 
der genie, aldaar, in het koffiehuis »de Draak": 

lo. het bonwen van een ziekenstal te Bergen-op-Zooin. Raming/5000; 
00, het doen van herstellingen en vernieuwingen van onderscheiden 

aard aan de kazernegebod won te Bergen-op-Zoom. Raming/ 0700; 
So. het leveren van kazernemeubelen te Bergen -op-Zoom. Raming 

ƒ 1300. Bilj. inzenden uiterlijk C Mei, vóór 3 uren. 
.Hrhonnderloo (Z.-H), te 3 uren, door de architecten J. Stok & Zn., 

ten kantore der Rotterdamsche suikerraflinaderij: het afbreken van bij -
gebouwen en het ter plaatse maken van een nieuw fabrieksgebouw, 
ketelhuis en eenige verdere werkzaamheden op het terrein der raffinaderij. 

VA tien-dit •:, H Mei. 
Itrcskrns (Zeel.), te 10l/j men. door het best. der waterkeering van 

het ealamiteuse waterschap Oud en Jong Rreskens, in de directiekeet 
aan de Nieuwesluis: het herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 
en met 30 April '90, van de aarde-, kram-, rijs-, steenglooiing en paal
werken van bovengenoemd waterschap. Aanw 1 en 4 Mei, van 10— 
12 uren. 

's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: hot 
verruimen van het vaarwater in de rivier de Noord, behoorende tot de 
werken der (tonische waterwegen. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, 
te s-Hage. den ingenieur Hongeuboom en den opzichter De Kiewit, 
beiden te Dordrecht. Aanw. 1 Mei. Raming / 6000. 

's-llage. te 11 uien. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
wegruimen van een in de rivier den Usel nabij Westervoort, onder tie 
gemeente Huissen, tusschen de kilouieterraaien 0 en 1, gezonken vaar
tuig. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te s-Hage, en den ingenieur 
l.'seher, te Kampen. 

's-llage, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: het 
voortzetten van de verruiming van het benedeneinde van het Scheur en 
van de verdedigingswerken langs den rechteroever aldaar, voor de ver
betering van den waterweg langs Rotterdam naar zee. Inl. bij den 
hoofdingenieur Leemans, te 's-llage, den ingenieur Welcker, te Rotter
dam, eu deu ingenieur Hebreus, te Hoek-van-llolland. Aanw. 1 Mei, te 
12 uren. Raming f 408,800. 

's-llage. te 11 uren, door hot ministerie van wateistaat enz.: de 
uitvoering van baggerwerk aan den bencdenmond van hwt Spui. Inl. 
bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur Hoogenboom 
en den opzichter De Kiewit, beide te Dordrecht, Aanw. 1 Mei. Raming 
f 0.25 per M», 

's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van twee gemetselde afsluitingen aan de einden der ijzeren over
kapping op het centraal personenstation te Amsterdam, ten behoeve V U 
den spoorweg van Nienwediep naar Amsterdam. Inl. bij den eerstaun-
wexend-iugenieur der staatsspoorwegen J. Lcijds, te Amsterdam. Aanw. 
gehouden. Raming f 20,200. 

's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
leggen van een tweede spoor tusschen I'itgeest en Zaandam en het 
uitvoeren van eenige daarmede in-verband-staande werken, ten behoeve 
van den spoorweg van Nienwediep naar Amsterdam. Inl. bij den eerst-
aaiiwezcnu-iiigenienr der stuatssjioorwegon .1. Lcijds, te Amsterdam. 
Aanw. 1 Mei, te 11 uren. Raming f (12,000. 

's-llage, te ,1 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de uit
voering van baggerwerk in het vaarwater van de rivier de Maas, volgens 
perc. 1. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur 
Steijn Parvé, te 's-Bosch, en de opzichters Willems, te Maastricht cn 
Droste, te Roermond. Aanw. 1 Mei. Raming f 4000. 

Ilindeloopen, te 11 uren. door burg. en weth.: het verrichten van 
vernieuwingen en onderhoudswerken aan de zeesluis en haven. 

Teterlngen (N.-Br.), te l l ' / , uren. door burg. en weth.: het leggen 
van een riool in den zuidwestelijke!! berin van den weg van Breda naar 
Ginneken, in den Zandberg onder Teteringen, de begriiiding van die 

berm en het maken van een trottoir aan de zuidwestzijde van dien 
weg, achter de hoornen, en bijbehoorende werken. Inl. bij den architect 
lluijzers, te Oosterhoiit. Aanw. 3 Mei, te 2'/2 uren. 

Maastricht, te 2 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie 
te Nijmegen, op bet bureau der genie: het doen van herstellingen eu 
vernieuwingen aan kazernegehouwen to Maastricht. Bilj. inzenden 
uiterlijk 7 Mei, vóór 3 uren, bij den hoofdopzichter van fortificatiën, te 
Maastricht. Raming f 4000. 

Amsterdam, door de uaauilooze vennootschap »Ovortoom": het be
straten en rioleeren van wegen in den Stads- en Godshuispoldcr. Inl. aan 
bet bureau, Spuistraat 104. 

Donderdag, » Mei. 
•laailei.i . te 11 uren, door het prov. best. van Noord-Holland: het 

verdiepen van eenige gedeelten van het Noord-Hollandsch kanaal. Aanw. 
2 Mei. Raming /' PJ.000. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
bet gebouw van liet prov. best.: het leveren van brik en steen en het 
bestraten der Heldersche zeewering, behoorende tot de rijkszee werken in 
de prov. Noord-Holland, in 2 perc. Inl. bij den waarnemend hoofd
ingenieur, te Haarlem, den ingenieur Kempees, te Alkmaar, en den 
opzichter Koot, te Helder. Aanw. 2 Mei. Raming: perc. 1 ƒ 1050, perc. 
2 / 10.050. 

Haarlem, te l l uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
hot gebouw van het prov. best.: het verdiepen van eenige gedeelten 
van het Noord-Hollandsch kanaal. Inl. bij den waarnemend hoofdinge
nieur, te Haarlem, den ingenieur Kempees, te Alkmaar, en de betrokken 
opzichtei-s. Aanw. 2 Mei. Raming / 10,000, 

Overschle (/.-H.), to l l uren, door den architect Jac. van Vessem. 
in het koffiehuis van J. Braat: het bouwen van een bouwhoeve, be
staande uit woonhuis, koetshuis met paardenstal, 2 veestallen met 
voedcrloods en bijbehoorende werken op een perc. weiland gelegen aan 
de Aelbrochtskade. onder de gemeente Overschie, tusschen telepluvonpaal 
no. 20 en 30. Aanw. 7 Mei, te 11 uren. (Zie advert, in n°. 17.) 

Arnhem, te 12 u^en, in het prov. gouvernementsgebouw: het amo
veeren van het huis F no. 25 op het kadastrale perc. sectie O no. 1308, 
aan de Grootemarkt, aldaar; het bouwen op dat perc. van een receptie
zaal bij de woning van den commissaris des konings en het uitvoeren 
van eenige werkzaamheden in deze woning. 

Leeuwarden: het bouwen van twee kamers, kelder en vestibule c. a. 
bij en het uitvoeren van vernieuwingen aan het woonhuis en de fabriek 
van J. Pel Hz. Inl. bij den architect W. C. de Groot, aldaar. Aanw. 
6 Mei, te 11 uren. 

Vrijdag, 10 Mei. 
Amsterdam, te 10 uren, door den luitenant-kolonel eerstaanwezend-

ingenieur, op het bureau der genie: het maken van grondophoogingen 
voor loodsen bij de forten Spijkerboor en Purmerend. Bilj. inzenden 
uiterlijk 0 Mei, voor 3 uren. Raming / 2220. 

's-Bosch, te L01/) uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het maken en leveren van drie nieuwe 
brugschepen en het uitvoeren van bijbehoorende werken, ten behoeve 
van de schipbrug over de rivier de Maas te Hedel. Inl. bij den hoofd
ingenieur te 's-Bosch. den ingenieur Schuurman, te Vucht, en den op
zichter Vroeg, te Creveeoeur. Aanw. 3 Mei. Raming f 8400. 

s-Hosrh, te 10'/2 uren, door het ministerie van waterst enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het uitvoeren van buitengewone ver
nieuwingen en herstellingen aan de schipbrug over de Maas bij Hedel 
en bijbehoorende werken, behoorende tot den dienst der veren in de 
prov. "Noord-Brabant. Inl. bij den hoofdingenieur in het fic district, den 
ingenieur Schuurman, te Vucht, en den opzichter Vroeg, te Creveeoeur. 
Aanw. 3 Mei. Raming 6000. 

's-Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het her
stellen en verbeteren van rijkstelegraallijnen tusschen Rotterdam en 
Moerdijk. Inl. bij dc inspecteurs te 's-Hage en Rotterdam. Raming / 850. 

Nleüwerkerk (Zeel.), te '5 uren, door het best. van den polder de 
«Vier bannen van Duiveland". in de raadkamer: 

lo. de vernieuwing, herstelling en het onderhoud tot 15 April 'UO, van 
de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingwerken van den geinelden polder; 

2o. het leveren en verwerken van 1250 scheepston aturtsteen voor de 
oeververdediging van den Zuidbout. Aanw. 7, 8 en 9 Mei. van 10 — 
2 uren. 

Zaterdag, 11 Mei. 
Nieuw vliet (Zeel.), te L0*/| uren, door het best. der waterkeering 

van den calamiteusen Adornispolder, in het gemeentehuis: het vernieu
wen en onderhouden tot 30 April '00, van de waterkeerende werken aan 
bovengonoomden [tolder. Aanw. 4 en 7 Mei, te 10 uren. 

Maandag, 13 Mei. 
's-Bosch, te 10 uren, door burg. en weth.: het maken van wonin

gen, werkplaatsen enz., ten behoeve der stedelijke gasfabriek, in 2 perc. 
en massa. Aanw. 8 Mei, te 10 uren. (Zie advert, in »°. 17.) 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: 
lo. bestek XVIII, het ijzerwerk voor goederen- en zaudwagens, beide 

met rem; 
2o. bestek no. 105, den metalen bovenbouw van vijftig spoorwegbrug

gen, alles ten dienste der staatsspoorwegen in Ned.-fndie; 
3o. bestek lit. R, de ijzer en metaalwerken voor drie tuigloodsen, ten 

dienste der burgerlijke openbare werken in Ned.-Indië. 
Zorgvliet (gem. Diever), door den architect W. C. du Crocq: het 

bouwen van een kantoor met conciërgewoning benevens twee directeurs
woningen op terreinen te Zorgvliet. Aanw. 13 Mei, te 12 uren. 

Woensdag, 15 Mei. 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van werken tot voortzetting der verbetering van de rivier de 
Maas, tusschen de kilometerraaien 30 en 42 der rivierkaart, onder de 
gemeenten Obbicbt en Grevenbicht, prov. Limburg. Inl, bij den hoofd
ingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur Steijn Parvé, te 's-Bosch. 
en den opzichter Willems, te Maastricht. Aanw. 8 Mei. Raming/16,300. 

's-iiage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz: het 
aanbrengen van oever voorzieningen langs de Nieuwe-Merwede, behoo
rende tot de werken der Merwede en Killen. Inl. bij den hoofdinge
nieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur Hoogeboom te Dordrecht, en 
den opzichter Biiumer, te Werkendam. Aanw. 8 Mei. Raming/25,000. 

's-iiage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

rnaken van den onderbouw voor de draaibrug over de haven te Maas 
sluis. Inl. bij den waarnemend eerstaanwezend-ingenieur der staats
spoorwegen, te Rotterdam. Aanw. 3 eu 6 Mei, te 12 uren. Raming 
/ 65,500. 

's-llage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
ouderhond der rivier- en bestortingswerken, behoorende tot den onder
bouw der overbrugging van het Hollandsch Diep, van den dag der 
gunning tot I Mei '00, met het aanbrengen der noodige voorzieningen. 
Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, ingenieur Hoogenboom 
•n den buitengewóón-opzichter Chevalier, beide te Dordrecht. Aanw. 8 
Mei. Raming f 5600. 

Kantens (Gr.), door burg. en weth.: de levering van 326 stère 
gehorde grint. 

Toten door het best. van het waterschap de Vrije polders i delevering 
van 270 schee|«ton Waalpuin. Inl. bij den waterbouwkundige K. 
G. Bal. 

Donderdag, H l Hei. 
Haarlem, te II uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het maken en leveren van beton
blokken voor de zoebrekers van de havenhoofden te IJmuiden, behoo
rende tot de werken van het Noord zeek anaal. Inl. bij den waarnemend-
hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur De Bruijn, te Amsterdam, 
en den opzichter Van Sluijs. te IJmuiden. Aanw. 9 Mei. Raming 
f 44,000. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: de voorziening der boorden van het 
Noord-IIollandsch kanaal, in 4 perc Inl. bij den waarnemend-hoofdin
genieur, te Haarlem, den ingenieur Kempees. te Alkmaar, en de be
trokken opzichters. Aanw. 9 Mei. Raming: perc. f 5550, perc. 2/12,400, 
perc. 3 / 12,000. oerc. 4 ƒ 2050. 

Zaterdag, 1* Mei. 
Walsoorden (Zeel.), te 2 uren, door het best. der waterkeering van 

het ealamiteuse waterschap Walsoorden, in het logement van J. F . 
Adriaansen: het herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April 
'00. van de aarde-, kram-, rijs- en glooiing werken aan de waterkeering 
van bovengenoemd calamiteus waterschap. Aanw. 11 en 14 Mei, 
te 10 uren. 

Dinsdag. 21 Mei. 
Amersfoort, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie 

aldaar, in het hotel Muller: het bouwen van ee*n kazerne c a . vooreen 
regiment infanterie te Amersfoort (2e gedeelte). Bilj. inzenden uiterlijk 
20 Mei, vóór 3 uren. Aanw. dagelijks, van 'J—4 uren. Raming/827,000. 

Woensdag, 22 Mei. 
's-Hage. te 11 uren, door hot ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van werken tot voortzetting der verbetering van de rivier de 
Maas, tusschen de kilometerraaien 11 en 12 der rivierkaart onder de 
gemeente Maastricht, prov. Limburg. Inl. bij den hoofdingenieur 
Leemans, te 's-Hage. den ingenieur Steijn Parvé, te 's-Bosch, en den 
opzichter Willems, te Maastricht. Aanw. I Mei. Raming f 10,000. 

Donderdag, 23 Hel. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 

herstellen van buitengewone stormschade aan verschillende hoofden op 
het noorderstrand van het eiland Vlieland, behoorende tot de zoewerken 
in Noord-Holland. Inl. bij den waarnemend-hoofdingenieur, te Haarlem 
den ingenieur Keurenaer, tc Hoorn, en den opzichter Jelgersma, te 
Vlieland. Aanw. 16 Me*. Raming f 16.000. 

Dinsdag, 2S Mei. 
Assen, te 2 uren. door het ministerie van waterstaat enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: de verruiming van een gedeelte van het 
boven pand dor Drentsche hoofdvaart. strekkende van nabij de Asser wi ik 
tot de haven te Assen. Inl. bij den hoofdingenieur Reuvers, te Zwolle, 
en den ingenieur Casteudijk, te Assen. Aanw. 21 Mei. Raming / 28,000. 

Woensdag, 2tt Mei. 
i-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

onderhoud van de rijksrivierwerken en hun toebehooren van de Maas, 
met daartoe noodige leveringen, hei-stellingen en vernieuwingen van 1 
Juli '89 tot en met 30 Juni 90, in 6 perc. Inl. bij den hoofdingenieur 
Leemans, te 's-Hage. den ingenieur Steijn Parvé, te 's-Bosch, en dc 
betrokken opzichters. Aanw. 22 Mei. Raming: perc. I / 7875, perc. 2 
/' 8625, perc. 3, / 6325, perc. 4 f 3520, perc. 5 / 17,842, perc. 6 / 4065. 

Op nader te bepalen datum. 
Kuilenburg, door burg. en weth.: het met klinkers bestraten van 

den stationsweg, ter vervanging van de bestaande grintbaan, ter lengte 
van 730 M. Inl. bij den gemeente-architect G. Prins. (Zie advert, 
in n°. 15.) 



D E O P M E R K E R . 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam, 17 April: hot leveren van zand 

RTond en grint voor de exercitiebatterij te Am
sterdam; ingek. 5 bilj., als 
W. Ilogerhout. 
A. M. v. d. Vlies, 
P. I'. Rijke, 
G. A. v. Spanje, 
W. Alnhagtshcer, 
Raming 

Twelloo, 17 April 

te Amsterdam, 
a Sloterdijk, 
» Nieuwenimstel, 
I Amsterdam, 
a Xieiiweraiustel. 

/ 2700 
a 2645 
• 2610 
» 2600 
» 2540 
> 2100 

het verrichten van vei 

II. A. Kijsvngol, liiur.pt, f 2277 
A. W. lienaud, Watergraafsmeer, a 11105 
I lekker en Boendennakor, Amsterdam, i 11)80 
Raming , 2100 

Ernrum. 18 April: het verhoogen en ver
zwaren van de Aagstil in den grintweg naar Hen 
Hoorn en hel ophoogen van do toereden naar 
die brug; ingek. 10 bilj.. al 

schillende onderhoudswerken aan gebouwen, 
bruggen enz., in de gemeente Voorst; minste 
inschr. waren: 

Perc. 1, het schoonmaken der school te Voorst, 
H. A. Alberts, te V.Kii-st. voor ft!9. Raming/30. 

Perc. 2, idem te Gieteloo, J, Carmiggelt, te 
Voorst, voor ƒ 16.25. Raming / 20. 

Perc. 3. idem te Wilp. K. .1. Rosheide, te 
Wilp, voor i 26- Raming /' 30. 

Perc. 4, idem te Twell'oo. .1. II. Mulder, te 
Deventer, voor ƒ 27.49. Raming / 25. 

Perc. 5, idem Op den Teuge, G. H..lansen, te 
Twelloo. voor J 27. Raming f 28. 

Perc. 6. idem te Nijbroek, G. Durand, teTer-
wolde. voor / 26.75. Raming ƒ 25. 

Perc. 7. idem van het gemeentehuis, E. Veen, 
te Twello, voor /' 37. Raming I' 40. 

Perc. 8, het verven van brugleuningen en 
rikwerken, .1. Mulder Jz., te Terwolde, voor /'54. 
Raming ' 55. 

Perc. 9, idem handwijzers. J. K. v. d. Heijden, 
tc Twelloo, voor / 16.93. Raming / ' 19. 

Perc. 10, idem handwijzers en brugleuningen, 
G. Ilellink, te Voorst, voor Z'25.45. Raming/25. 

Perc. 11, metselwerk aan de begraafplaats te 
Vooi-st, A. Ilorstink, te Twelloo, voor ƒ 23.90. 
Raming ƒ 26. 

Perc. '12, herstelling aan de begraafplaatsen 
te Terwolde en Voorst, 11. Wassink. te Wilp. 
voor / 38. Raming J 26. 

Perc. 13, binnenvèrfwerk aan het tolhuis te 
Terwolde, G. v. d. Helden, te Twelloo, voor ƒ30. 
Raming f 38. 

Perc. 14. buitenverfwerk aan de onderwijzers
woning te Twelloo. J. K. v. d. Heijden, te Twelloo, 
voor f 24. Raming ƒ 30. 

Perc. 15, timmerwerk aan de onderwijzei-s-
woning te Gieteloo, 11. Hulshof, te Voorst, f 17.49 
Raming a 21 

Haarlem. 18 April: het bouwen van 51 
woonhuizen in de nabijheid van de Leidschevaart 
onder beheer van de architecten A. en J. A. 
G. van der Steur; a. met dakvensters, 4.zonder 
dakvensters; ingek. 9 bilj., als: 

<z. 6. 
W. Greve, Buiksloot, f 69,700 f 67,900 
B. J. Wichers en J. Etmans, 

Lobit, 63,549 61,949 
A. C. Kaasjager, Zalt-Bommel. 63.434 61,834 
J. Verkoren, Voorschoten. 62,789 60,931 
G. Hulsebosch, Haarlem, 61,390 59,920 
J. Giebels en J. v. Servellen, idem, 60,445 59,460 
J. B. Lasschuit, idem, 59,861 58,861 
B. Hagen en firma de Wed. A. 

Reijnders, idem, 59,358 57,779 
H. London, Haarlem, 59,080 57,680 

Gegund aan 11. London, zonder dakvensters. 
Amsterdam. 18 April, onder beheer der genie, 

aldaar: lo, het eenjarig onderhoud van de 
kazernegebouwen enz., te Amsterdam; ingek. 9 
bilj., als: 
N. Miihl, Muiden, ƒ 9800 
P. J. Vos, Amsterdam, > 7900 
Firma Knipper en Vree, idem » 7864 
A. Brugman, Zaandam, » 7770 
C. J. Maks Jz., Amsterdam, > 7690 
C. Alberts, Nieuweramstel, > 7600 
G. A. v. Spanje, Amsterdam, a 7441 
P. F. Rijke, Nieuweramstel, > 7380 
Meijer en Van de Coolwijk, Amsterdam, > 6940 
Raming » 8150 

2o. liet eenjarig onderhoud der werken in de 
stelling van Amsterdam; ingek. 11 bilj., als: 
P. F. Rijke, Nieuweramstel, / 3480 
C. J. Maks Jz., Amsterdam • 3000 
Firma Knipper en Vree, idem a 2884 
N. Miihl, Muiden, • 2800 
C. Alberts, Nieuweramstel, » 2780 
P. J. Vos, Amsterdam, • 2700 
A. Brugman, Zaandam, > 2700 
G. A. v. Spanje, Amsterdam, • 2690 
J. v. Hamersvcld, idem » 2685 
Meijer en Van de Coolwijk, idem > 2640 
J. Poot, idem > 2600 
Raming i 3000 

8o. eene verving van gebouwen en werken tc 
Amsterdam; ingek. 3 bil]., als: 

P. Dam 
I. Galie 

H. Nieland, 
II. Wind, 
II. Arend». 
K. Manhol', 
.1. Zeldenrust, 
R. Pathuis, 
K. Holt, 
G. v. d. Veen 
Raming 

llrelsrllor 

t'è Raskwerd, t 1070 
» Groningen, a 892 
• Warfum, • 860 
a Zoutkamp, a 800 
> Uskwerd, • 845 
a Balloo, i 797 
> Warfum, • 785 
» Zoutkamp. * 765 
a Hoorn. i) 755 
a Eenrum, • 745 

• 787 
. 19 April, voor rekening van den 

pdder Dreischor: lo. het leveren en storten van 
l i l . ' l schoopstou afval van lloorniksche-, Lessine-
sche- of liasaltsteen: ingekomen 4 bilj., als: 
J. v. Strien, Zieriksee, ƒ 3090 
J. Roskam Cz., Sliedreeht, » 2980 
P. A. v. d. Velde, Neuzen, • 2836 
C. v. d. Hooft, idem » 2748 

2o. het leveren en zinken van 26,460 M- zink
werk; ingek. 14 bilj., als: 
A. Prins Tz., Sliedreeht. 
F. W. Dekker, idem 
M. v. d. Linde, Zieriksee, 
A. v. Popering. Bruinisse, 
" C. v. d. Ende, Zieriksee. en C 

Bolier. Bruinisse, 
L. Kalis Kz., Sliedreeht, 
.1, v. d. Plas, Hardinksveld, 
M. C. de Jong P.Mz., Sliedreeht, 
.1. Tollenaar, Neuzen, 
J. v. Strien, Zieriksee, 
J. v. Eek, Hardinksvejd, 
C. de Wilde Az., Kattendijke, 
M. v. d. Hoek, Neuzen, 
J . Roskam Cz.., Sliedreeht, 

ar i<"\..>•><•' 
Willemstad, 20 April, onder liet helleer der 

genie, aldaar: lo. het eenjarig onderhoud dei-
werken enz., te Willemstad, Ooltgenspla.it en 
Nurnansdorp; ingek. 5 bilj., als: 
N. de Vos, te Willemstad, 
L. Lenoir, » idem 
G. J. v. d. Flier, • idem 
C. Sonneveldt Cz., • idem 
A. Oosters, - idem 
Raming 

houwen enz. te Schoonhoven; ingek. 1 hilj., van 
G. II. Kuijleuhiirg, aldaar; voor J' L71B 
Raming » 1700 

..rem.iiriien. Ü0 April: het maken van een 
vnlkszwemha^iti in aansluiting met de hwtlti.dii 
zwem- en badinrichting in de Nonrdergrathl, 
aldaar; ingek. 0 hilj., als. 
I). Smit, 
1„ Kniepstra, 
lob. Kranzen, 
L. D. Konk, 
T. Bijlsma, 
Joh. boktor, 
A. Itraaksma en Ruiten

schild, 
M. Schotanus, 
11. G. Hrouwer, 
Gegund. 

Anna-Paiilawna. 20 April: de levering van 
1625 stère grint voor den Anna-Paulownapólder; 
ingek. 4 bilj., als: 

per stère 
C. Kamerling, Kolhorn, en J. Weener 

1. Leeuwarden, ƒ 4080 
1 idem » 4."i()0 
1 idem » 4SW 
» idem » 41% 
1 idern i 3'HÜ 

idem » 3D2;Ï 

idem » 3687 
Boxum, » 3336 
Stiens, » 330U 

/ 124.500 
> 122,000 
» 120,100 
a 120,000 

» 110.737 
a 1 I I..IIH 
» 112,990 
» 112,500 
» 111,050 
o 110 000 
» 109,000 
•• 108,888 
» 108,600 
» 106,350 

ƒ 2.13 
a 1.99 
» 1.92= 

. , , • i - * n . 
het maken van een 

sluis te Gcneniuiden, 

ƒ 7600 
e 7490 
a 7171 
» 7077 
a 7069 

7100 . u m i i i g , 7 1 0 0 
?o. het eenjarig onderhoud der kazernegebouwen 

nz.. te Willemstad ; ingek. 4 bilj., als: 
G. J . v. d. Flier, te Willemstad, ƒ 2471 
L. Lenoir, • idem .. 2385 
C. Sonneveldt Cz., » idem » 2047 
A. Oosters, » idem a 1995 
Raining , 2 3 0 0 

1 biljet van onwaarde. 
80. het hei-stellen van bekleedingsmuren ti 

Willemstad; ingek. 3 bilj., als 
boven tarief. 

/ ! • °/o 
• 12,9 > 
» 11,3 a 

N. de Vos, te Willemstad 
G. J. v. d. Flier, • idem 
A. Oosters, » idem 

Raming ƒ 1600. 
Dordrecht, 20 April: het herstellen der 

stormschaden aan den Wieldrechtscheu zeedijk 
en het opmaken der los- eu laadplaats, met de 
herstelling van eenige vakken steenglooiing; 
hoogste inschr. A. J. de Groot. Giesendam, / 3100 
minste > A. Koorevaar. Hardinksveld, a 2566 

Llose, 20 April: het bouwen van een woon
huis op de bloemisterij Meer-en-Duin, nabij de 
Lisserbrug gem. Lisse, onder beheer van den 
bouwkundige Jb.Guldemond, te Hillegom; ingek. 
8 bilj., als: 
J. II. v. d. Haaij, Hazerswoude, ƒ 4492 
C. v. Diest, Koudekerk a/d. Rijn, » 4435 
A. Guldemond, Hillegom, a 4396 
D. Kramer, Schagen N.-H., » 4200 
J. Goozen, Hillegom, a 4115 
A. Molenaar, Lisse, a 3994 
W. v. Ballegooü, Hillegom, a 3926 
J. Barnhoorii, Lisse, » 3641 
Gegund. 

Raming / 4444.36. 
f;oudu. 20 April, onder beheer der genie, te 

's-Hage: lo. het eenjarig onderhoud van de 
kazernegebouwen enz., te Gouda; ingekomen 6 
bilj., als: 

te Gouda, / 3790 
> idem v 3789 
» idem > 3780 
> idem i 8773 
> idem a 3748 
> idem • 3400 

i 3600 

Az., Hasselt, 
H. v. d. Bout, Nijmegen, 
Th. J. Vermaak, Utrecht, 
W. v. Hasselt, Nijmegen, 

(•eiiemulden. 20 April 
paar deuren voor de kce. 
met inbegrip van creosoteeren doch zonder hij 
levering van hout; ingek. 3 bilj., als: 
C. J. v. Dijk, te Genemuiden, / 1250 
.1. Mol, . idem a 1226 
J. Otten, » Meppol. > 1093 

kapelle, 20 April: het bouwen van een nieuw 
woonhuis, voor M. de Jager, aldaar, onder beheer 
van den architect A. le Clercq, te Kruiningeii; 
ingek. 8 bilj., als 
M. Korstanje, 
Z. le Clercq, 
A. Mellheere, 
J. M. Lainmcrée, 
D. v. Sabhen, 
.1. Pennij, 
D. v. Maris, 
P. Pronkers, 
Gegund. 

Franeker, 20 April 

te lerseke, 
» Kruiniugen, 
a Kloetinge, 
a I lansvveerd, 
» Kruiniugen, 
• Krabbendijke, » 229i 
» Kapelle, > 2243 
a idem „ 2200 

ƒ 2986 
i 2550 
a 2500 
> 2450 
a 2310 

C. J. Koot, 
J. de Jong Wz., 
W. Bokhoven, 
P. Vermeer Jz., 
H. J. Nedcrhorst, 
11. Iloogerwaard, 
Raming 

, eene verbouwing en 
uitbreiding der oude school op het Kerkhof, ter 
bestemming voor arinenhewaarschool; ingek. 12 
bilj.. als: 
G. Brugsma, Franeker, f 8269 
G. Dopheide, idem a 8228 
P. du Bois, idem > 8088 
R. Zaagsma, Sexbierum, * 7996 
Y. Schuitmaker, Peins, • 7935 
P. Boonstra, Mcualdum, » 7727 
C. Ysbrandy, Franeker, > 7675 
lz. Terpstra, idem » 7673 
F. Bruinsma, Achlum, i 7341 
L. Posthuma Jacz., Harlingen, ï 7298 
A. Venstra, Dronrijp, > 7287 
II. H. Wetterauw, St.-Jacobiparochio, > 6775 
Raming i 7700 

Helle, nel-luis . 23 April, onder beheer der 
genie, aldaar: lo. het eenjarig onderhoud van 
werken en gebouwen te Bnelle; minste inschr. 
.1. Bout, te Brielle, voor ƒ 6934 
Raming » 6800 

2o. het eenjarig onderhoud van werken en 
gebouwen te Hellevoetsluis; minste inschr. W. 
van Leeuwen, te Hellevoetsluis, voor ƒ 5699 
Raming » 6350 

Utrecht, 20 April: het maken van een balans-
brug op gemetselde landhoofden over den Leid-
schen Rijn nabij Utrecht; minste inschr. W. v. 
Straten, te Utrecht, voor / 14,460. 

v\ ii marsiim . 20 April: het inrichten van 
een gebouw tot stoomzuivelfabriek ; ingekomen 
9 bilj., als: 
J. Ter|*tra, te Franeker, / 6499 
H. K. Nauta en W. 

P. Visser, a Makkum, > 5249 
J. J. Kroon, » Kimswerd, » 4924 
J. Steensma, • Witmursum, > 4924 
P. Westra, > Arum, » 4642 
li. IJ. Bosma, s Pingium, • 4636 
E. Feenstra, , Makkum, > 4620 
R. v. d. Weide, » Wons, . 4668 
T. S. Bangma, > Witmarsum, » 4500 
Gegund. 

Eindhoven, 23 April: het bouwen van twee 
woonhuizen, voor dc Wed. G. Litis, te Eindhoven, 
onder beheer van den bouwkundige J. H. van de 
Ven; ingek. 6 bilj., als: 
H. v. Kemenade, te Gestel, / 5000 
F. H. v. d. Wiel, > Stratum, » 4996 
J. Boogaarts, i Woensel, » 4598 
J. v. Rooij, » idem a 4160 
P. Ehens, » idem » 4125 

"oTTo. M • • J u A ' O D U " I M - Hczemans, • Eindhoven, > 3871 
2o. het eenjarig onderhoud van de kazernege- | Gegund. 

D E O P M E R K E R . 

% m,trrd«m. 23 April: het bouwen van eene I mestplaats en liet veranderen eener bestaande 
. • • I 1 , 1 *- -* ' ,,-i,r.,. 1 . 1 _i' M i l l ! ' * III' l ' k . / l i l I., .tl~. openbare school aan de Dijksgracht 

bilj.. als • 
ingek. 15 

f 43.625 
» 43.300 
» 42.638 
0 40,761 
> 40,540 
> 39,989 
> 39,988 
» 39,754 
» 39,678 
• 39.550 
1 39.508 
• 39,300 
» 38,407 
» 87,998 
< 36,435 

April: liet maken, leveren en 
aaLsen van meubelen in de gebouwen der rijks-

iinivei-siteit te Leiden, ged. ' 8 9 ; ingekomen 8 

11. Cruijlf, 
l i . Crunll', 
jl, J. Meekers, 
l l . 11. Zeevat. 
A. F. Sleeswijk, 
11. C. Dorlas, 
Peetors en Roelofsen, 
11. Schouten, 
J. Koster, 
J. F. Prenzler, 
W. Groeve, 
E. 11. Helle, 
Metz, 
Wichers en Etmans, 
K. .1. B. v. Dainine, 

— H a g e . 23 April 
I 
IlllVC 

bilj., als: 
P. C. de Vrind, 
S. v. Leeuwen, 
J. Booin. 
W franken, 
G. v. Driel en L. Maas, 
\V. N. v. Ipenbui'g, 
lz. v. d. Kamp, 
G. Splinter 

te Amsterdam, 
» idem 
v idem 
» idem 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

Buiksloot, 
Amsterdam, 
Zalt-Bommel 
Lobit, 
Amsterdam, 

het maken. 

f 9404 
i 9380 
> 9287 
» 913') 
. 9124 
» 8S82 

8439.70 

te Leiden, ƒ 14.980 
idem 
idem 

i 's-llage, 
i Leiden, 

Delft, 
i Leiden, 

idem 

iiuiir; ingek. 7 bilj-, als: 
11. Plant, te Drummen, 
A. .1. Uiterwijk, B Zutfen, 
II. W. Klanderman, » Bruminen, 
G. ter Boordt, i Voorst, 
G. J. Boelewinkel, » Brmnmcn, 
G. J. Carmiggelt & Zn., n idem 
G. Boerstool, a idem * 

Nijmegen, 24 April: het herstellen en ver
nieuwen van daken en goten c. a. van kazerne
gebouwen te Nijmegen, onder bet beheer der 
genie, aldaar: ingekomen s bilj.. als-
A. T. Opsouier, 
J. A. Kleisterlec, 
II. W. v. d. Waarden. 
A. Booming, 
F. Buskens, 
J. Teunissen, 
.1. M. Roos, 
J. v. Giukel, 
Raming 

Middelburg, 24 April: 
fundeeringwerken voor 

te Nijmegen 
idern 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

. 14.1100 . , 
a 13,924 i|zeren kuip van 18 M. diameter 
a 13,000 bilj.. als: 
i 13,250 , C. de Groot, Sliedreeht. 
D 13.2-15 i W. L. Schram, idem 
» 13 .190 'M. K. .bras .V; /;,,., Middelburg, 

» m a n > 13.140 I'. W. Dekker, Sliedreeht, 
- U i i g e 23 April: het aanleggen en riolceren I'. Dronkers. Kapelle, 

der Therosiastra.it; ingek. 9 bilj., als: jP. J. v. Pulleden &, Zn.. Middelburg 
A. de Borst Cz., Papendrecht, J 6848 Ij. v. cl. Hoek- idem 
J. Roosenburg, 's-llage, a 6700 
M. Bot. Vlaardingen, a 60S8 
J. de Bruijn en G. J. v.d. Horst, 's-Hage, > 6010 
H. Hols & Co., idem > 6400 
VV. Swaneveld, idem a 6371 
G. v. d. Drift, idem » 5700 
J. v. d. Elshout, Scheveningen, a 56S9 
A. de Waerd en J. C. Diercks, 's-Hage, * 5654 

slledrerht. 23 April: het afbreken eener 
arbeiderswoning en het terzelfderplaatse opbou
wen van een winkelhuis, benevens het uitvoeren 
van eenige werken volgens aanwijzing, in 2 perc 
en mas^.i 

a 5000 
» 5584 
» 5546 
a 5500 
» 5362 
a 5298 
» 5239 
a 6100 

het maken der hei
een gashouder met 

ingekomen 12 

ƒ 6333 
« 47-''" 
» 4-150 
a 4250 
• 4060 
• 
a 3560 

J. Voord lag. Dordrecht, • 3535 
W. v. Uije & Zn.. Middelburg. a 3497 
H. den Exter v. d. Brink. Krabbendijke, n 3445 
M. Visser , Papendrecht, a 3380 
A . Foudniine, Goes, » 3297 

llroekliuiz.cn, 24 April: het bouwen eener 
onderwijzerswoning; ingekomen 6 bilj., als: 
A. llaegens, te Horst. ƒ 3248 
II. Miirjzors, a Broekhuizen, a 3244.50 
P. M. Ilanssen, a idem » 3234 
P. M. Freiilich. » idem » 2983 

. .1 

bilj., als: 
/ 1275 
» 1185 
a 1078 
» 1076 
a 944 

f 1860 
'» 1050 
» 1599 
a 1595 
a 1575 
a 1475 
a 1361 

C. van Seven ter, 

Perc. 1. ingek. 
A. Pols, 
C. v. d. Wiel, 
P. v. d. Wiel, 
B. Visser, 
Mosterd, 

Perc. 2, ingek. 7 bilj., als: 
M. Visser, 
W. Boer, 
C. v. Seventer. 
A. Toeuw, 
F. II. M'ijer, 
Riemsdijk, 
W. Hofman, 

Massa, ingek. 1 bilj., van 
voor / 2500. 

Kt.-Annaparorhle (1'r). 23 April: het bouwen 
eener kerk voor do Ned.-tier, gemeente aldaar; 
ingek. 10 bilj., als: 
D. Wetterauw, 
E. Kool, 
J. Westra, 
P. Reisma, 
M. Holwerda, 
P. Boonsti-a, 
S. Smits, 
F. du Houx, 
D. Kenning, 
.1. B. Koopman 
Raming a 

Gegund aan D. Keuning. 
UaaNirirlit , 23 April: het leveren en aan

brengen van leidingen voor waterverbruik en 
braiidhlussching in de gebouwen en terreinen 
van het prov. gouvernement te Maastricht; 
ingek. 4 bilj., als: 
J. J. Gaujetaan, tc Maastricht 
F. Leenders, » idem 
Th. Berents, a idem 
J. Ladewick, a idem 
Raming 

Lelden. 24 April: het eenjarig onderhond der P 
kazernegebouwen enz., te Leiden; ingekomen 4 F 

' R 

Jeucken, » idem » 2959 
II. I» - mi. » idem a 2949 

'o-llage. 24 April, onder beheer van het 
ministerie van waterst. enz.: lo. de uitvoering 
van baggerwerk in hot vaarwater der rivier de 
Waal. onder Opheniert en Dreuinel; ingekomen 
2 hilj., als: 

per M 3 

II. Monnik ll.liz., Utrecht, f 0.23 
A. L. v. Wijngaarden Uz., Sliedreeht, a 0.105 
Raming a 0.14 

2o. het maken van voltooiingswerken bij dc 
schutsluis bewesten Utrecht; ingek. 5 bilj. al-: 
.1. Minster, Vreeswijk 

J. W. Krieger. Haarlem, f 15.019 
J. P. Muldstati, Leiden, a 14,800 
G. de Vries, Haarlemmermeer, » 14 769 
R. de Boer. Medembiik, » 14.690 
J. S. v. Venhuizen, Haarlem, a 14,624 
W. A v. Amstel, Heemstede, » 13.998 
.1. Molenaar. Sassenheim a 12,245 

t.ri-rtriiidenherg. 24 April: het eenjarig 
onderhond van do werken en kazernegebouwen 
nz... aldaar, onder het beheer der genie te 

Breda; ingek. 2 bilj., als: 
W. Franssen, te Geertruidenberg. /' 4900 
M. Krols, » idem 'a 4840 
Raming - -IS50 

Kroningen. 24 April: het uitvoeren van 
eenige timmer-, metsel-, verf-, lak- en schilder
werken, en het schoonmaken en witten van de 
lokalen dor voreoniging ade Harmonie", te Gro
ningen, iu 8 perc. 

Perc. 1, timmerwerken enz.; ingekomen 8 
bilj.. als: 
T. Y. Jelsma, te Groningen, J 1550 
II. J. Meuge, a idem a 1490 
H. F. Swaftc, » idem » 1360 
I: m i . - I . » 1345 

Perc. 2, verf- en schilderwerken; ingekomen 
5 bil]., als: 
F. Lentingh Wiardi, te Groningen, 
J. de Vries Pz.., » idem 
A. Birsa, n idem 
H. Bebingh, » idem 
II. Walstra, a idem 
1; iniing 

Perc. 3. stukadoorwerken; ingek. 4 bilj., 
Firma Geerdes & Co., te Groningen, 
A. F. Boonisma, a idem 
J. C. A. Gramberg, a idem 
J. D. Donken, a idem 
Raining 

Hot laatste biljet had geen opgaaf der borgen 
en werd dus nietig verklaard. 

Het werk is aan de minste inschr. gegund. 
Haarlem. 25 April: het onderhoud van den 

zeedijk tiisscheii Naarden en Muiilerberg, van de 
stran'dpalen te Muiderberg en van don z lijk 
I isten Naaiden, van 1 Mei '89—1 Mei '90; 
ingek. 5 bilj., als: 

te Muiden, / 6 0 0 
a Naarden, a 547 
* idem 
i idem 
a idem 

ƒ 1424 
'» 1394 
» 1262 
a 1253 

1024 
1133 

, als: 
/ 362 
« 350 
a 305 
a 287 

400 

Ni Mull, 
C. Wz. dc Gooij 
.1.111 'l<- li i lijei', 
P. v. Asperen, 
Jacobus de Gooijer, 
Raming 

Haarlem, 25 April 

» 540 
a 525 
a 497 
a 600 

rak. 
II. .1. Xoili'ihorst. Gouda. I). Barneveld, Vreeswijk, 
li Tichelaar. Utrecht. 
G. Schermers, Dussen, 
Raming 

So. het wegruimen van 
Boven-Morweilc, onder d 

tc St.-Jacobiparochic, / 9100 |gezonken vaartuig; ingek 
» Berlikum 
a St.-Jacobiparochic 
a Menaldilin. 
a Ilijiim. 
a Mcualdum, 

Berlikum, 

.. de levering van 
kolen ten behoeve van don stooinwaterinolen te 
Schellinkwoude, bestek no. 46, dienst '89 (herbe
steding); ingek. 6 bilj., als: 

per sclieepston 
G. Scbaik Serlé, te Amsterdam, ƒ 7.52= 
Nod. steenkolen handels-

vereeniging Von Thenen, 
Hagedoorn Jr. & Co, a idem ƒ7.13 

een in de rivier d 
gemeente Gorichem 

3 bilj, als: 
8100 ! A . v. d.' Tak, Goederende, f «MO 
8000 G. Dirkzwager Mz, Maassluis. < W» 

1 J. M. v. d. Wal, Harlingen, a 1-19. 11 
lleiisden. 24 April: het eenjarig onderhoud G 

van de werken, en gebouwen te lleusden. onder 
het beheer der genie te 's-Bosch; ingekomen 

7850' 
77001 
7663 
75951 

Oudebiltzijl. 
i St.-Annaparoclho, 
i Marssum, 

7587! 6 bilj., al... 
7500' K. A . v. Rijswijk, 
74181 M. II. Verhoeckx, 
75001 A. Danken, 

!.]. de Leeuw, 
Th. Hoeren, 
M. Boeren, 
Raming 

Hoorn . 24 

1119 .1 
1150 C 

te lleusden, ƒ 789 
a idem s 706 
a idem a 690 
• idem a 625 
a idem a 265 
• idem a 165 

a 1055 
- April: het eenjarig onilerhoiiil van 

de kazernegebouwen enz... te Hoorn, onder beheer 
der genie te Helder; ingek. 8 hilj., als 

te Hoorn, 
a idem 
a id .-in 
a idem 
a idem 
a idem 
a idem 
a idem 

f 3560 
3537 
3120 
31S0 
.'Mils 
370(1 j G. Slagter. 

Ilarrenstein on Mijnsen 
II i ' . M Illl'ilZ 

l l i iarlem. 25 April 
ningeii .om militaire 
onder het beheer der {: 
7 bilj, als: 

. v. Abs, tc 
W. F. Bremer Jr., « 
I). A. Braakenburg, i 
J. S. v. Velthuijsen. i 
I). II. v. Leeuwen, i 
A. liinkema, l 
.1. Koster. 
Raining 

a idem a 0.93= 
a idem a 6.90 
» Duisburg, a 6.81 

: het doen van voorzie-
gebouwen te Haarlem, 
euie, aldaar; ingekomen 

f 1640.-
» 1485 | J . Marku 
» 1143; K. Bakker, 

Buitenburg, 
Wi walenburg 
.1. Blauw, 
Uithuis, 
l.akeman, 
v. .1. Berg, 

ƒ 3790 
a 87*8 
» 3739 
a 8608 
a 3690 
a 3560 
a 8547 
» 3389 
» .",750 

Haarlem, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

f 1295 
4W7 

- 1101 
a 4130 
0 4115.50 
s 3890 
,, Si'rMI 
1 4500 

bilj.. als. 
J. Sirag. te Leiden, ƒ 8890 J 
J. II. Hoogeveen, a idem a 8821 Raming 
S. v. Leeuwen, a idem s 8800 Heemstede, 2! April: het bouwen van eer 
J. Boom, s idem a 8755 |iost- en telephoonkantoor en directeurswoning 
Raming , 8480 onder beheer van den architect Wolbers; ingek 

Enschede, 24 April: het verhouwen van den' 13 bilj., als: 
Enschedéschen winkel; gegund aan II. J. Turin,! P. J. Heesterman, Hazerswoude, 
oMnmr. | Ch. Cohelens, Haarlem, 

/u i l en , 24 April: het af breken van het woon-1 E. F. r. Luijken, Heemstede, 
huis met deel op het boerenerf aColhinck". te M. Vaster, idem 
Voorstonden, onder Hrummen, en het aldaar hou- | W. Greve, Buiksloot, 
wen van eene nieuwe boerderij met overdekte J. v. d. Vlngt, Heemstede, 

/ ' 19.783 
'a 15.800 
> 15,777 
a 15.490 
s 15.300 
a 15,270 

's-Hosch , 25 April: het opruimen van ondiepten 
bi] de uitmonding dor rivier de Hommel of de 
voormalige vestinggracht liovon do lang buiten 
den Vuchtei'uitgang; ingek. 2 bilj, als: 
II. v. d. Kneveling, te 's-Bosch, ƒ 925 
M. Romhout. a idem a 694.50 
Gegund 

Moergestel, 25 April: het graven van grach
ten, het bouwen van eene villa, stal en remise 
OJI het landgoed abet Kasteeltje", te Moergestel, 
onder beheer van den architect II. Betters, te 
Tilburg: ingekomen 11 bilj., als: 
Gebr. Duzee, Tilburg, 
Kokken, idem 
Wed. J . v. d. Schoot, idem 
Th. Gustenhoven, idem 
P. v. d. Brink. idem 
Smulden en Versteijnen, Oosterwijk, 
Versteijuen en Smulders, idem 
lieijlteu. Tilburg, 
Gebr. v. d. Struijk, Oosterwijk, 
K. Vriens, Moergestel, 
P. v. Prill, Tilhuig, 
Gegund. 

Hreila, 25 April, onder beheer der genie. 

ƒ 17,874 
» 17.432 
» 16.597 
» 10.597 
» 16,426 
i. 10,359 
a 16,193 
a 16,180 
a 16,142 
a 16.106 
a 15,706 
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L-E O P M E R K E R . 

J. Mol 
C. Bastiaanscn, 
W. J, Slochtriein, 
Raining 

alilaar: lo. hot eenjarig onderhoud derkazerno-
gebouweii to Breda; ingek. 5 hilj., als: 

Th. Kossel, ƒ 10,787 
M. Bakkeren, » 10,748 
\V. J . Slochtriom, » 10.4k2 
A. v. .I. Heide, • 10,805 
C. Hastiaansen, I !".l'.u 
Raming » 11.01.0 

2o. hot eenjarig onilerhoml van de konink-
militaii'c academie to Breda; ingek. 4 hilj.. als: 

M. I lak koren, / 57110 
. 57.15 
. 5504 
. 5502 
» 6000 

3o. cone gedeeltelijke hinnon-on buitan verving 
van gebouwen te Breda; ingek. 6 bilj.. als: 

Dekker en Boendormaker, / 4570 
W. J. Baijens, » 4070 
A. II. Bierman, » 3788 
A. W. Haithooiii, • 3708 
J. II. Everts, » 3T^ii 
M. II. Kijsvogcl, » 3663 
Raming » 400(1 

4o. eene verving van de gebouwen dor konink
lijke militaire academie te Breda; ingekomen 6 
bilj.. als: 

W. J. Baijens, 
J. H. Everts, 
M. H. Eijsvogel, 
A. M. Bieruiasz, 
A. \V. Harthoorn, 
Hok kei en Boondermakcr, 
Raming 

W. v. ,1. Hoeden, 
J. H. Houstlens, 
A. de Haan, 
J. J . Gort 
J. Cleton, 
G. A. J . Gouverneur. 
A. C. v. Dam, 
•I. F. Houtzager, 
Raiiiiu. 

te Rotterdam, 
» idem 
• idem 
» idem 
» idem 
» idem 
3 idem 
» idem 

} 10,700 
» 10,600 
» 9.875 
» 9,420 
» 9,275 
» 9,200 
» 9139 
• 8.360 

9,785 

B I J V O E G S E L 

werkt .nT , 2 8 i F * h o t verrichten van 
werkzaamheden aan de mariniers-kazerne en 
aan de cantine voor schepelingen, onder beboer 

i li U ° marine; ingek. 15 bilj., aisi 

/ 4851 
• 47211 
> 4673 
» 4644 
» 4585 
o 3780 

5000 

H. Bakker, 
G. Moorman, 
A. Bos, 
Gebr. Jansen, 
C. Pool. 

I J. Duinker, 
H. Wijker. 
Gebr. Klein, 
D. de Vries, 
I'. Spruit, 
I). Koon, 
A. Graaft*, 
J. E . Philips, 
P. de Waard, 
W. de Jong, 

Arnhem 

te Helder, 
i idem 
' idem 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idom 
idem 
idem 
idom 
idem 
idom 

ƒ 4ssi j 
• 4670 
> 4650 
> 4630 
> 4520 
• 4311 
» 4300 
» 4298 
» 4250 
» 4200 
• 4195 
» 4190 
i 4170 
» 3995 

3910 
April: het verrichten van eenige 

verschillende herstellingen en vernieuwingen aan 
gemeentegebouwen en scholen 
massa; ingekomen 7 bilj., alsi ' 

perc. 1 perc. 2 

Helder 2o April: het doen van voorzieningen 
van verschillenden aard aan of hij militaire 
gebouwen l n de stelling van Helder, onder het 
beheer der genie, aldaar; ingek. 9 hilj., als-

ƒ 5050 
4738 
3883 

I. F. Philips 
Gehr. Klein, 
D. ,1e Vries. 
J. Duinker, 
A. Hels, 
G. Moorman, 
P. de Waard. 
P. Spruit, 
H. Wijker, 
Raming 

te Helder, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

/' 3800 
» 3765 
» 3740 
» 3711 
» 3699 
» 8626 
• 3625 1 

» 8398 
» 3374 

3650 

f 5155 
4673 

4145 
4445 

perc. en 

massa 

3478 
3300 
2998 4046 

f 7677 

7020 

Dril», 25 April, onder beheer dor genie, aldaar 
lo. het eenjarig onderhoud van de kuzerne-

gebouwon enz en van de werken te Delft: 
ingek. o liilj., als 
VVi N. v. Ipenbur, 
I). Huurman, 
D. .1. Houtzager, 
W. F. C. Schaap 
M. Knijpers, 
Ramin 

te Delft, 
» idem 
a idom 
B idom 
a idem 

/ ' 12.400 
> 11,889 
» 11,620 
» 11.596 
» 10,932 

12.100 o„ u . i . • 1Ï.IUI 2o. het .loon van herstellingen on veiniiliwin 
Pbflj""il"' g e b 4 u w e n ""•> t e D e l f t I ingek 
D. Huurman, 
A. Veth Bz., 
W. X. v. Iponhurg 
W. F. C. Schaap, 
D. J. Houtzager, 
Raming 

te Delft, 
» idom 
> idem 
» idem 
u idem 

ƒ 7592 
» 75UO 
» 7237 
» 6690 
» 6802 

731 I) o I , i> f.lljl) 
3o hot vergrooten van de steenen werkplaats 

w|j., al 's- t "' ' '" ' e ' ' n V ' n k e ' ' e I J e " ' t ; '"8ekomen 6 D. Hiiiiriiian. 
A. Veth Bz., 
W. N. v. [penburg 
M. Kuijpers, 
J. R. V,'s. 
L. J. v. vondelen, 
Rainii 

40 

to Dolft. 
» idem 
» idem 
i> idem 
ii idem 
" idem 

ƒ 4683 
» 4500 
» 4443 
• 4425 : 
» 4390 
» 4380 I 

4-100 
het vernieuwen van de bergplaats voor 

l l I I " . . . D. Huurman 
W. X. v. [penburg 
H. v. Oortmoissen, 
A. Veth Bz., 
W. I'. C. Schaap, 
Raining 

te Delft, 
o idem 
» idem 
o idem 
» idem 

/ 4444 
4254 
4100 
4100 
3990 
4020 is „ 4n2(l 

5o. hot maken van een cellengebouw bij de 
0 blij" 0al""" P a a r d e , ™ a r k t te Delft; ingek. H. v. Oostmeissen, 
W. N. v. Ipenburg, 
A. Veth Bz.. 
J . R. Vos, 
11. H. Geei-s, 
L. J. v. Vondolen, 
Raming 

's-Hage, 26 April. . 
stellen van het iiost- en telegraafgebouw te 
Rotterdam, van aen dag der goedkeuring van 
de aanbesteding tot 31 Dec. '91; ingekomen 8 
bilj., als: 

( O Hel f t . 
» i'lem 
D idem 
» idem 
ii idem 
u idem 

f 1803 
» 1717 
» 1680 
i) 1070 
a 1620 
» 1.Ï68 
> 1600 

het onderhouden eu her-

J. H. Hollonbach, 
J. de Ruijter, 
G. .1. Lucassen, 
J. A. Koenders, 
J. N . Jansen, 
Wed. G. Liefting, 
W. J. G. Gribnau, 

In beraad gehouden. 
Amersfoort. 26 April: het doen van herstol

lingen en voorzieningen aan kazernen en stallen; 
ingek. 8 bilj., als: 

te Amersfoort, f 2489 
s idem > 2307 
» idem » 2300 
• idem • 2287 
* idem » 2268 
» idem » 2255 
» idem » 2120 
ii idem . MM 

. 2400 

H. Heilijgers. 
W. Salomons, 
G. v. d. Geest, 
G. Wassink, 
P. Boks, 
Pb. v. Karsbergen, 
W. v. d. Kooii, 
J. H. Boks, 

Raming 

D E O P M E R K E R 

van ZATERDAG 4 MEI 1H8.J. 

AAN KONDIGINGEN 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Maandag, ti Mei. 

Deventer, te 10 uien, door burg. en weth.: d<- levering van "3.000 
stuks gréskeieu. Inl. bij den geinecntebouwmeester. 

Maastricht, te 10'/, uren, door bet ministerie van waterstaat en/., 
aan bet gebouw van prov. best.: het maken van j taalregel werk met 
tuinen en/., langs de kanaalboorden dei' Zuid-Willemsvaart, in de ge
meente Noderweerd, provincie Limburg. Inl. bij den hoofdingenieur in 
het 7e district en den ingenieur Dolfegnies, beidt' te Maastricht. Aanw. 
gehouden. Raming J 9300. 

\ I I i e r*> lo o i' i , te 11 uren, door burg. en weth.: het vernieuwen v:m 
twee naar sluisdeuren en het uitvoeren van onderhoudswerk aan de 
schutsluis van het Spui. Aanw. gehouden. 

PiiiterHlioek, te 11 uren, door bet best. van den polder bet Hoek
se lie Nieuwland. bij J. Hiisdijk: de herstelling of dichting der doorbraak 
in don Hoekscben N'iouwlandsi hendijk. onder Puttorshoek. Inl. bij den 
architect II. Beljers. aldaar. Aanw. gehouden. 

's-Hage, te ll'/j uren, door liet ministerie van waterst. en/., aan het 
gebouw van liet gebouw van het prm. best.: bet bezinken en hestorten 
van den oever vóór den kleinen Paralleldain, liggende aan de oostzijde 
van de buitenhaven van het kanaal door Yoorne, te Hellevnetsluis, be-
hoorende tot de toewerken in do prov. Zuid-Holland. Inl. bij den hoofd
ingenieur in het 10c district, te 's-Hage. den ingenieur, te Briplle, en 
den opzichter Koorernan, to Niéuw-Hellevoet. Aanw. gehouden, haming 
/' 10.C00. 

»-lingo, te 12 uren, door den architect W. IJ. van Liefland, in het 
Hotel café central: het bouwen van 'JS arbeiderswoningen, een woning 
voor den opzichter en tien pakhuizen, in 2 perc. en massa. Aanw. 
gehouden. (Zie advert, in »°. 17.) 

Breda, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het rioleeren van het tweede gedeelte van de Nicuwe-Ginneken-

straat, met het leveren en leggen van trottoirbanden en het doen van 
bestratingen: 

2o. het rioleeren, hegrinden enz. van een gedeelte van den Academie
singel, het verleggen van den trottoirband en het verbroeden dei be
strating in de straat van af de voormalige Ghinekenpoort tot do gewezen 
inundatiesluis en het begrinden van eon dool van den Oostbuitensingel; 

Ün. hot vervangen der keien dnnr ijzersteen tegels van do trottoirs in 
de Hiddorstraat en de St.-Janstraat, hot verwerken der uitkomende keien 
in do Korte-Hoschstraat en hot verstralen der oude keien op het 
Kloosterplein enz.; 

4o, het leveren van voor do gemeente benoodigde ijzersteentegels tot 
bestrating van trottoirs: 

5o. hot bestraten met ijzersteen tegels dom1 do gemeente te leveivn. 
van trottoii-s in de nieuwe straten. Aanw. 1 Mei, to U uren, aanvan
gende met het le perc. 

Herienihlik . to 12 uren. door dijkgraaf en heemraden der «Vier noorder 
Koggen: do leverantie van i'OO.OOO Waalstraatklinkors. 

Medetiibllk . te 12 uren. door dijkgraaf on heemradon dor «Vier noorder 
koggen", in hot koggenhuis; do levering, het lossen on vervoeren van 
straatklinkers en van zand op do wogen in het Ambacht, in f> perc. 

A m s t e r d a m , te 12 uren, door burg. on weth.: hot verlengen aan de 
oostzijde van don zuidoostelijken grooten schecpssteiger in het IJ aan 
don \Vestordoksdijk. (Zie advert, in n°. 17.) 

AiiiHterdam. te 12 uren, door burg. en weth.: het sloopen'van ver
schillende gebouwen on opstallen. 

I.mniti-eii te 12 uren, ten kantore der suikerfabriek: het bouwen 
van eene nieuwe schuur en hut aan een bij Niezijl staande on door I). 
van Üiuggen gebruikte lin-tenplaats win \\'. A. Schollen. 

Oelfl , te 12 uren, door don directeur dor artillerie-inrichtingen, op 
zijn bureau op den Van-Leeuvvonhooksingel, in 8 perc.: do levering van 
verschillende metalen, ton behoove van do stajiehiiagazijnou. 

K m . t i .1 tit te .. uren, in hot koffiehuis van Van der Horst: het 
bouwen eener school voor Van der Want. I»o Koning on Kioboom. in 
het Stok, aldaar. Itilj. in zenden tot 4 uren. 

IMiMilajc. 7 Mei. 
<••rlrhe.ii, to 10 uren, door don eerstaanwezend-ingenieur dor genie, 

aldaar, op hot bureau der genie: 
lo. hot herstellen van metsol-, voeg- en pleisterwerk in en bij ver

dedigingswerken tusschen de Lek en de Waal. Aanw, 29 April, te 12 
uren. Haming ƒ 2100: 

2o. hot uitbaggeren van grachten te Woudrichem. Haming ƒ 1000; 
So. het doen var. verbeteringen van ondergeschikt belang aan do 

batterij onder Poederooien. Aanw. 30 April, te 11 uren. Raming/2100. 
Hilj. inzonden uiterlijk t\ Mei. vóór 3 uren. 

Hrrgefi-op-Zoi»ni. te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur 
dar genie, aldaar, in het kofliehuis «de Draak": 

lo. hot bouwen van een ziekenstal te Morgen-op-Zoom. Haming/' 5oni); 
2o. hot doen van herstellingen en vernieuwingen van onderscheiden 

aard aan de kazernegebouwen te Hergen-op-Zoom. Haming / 0700; 
So. het leveren van kazerneineuhelen te Hergen-op-Zoom. Haming 

/ 1300. Hilj. inzenden uiterlijk f> Mei. voor 3 uren. 
Waalwijk (N.-Br.), te 11 uren. door burg. eu woth.: het amoveeren 

van een blok woonhuizen en het op die plaats bouwen eener hoterh.il, 
teekonschool on voldwachterswoning. Inl. bij den gemeente-architect 
J. van Ihjek Jz. Aanw. (ï Mei, te 11 uren. 

Nrhoondcrloo iZ.-lï ), te 3 uren. door do architecten .1. Stok & Zu, 
ten kantore der Rotterdamsclie suiker ra f li naderij: het afbreken van bij-
gebuuwen en hot ter plaatse maken van een nieuw fabrieksgebouw. 

ketelhuis en eenige verdere werkzaamheden op hut terrein der raffinaderij. 
I M N X I M T I O O (Geld.), te 5 uren. door A. Haakman: liet doen eener 

verbouwing aan zijn woonhui-, uppi-i-vl.ikte van dmi aanbouw 27 M 2 . 
L e m m e r , door hot best. van den veen polder van Echten: do leve-

| ring van: 
lo. dennen palen, eiken rijshout, dito tuinpaaltjes en tuinlatten; 

i 2o. ballaststeen en wrak. 
Botterdam, in bot timmerhuis: de levering van 30,000 KG, giet-

lood. ten dienste van df* socketvei binding van gegoten-ijzeren buizen. 
v> «t'ii-'i.i•:. H Mei. 

Hoogland iL'tr.), te 10 riven, door bet best. van hot waterschap de 
Haai, in bet gemeentehuis : 

lo. het leveren en stellen van een stoomketel met toebehooren en 
eenige veranderingen aan de machine; 

2o. het inmetselen van den stoomketel, bonwen van een nieuwen 
schoorsteen en eenige meerdere werken. 

llreskeiiM Zeel. . te 10' . , urm. dooi ' het best. der waterkeering van 
het calamiteuso waterschap Uud en Jong Breskens, in de directiokeet 
aan de Nieuwesluis: het hei-stel. de vernieuwing eh hot onderhond tot 
en met 30 April 'HO, van de aarde-, kram-, rijs-, steenglooimg en paal
werken van buveiigenooind watorschi'.p. Aanw gebonden. 

'it-llage. te 11 uren, door het inmi-terio van waterstaat enz.: het 
verruimen van het vaarwater in de rivier de Noord, behoorende tot de 
werken der iMdsche water wogen. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, 
te s-llage. den ingenieur Hoogeuboom en don opzichter De Kiewit, 
beiden te Dordrecht. Aanw. gehouden. Haming / 6000. 

' f t - l l i i g e . te 11 uien. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
wegruimen van een in de rivier den IJsel nabij Westervoort, onder de 
gemeente Huisden, tusschen do kilometer-raaien 0 en 1. gezonken vaar
tuig. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te s-llage, enden ingenieur 
Lscher, te Kampen. 

' H - l l a g e . te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
voortzetten van de verruiming van het benedeneinde van hetScheuren 
van de verdedigingswerken langs don rechteroever aldaar, voor de ver
betering van don waterweg langs Rotterdam naar zoo. Inl. hij den 
hoofdingenieur Leemans, te 's-llage. den ingenieur Welcker, te Rotter
dam, en don ingenieur Hebreus, te Hoek-van-Holland. Aanw. gehouden. 
Haming f 408,300. 

' « - H a g e . te 11 uren. dooi' het ministerie van water-staat enz.: de 
uitvoering van baggerwerk aan den benedenmond van hwt Spui. Inl. 
bij den hoofdingenieur Leemans te 's-Hage. «ten ingenieur HoogenUmm 
en den opzichter De Kiewit. beide te Dordrecht. Aanw. gehouden. Raming 
f 0.25 per M». 

'» H a g e . te 11 uren, door hot ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van twee gemetselde afsluitingen aan de einden der ijzeren over
kapping "p het centraal porsnnenstation te Aut.-terdaiu. ten behoeve van 
don spoorweg van Nieuwediep naar Amsterdam. Inl. bij tien eerstaan
wezend-ingenieur der staatsspoorwegen J. Leijds, te Ams'terdam. Aanw. 
gehouden Raming /' 2fi,200. 

'a-Hage, te 11 uren. door liet ministerie van waterstaat enz.: het 
leggen van oen tweede spoor tusschen l'itgeest en Zaandam en het 
uitvoeren van eenige daarmede in-vei hand-staanile wei ken, ten behoeve 
van den spoorweg van Nieuwediep naar Amsterdam. Inl. bij den eerft* 
aanwezend-ingenieur der staatss|H»orweL'en .1. Leijds. te Amsterdam. 

: Aanw. gehouden. Raming f 62.000. 
'--Huge, te 11 uren. door hot ministerie van waterst. enz.: de rit-

I voering van baggerwerk in het vaarwater van de rivier do Maas, volgens 
| perc. 1. Inl. bij tien hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage. don ingenieur 
\ Steijn Harvó, te 's-Bosch, en de opzichters Willems, te Maastricht en 
i Droste, te Roermond. Aanw. gehouden. Raming / 4000. 

Hindelonpen. te II uren. door burg. en weth.: het verrichten van 
\ vernieuwingen en onderhoudswerken aan de zeesluis en haven. 

\* HleiiiMoorri, te l i uren. door de directie der marine: het ver
richten van eenige werkzaamheden aan de gebouwen, spoorbanen en 
afsluithekken te Wielingen. Int. bij den hoofdingenieur der marine te 
Willemsoord Aanw. 6 Mei, te 10 uren. 

I ( r e i l i t , te l l uren, door den architect P. J. Houtzagers namens 11. 
van Meerlaiit. in hot gebouw dor- Nijverheid, in de Donkerstraat: het 
bouwen van oen kantoor mot bovenwoning in de Nobelstraat. 

A r n h e m , te II uren, door tlo architecten G. J. van Geruit en ('. M. 
! G. Nieraad, in hot t'ont'aalgebouw: het bouwen van kautoorf-kalenaan 
! do Bergstraat, aldaar, voor de tinna l-rowein & Co, Aanw. 7 Mei, te 2 
: uren. (Zie advert, in « ° . 18.) 

•.Vieringen (N.-Br.), te H','., uren. door burg. en woth.: het loggen 
van een riool in den zuidwestelijke!, berm van don weg van Hreda naar 
Ginrieken, in don Zandberg onder Tetoringen. do begrinding van dien 
berm en het maken van een trottoir aan de zuidwo-tzijde van dien 
weg, achter de boomen, on bijbehoorende werken. Inl. bij den architect 
Huij/ors, te Oosterhout. Aanw. gehouden. 

M u d - A l m e l o o , te 12 uren. door burg. en weth.: hot doen van 
verfwerk aan den toren bij tlo Ned.-llerv. kerk, aan hot ziekenhuis en 
aan de scholen C. er. D. Aanw. te 8 uien. 

MaaMrlrht. te 2 uren. door den eer-staan wezend-ingenieur der genie 
te Nijmegen, op liet bureau der genie: het doen van herstellingen en 
vornieuwiiiL'en aan kazernegebouwen te Maastricht. Ililj, inzenden 
uiterlijk 7 Mei, voor 3 uien, hij don hoofdopzichter van fortificatiën, te 
Maastricht. Raming f 4000. 

M J n i e g e i i , te 3 uren, door den architect D. Seinmelink. in bet koflie
huis van ('uijpeis aan de Grootestraut: het vergrooten van genoemd café. 

H r e d a , te 8 uren, door den architect A. Verlegh, in hot koffiehuis 
van J . Kwistheut: bet bouwen van 3 woonhuizen op een perceel grond, 
gelogen aan do Lango-Markstraat aldaar. 
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Groningen, tc 8 uren, door den architect O. Ni j h nis, in bet koffiehuis 
vu II. Wening: het verbouwen van het perceel F no. 321 iu de Beere-
straat. Aanw. 6 Moi, te 10 uren. 

Amsterdam, door de naamloo/.e vennootschap «Overtoom": het be
straten en rioleeren van wegen in den Stads- en Oodahuiqpolder. Inl. aan 
het bureau. Spuistraat 104. 

ttrliagerbrug (N.-H.V in ihet wapen van de Zijpe": het leveren van 
1400 M 1 grint voor de Zijpe. 

Nijmegen, door het best. der Nijmcegsche Tiaininaatschappij: het 
maken van de locomotief remise met bijbehoorende werken, lui. bij den 
ingenieur \V. F. Cramer, aldaar. Aanw. 8 Mei. 

Donderdag. 1» Mei. 
Haarlem, te 11 uren, door het prov. best. van Noord-Holland: het 

verdiepen van eenige gedeelten van net Noord-Hollandsch kanaal. Aanw. 
gehouden. Raming /' 10,000. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het leveren van brik en steen en het 
bestraten der Heldersche zeewering, behoorende tot de rijkszeewerken in 
de prov. Noord-Holland, in 2 perc. lui. hij den waarnemend hoofd
ingenieur, te Haarlem, den ingenieur Kempees, te Alkmaar, en den 
opzichter Koot, le Helder. Aanw. gehouden. Raming: perc. 1 ƒ1050, perc. 

Haarlem te 11 uron. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: hel verdiepen van eenige gedeelten 
van het Noord-Ilollandsch kanaal. Inl. hij den waarnemend hoofdinge
nieur, te Haarlem, den ingenieur Kempees, te Alkmaar, en dc betrokken 
OpSJchterS. Aanw. gehouden. Raming / 10.000. 

OverAi-lilr (Z.-H.i, te 11 uren, door den architect Jac. van Vessein. 
in het koffiehuis van J. Hraat: het bouwen van een bouwhoeve, be
staande uit woonhuis, koetshuis mot paardenstal, 2 veestallen met 
voederloods en bijbehoorende werken op een perc. weiland gelogen aan 
do Aclbrechtskade. onder do gemeente Overschie tusschen telephoonpaal 
no. 20 on 30. Aanw. 7 Mei, te 11 uren. (Zie advert, in »o. 17.) 

Arnhem, te 12 uren, irr het prov. gouvernementsgebouw: hot amo
ved en van hot huis F no. 25 op het kadastrale perc. sectio O 110.1308, 
aan de (ïrootemarkt. aldaar: het bouwen op dat perc. van een receptie
zaal bij de woning van den commissaris dos konings en het uitvoeren 
van eenige werkzaamheden in deze woning. 

Beverwijk, te 12 uren, door W. StOUtenbeek, in het logement ide 
Zon": het gedeeltelijk amoveeren van hot bestaande en hot wederop-
bouwon van oen woon- en winkelhuis. Inl. bij don architect N. de Wolf. 
Aanw. 7 Mei, to ll'/j uren. 

x in-ik toe. te 1 uur, door hot dagel. best. van het waterschap 
Schouwen, aan 's Laudskatirer: hot leveren van 4200 seheepston stort-
steon, in 2 perceelen on in massa. Aanw. 0, 7 on 8 Moi van 10—2 uren. 

Leen warden: het bouwen van twee kamers, kelder on vestibule c. a. 
het uitvoeren van vernieuwingen aan het woonhuis on de fabriek 

van J. Pel Hz. Inl. bij den architect W. 0. de Groot, aldaar. Aanw. 
6 Mei. te 11 uren. 
„'Leeuwarden. bij H. Albania: het maken van eene vaste brug over 
het »Deo!" te Roodkerk. Inl. bij R. A. de Jong, te Oenkerk. Aanw. 7 
Mei, to 11 uren. 

Vrijdag. 1» Mei. 
Amsterdam, te 10 uren, door don luitenant-kolonel eerstaanwezend-

ingenieur, op het bureau der genie: het maken van grondophoogingen 
voor loodsen bij do forten Spijkerboor en Purmerend. Hilj. inzenden 
uiterlijk 0 Mei, vóór 3 uren. Raming ƒ 2220. 

's-Bosch. te 101

 2 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het maken en leveren van drie nieuwe 
brugschepon en het uitvoeren van bijbehoorende worken. ten behoeve 
van de schipbrug over de rivier de Maas to Hedel. Inl. bij den hoofd
ingenieur te *s-Öosch, den ingenieur Schuurman, te Vucht, en den op
zichter Vroeg, te Crevecoeur. Aanw. gehouden. Raming ƒ 8400. 

- itoseli te lO'/j uren, door hot ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het uitvoeren van buitengewone ver
nieuwingen en herstellingen aan de schipbrug over de Maas bij Hedel 
on bijbehoorende werken, behoorende tot den dienst der veren in de 
prov. Noord-lira bant. Inl. bij don hoofdingenieur in het 6e district, den 
ingenieur Schuurman, te Vucht, en den opzichter Vroeg, te Crevecoeur. 
Aanw. gehouden. Raming 6000. 

Botterdam, te 12 uren, in het «Café du lion dor": het bouwen van 
drie panden, bestaande in twee winkelhuizen, een pakhuis en zes boven
woningen, komende opeen («reëel open grond, hoek Lange-Fiankenstraat 
en Rreedstraat, aldaar, voor rekening van N. van Hemmen, Prinsenstraat 
110. 20. Inl. bij N. van Hommen. Aanw. 6 Mei, to 10 uren. 

Zaandam, 'te 121/» uren. door don architect N. do Wolf, te Bever
wijk: het bouwen van een blok van 4 woningen met winkelhuis, opeen 
terrein te IJmuiden. Aanw. 14 Mei, te 12 uren. 

'•-Hage, to 1 uur, door hot ministerie van waterstaat enz.: het her
stellen en verbeteren van rijkstolegraatlijnen tusschen Rotterdam en 
Moerdijk. Inl. bij de h,S|>ec tours te 's-llage en Rotterdam. Raming/850. 

Botterdam, te 1 uur, door burg. en weth.: hot maken van eene 
zwem- en badinrichting in de Middenkous. {Zie advert, in n". 18.) 

Nleuwerkerk (Zool.), tc 5 uren, door hot best. van den polder de 
oVier bannen van Huivoland", in de raadkamer: 

lo. de vernieuwing, horstelling en het onderhoud tot 16 April '90, van 
de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingwerken van den gemolden |»older; 

2o. het leveren en verwerken van 1250 seheepston iturtsteen TOOT de 
oeververdediging van den Zuidbout. Aanw. 7, 8 en 9 Moi. van 10— 
2 uren. 

Zaterdag, 11 Nel. 
Nleuwvllet (Zoel.), te lO'/j uren, door het best. der waterkeering 

van den calainiteirsen Adornispolder, in het gemeentehuis: het vernieu
wen en onderhouden tot 30 April '90, van de waterkecrendo werken aan 
bovengenoemden jwldcr. Aanw. 7 Mei, te 10 uren. 

Groningen, te 6 uren, door den architect G. Nijhuis, in het koffie
huis van H. Vos Kz.: het verbouwen van hot perceel O no. 51 en Bla, 
aan de Nieuwe-Fftbingestraat en aan het Schuitcndiop. Aanw. 8 Mei, 
to 3 uren. 

Borne lOv.), door burg. on weth.: de levering van pl. m. 2393 M* 
grèskeien van 12 bij 14 cM., van de vijfde soort volgens de A. V en pl. 
m. 1515 Mi daarbij passende grèsbandkeien. Inl. bij den opzichter ï . A. 
Trijssonaar, to Ahneloo. 

Maandag, 13 Mei. 
u-Bosch, te 10 uren, door burg. en weth.: het maken van wonin

gen, werkplaatsen enz., ton behoove der stedelijke gasfabriek, in 2 perc. 
en massa. Aanw. 8 Mei, te 10 uren. (Zie advert, tn 18.) 

's-llage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: 
lo. bestek XVIII, het ijzerwerk voor goederen- en zandwagens, beide 

met lem; 
2o. bostek no. 105, don metalen bovenbouw van vijftig spoorwegbrug

gen, alles ton dienste der staatsspoorwegen in Ned.-Indië; 
80. bostek lit. R, de ijzer en metaalwerken voor drie tuigloodsen, ten 

dioirste der burgerlijke openbar.' werken in Ned.-lndie. 
Holl|nsplnat (Zeel.), to II uren, door hot dijksbest. van den Nieuw-

Noord be vel and polder, ton raadhuize: do levering van 220 seheepston 
gesorteerde Vüvoorasche steen, 1500 stuks eiken porkoenpalen en 300 
stuks gocroosot eerde dennen perk oen pal en. 

Kolijnsplaaf (Zool.), to 11 uren, door hot dijksbest. van don Oud-
Noonlhevelandpolder, ton raadhuize: de levering van: 600 seheepston 
gesorteerde Doorniksehe steen, 111 seheepston afval van Lossinesche 
steen, 5325 stuks masthouten staken, 200 seheepston gesorteerde Yil-
VOOrdsche steen, 2000 stuks gecreosoteerde dennen porkoenpalen. 370 M 3 

onderhoudsgrint. 
Bonte (Ov.), te 4 uren, door burg. en weth.: het uitbreken en met 

bekapte keien bestraten van: 
lo. den weg beginnende bij dc R.-K. kerk tot aan het station aldaar; 
2o. idem van af de rijkst ra verso bij het hotel Ensink tot aan de 

bekapte keibestrating naar do Smidsbrug. Inl. bij don opzichter T. A. 
Trijssonaar, te Ahneloo. Aairw. 13 Mei, te 11 uren. 

Zorgvliet (gom. Hiovor), door don architect W. C. du Crocti: het 
bouwen van een kantoor met conciërgewoning benevens twee directeurs
woningen op terreinen te Zorgvliet. Aarrw. 13 Mei, te 12 uren. 

Mrhalftiini (Fr.)- het verrichten van eenige timmer- en pleisterwerken 
aan de kerk en don toren te Boer. Inl. bij G. Klaversma, to Schalsuin. 
Aanw. 8 Mei, te 3 uren. 

Zurich (Fr.): de levering van 6 last veldkeienVan 20cM. in diameter. 
Dinsdag, 14 Mei.; 

Utrecht, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
aldaar, in liet gebouw voor Kunsten en Wetenschappen: 

lo. het herstellen van het dak der artillerioloods in het fort Blauw
kapel. Raming f 2800; 

2o. hot horstellen van afvoerbuizen, van druipkokers, en van metsel
en voegwerk in voi-schillonde forten om Utrecht. Raming ƒ 3300. Hilj. 
inzonden uiterlijk 13 Mei, vóór 3 uren. 

Hellevoetsluis. te ll'/j uren. door de directie der marine: het in
richten van eene werkplaats, ketelhuis en smederij voor den torpedo-
dienst op 's rijkswerf. Aanw. 8 Mei, te 11 uren, ten kantore van den 
hoofdingenieur dor marine. 

Zwolle, te lli/j uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
aldaar, iu het Odeon: het bouwen van eene nieuwe soldaten-cantine in 
do legerplaats bij Oldobroek en het inrichten van de bestaande tot 
magazijn enz. Hilj. inzenden uiterlijk 13 Moi. vóór 3 uren. Raming 
f 18,970. 

Woensdag, 15 Mei. 

'•-Bosch, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
in hot gebouw op den Uilenburg: 

lo. het doen van herstellingen en voorzieningen van onderscheiden 
aard aan militaire gebouwen te 's-Bosch. Raming ƒ 3500; 

2o. het leveren van kazernemeubelen enz., te's-Bosch. Raming/1500; 
3o. het inrichten van de houtloods in de Tolbrugstraat te s-Bosch, 

tot bergplaats van voertuigen c. a. Raming ƒ 2000. Bilj. inzenden 
uiterlijk 14 Moi, vóór 3 uren. 

'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van werken tot voortzetting der verbetering van de rivier de 
Maas, tusschen de kilometerraaien 39 en 42 der rivierkaart, onder de 
gemeenten Obbicht en Grevenbieht, prov. Limburg. Inl. bij den hoofd
ingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur Stoijn Parvé, te 's-Bosch, 
en den opzichter Willems, te Maastricht. Aanw. 8 Moi. Raming/16,300. 

s-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. onz: het 
aanbrengen van oevervoorzieningon langs do Nieuwe-Merwede, behoo
rende tot de werken dor Merwede en Killen. Inl. bij den hoofdinge
nieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur lioogeboom te Dordrecht, en 
don opzichter Bitumer, te Werkendam. Aanw. 8 Mei. Raming ƒ25.000. 

'•-Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van den onderbouw voor de draaibrug over de haven te Maas
sluis. Inl. bij don waarnemend eerstaanwezend-ingenieur der staats
spoorwegen, te Rotterdam. Aanw. 3 en 6 Mei, te 12 uren. Raming 
/' 65,500. 

'•-Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhoud dor rivier- en bestor tings werken, behoorende tot den onder
bouw der overbrugging van het Hollandsch Diep, van don dag der 
gunning tot 1 Mei '90, met het aanbrengen der noodige voorzieningen. 
Inl. hij don hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, ingenieur Hoogenboom 
en don buitengewóón-opzichter Chevalier, beide te Dordrecht. Aanw. 8 
Mei. Raming ƒ 5600. 

Willemsoord te 11 uren, door de directie der marine: het bou
wen van cone barak, eene operatiekamer en oen gelwuwtjo voor oenen 
ontsmettingsoven op oen terrein nabij en togen hot marine-hospitaal. 
Inl. bij den hoofdingenieur dor marine, te Willemsoord. Aanw. 13 011 
14 Mei, to 10 uren. 

Mtad-aan-'t Haringvliet (Z.-H.), te 1' , uren, door het best. van den 
polder Oude Stad, in do poldorkainor: het verhoogen on vorzwaien van 
den zeedijk, ter lengte van pl. m. 700 M. Jul. bij P. de Groot Cz., te 
Diiksland. 

Vlissingen, te 2 uren, door don eerstaanwezend-ingenieur dor genie 
te Bergon-op-Zoom, in hot koffiehuis »do Vriendschap": 

lo. het aansluiten van militaire gebouwen te Vlissingen aan de duin
waterleiding. Raming ƒ 4450; 

2o. het doen van herstellingen aan daken van de gebouwen der kazerne 
•koning Willem 111" te Vlissingen. Raming/2000. Bilj. inzenden uiterlijk 
14 Mei. voor 3 uren. bij den opzichter van' fortilicatiën te Vlissingen. 

Vlissingen , te 2 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
te Bergen-op-Zoom, in het kofliehuis »de Vriendschap": hot eenjarig 
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onderhoud van de werken en gehouwen enz., te Vlissingen en Ramme-
kens. Hilj. inzenden uiterlijk 14 Moi, vóór 3 uren, bij don opzichter van 
fortificatiën, te Vlissingen. Raming /' 6750. (Herbestediug.) 

Kantens (Gr.), door burg. en weth.: de levering van 325 stère 
gehorde grint. 

Tolen. door het best. van het waterschap de Vrije polders: do levering 
van 270 seheepston Waalpuin. Inl. bh don waterbouwkundige K. 
0. Bal. 

Donderdag, IU Hel. 
Haarlem, to 11 uren, door hot ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: hot maken en leveren van beton
blokken voor de zeebrekers van de havenhoofden te IJmuiden, behoo
rende tot de werken van het Noordzeekanaal. Inl. bij don waarnemend-
hoofdingenieur, to Haarlem, don ingenieur De Bruijn, te Amsterdam, 
en den opzichter Van Sluijs. te IJmuiden. Aanw. 9 Mei Raming 
f 44,000. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst enz., aan het 
gebouw van het prov. bost.: do voorziening der boorden van het 
Noord-IIollandsch kanaal, in 4 perc Inl. bij den waarnemend-hoofdin
genieur, te Haarlem, den ingenieur Kempoes, te Alkmaar, en do be
trokken opzichters. Aanw. 9 Mei. Raming: perc. ƒ 5550, perc. 2/12,400. 
perc. 3 / 12,000, perc. 4 ƒ 2050. 

Groningen, te 8 uren, door het best. der Bouw vereeniging, ten huize 
van II. Veening: hot afbreken van een oud gebouw, en het wederop-
bouwen van zeven nieuwe woningen. Inl. bij .1. Woldondorp, aldaar. 
Aanw. 15 Mei, te 10 uren. 

Zaterdag, 18 Mei. 
Walsoorden (Zeel.), te 2 uren, door hot best. dor waterkeering van 

bot calainiteuse waterschap Walsoorden, in het logement van J. F. 
Adriaansen: het herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April 
'90, van de aarde-, kram-, rijs- 011 glooiingworkon aan do waterkeering 
van bovengenoemd calamitous waterschap. Aanw. 11 en 14 Moi, 
te 10 uren. 

Maandag, 20 Mei. 
Amsterdam, te 12 uren, door het best. van de Sloterbinnen- en 

Middelveldsche gecombineerde polders, in hot burgerweeshuis: 
lo. het 3jarig onderhoud van 2 watermolens, 2 overhalen met derzelver 

polderhuizen, 2 bruggen, 1 duiker en eenige schering en sehooüngwerken; 
2o. eenige vernieuwingen en reparation langs de waterkeering der 

wal beschoeiing, steenen glooiingen en bestratingswerken, volgons bestek, 
aan bovengenoemde polders toebehoorende ingaande 1 Juni '89 en 
eindigende ultimo Mei '92. Inl. bij den opzichter G. S. Nout, te Nieuwer
amstel. Aanw. 17 Mei, te 10 uren. 

'•-Hage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: den metalen 
bovenbouw van 9 bruggen, ten dienste der staatsspoorwegen op Sumatra. 

Dinsdag, 21 Mei. 
Werkhoven (Utr.), te 10 uren, door het best. van het waterschap 

Rijn en Dijk, bij de Wed. F. Hreemer: het leveren langs de wegen van 
het waterschap van 735 stère grove lokgrint, in 3 perc., te meten: perc. 
1 te Bunnik, groot 270 stère, perc. 2 te Odijk, groot 150 stère en perc. 
3 te Werkhoven, groot 315 stère. Aanw. 14 Mei. 

Amersfoort, to 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie 
aldaar, in het hotel Muller: hot bouwen van een kazerne ca . vooreen 
regiment infanterie te Amersfoort (2e gedeelte). Bilj. inzenden uiterlijk 
20 Mei, vóór 3 uren. Aanw. dagelijks, van 9—4 uren. Raming/ 827,000. 

Philippine (Zeel.), te 2 uren. door het best. der waterkeering van 
den calamiteusen Stad-Philippinepolder, in het gemeentehuis: het her
stel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April '90. van de aarde-, 
kram-, rijs- en steenglooiingwerken aan de waterkeering van den boven
genoemden polder. Aanw, 13 en 16 Mei, van 10—12 uren. 

Woensdag, 22 Mei. 
'••Bage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van werken tot voortzetting der verbetering van de rivier do 
Maas, tusschen de kilometerraaien 11 en 12 der rivierkaart, onder de 
gemeente Maastricht, prov. Limburg. Inl. bij den hoofdingenieur 
Leemans, te 's-Hage, don ingenieur Steijn Parvé, te 's-Bosch, en den 
opzichter Willems, te Maastricht. Aanw. 1 Mei. Raming f 10,000. 

Donderdag, 23 Mei. 
Middelburg, te 10 uren. door het prov. best,: het uitvoeren van 

eenige werkzaamheden ten behoeve van den provincialen stoombootdionst 
op de Westorscholde. Inl. bij den hoofdingenieur en don opzichter L. 
R. Plasschaert, te Middelburg. Aanw. 16 Mei, van 10—12 uren. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. onz.: het 
herstellen van buitengewone stormschade aan verschillende hoofden op 
hot noordorstrand van hot eiland Vlieland, behoorende tot de zoewerken 
in Noord-Holland. Inl. bij den waarnemend-hoofdingenieur, te Haarlem 
den ingenieur Keurenaer, te Hoorn, on den opzichter Jelgersma, te 
Vlieland. Aanw. 16 Mei. Raming ƒ 16,000. 

Haarlem, te 2 uren, door burg. en weth.: het vernieuwen van 
eenige kei- en klinker-bestratingen, benevens dc levering van straatklin
kers voor het gewoon onderhoud dor bestratingen. Aanw. 17 Mei, te 
10 uren. (Zie advert, in «°. 18.) 

Zaterdag , 25 Hei. 
I'ilnaart (N.-Br.), te 10 uren, door burg. en weth.: de levering van 

175 M' gewone onderhoudsgrint. 
Dinsdag, 219 Hel. 

Assen , te 2 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: de verruiming van een gedeelte van het 
boven pand der Drentsche hoofdvaart, strekkende van nabij de Asserwijk 
tot de haven te Assen. Inl. bij den hoofdingenieur Reuvens, te Zwolle, 
en den ingenieur Castend ijk, te Assen. Aanw. 21 Mei. Raming j 28,000. 

Woensdag, 2D Hel. 
'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

onderhoud van do rijksrivierwerken on hun toebehooren van de Maas, 
mot daartoe noodige leveringen, herstellingen en vernieuwingen van 1 
•bili '89 tot en met 30 Juni vO, in 6 perc. Inl. bij den hoofdingenieur 
boemans, te 's-Hage, den ingenieur Steijn Parvé, te 's-Bosch, en de 
betrokken opzichters. Aanw. 22 Mei. Raming: perc. 1 ƒ 7876, perc, 2 
f 8625, perc. 8, ƒ 6325, perc. 4 f 8520, perc. 5 ƒ 17.842, perc. 6 ƒ4065. 

«•Hage. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
driejarig onderhoud van het kanaal met de schutsluis in het beneden
eind van Rozenburg, van 1 Juli '89 tot en met 80 Juni '92, behoorende 

tot de werken van de Nieuwe-Maas, het Scheur en aan den Hoek-van-
Holland. Inl. bij don hoofd ingenieur Leemans, to 's-Hage, den ingenieur 
Welcker, to Rotterdam, on don ingenieur Francois, te Hoek-van-Holland. 
Aanw. 22 Mei. Raming / 2820 por jaar. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhoud en herstel der werken aan de Noordgeul, de Botlek, den 
Hartel en de Niouwo-Maas beneden de oostpunt van Rozenburg lang 
Brittle tot see, van 1 Juli '89 tot on met 30 Juni '90. Inl. bij din 
hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, don ingenieur Welcker, te Rotter
dam, den ingenieur Nelemans on don buitengewóón-opzichter Durieux , 
beide te Maassluis. Aanw. 22 Mei. Raming ƒ 12,850. 

Woensdag, 5 J u n i . 
's-Hage. te 11 uron, door het ministerie van waterstaat onz.: het 

maken van vier dwarskribben en het verlengen van twee dwarskribben 
aan den linkeroever van don Nederrijn, onder de gemeenten Dorenwerd 
en Driel (Heteren) prov. Gelderland, tusschen de kilometerraaaien 33 en 
35. Inl- bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur 
Musquetier, te Utrecht, cn den opzichter Van Balgooij, te Pannerden. 
Aanw. 29 Mei. Raming ƒ 9400. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
vormen van oen gedeelte rivier van het Oude Maasje nabij Hagoorttot 
voorbij do Dussensche Gantol, onder de gemeenten Drongolen, Kapelle, 
Meeuwen, Dussen en Waspik, prov, Noord-Brabant, behoorende tot de 
werken voor het verleggen van do uitmonding; dor rivier do Maas. Inl. 
aan het bureau der werken voor do verlegging van den Maasmond to 
's-Bosch. Aanw. 29 en 31 Moi on 1 Juni. 'Raming f 905,000. 

Donderdag, tl J u n i . 
Haarlem, te 11 uren. door hot ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: de uitvoering van baggerwerk in 
het Noordzeekanaal, tusschen do invaart naar de nieuw to bouwen 
schutsluis te IJmuiden 011 zijkanaal A. Inl. bij don waarnemend-
hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur De Bruijn, te Amsterdam, 
en den opzichter Helrners, te Beverwijk. Aanw. 29 Mei. Raming 
/ 30,650. 

Vrijdag, 7 Juni. 
Zwolle, te 12 uron, door het ministerie van waterstaat enz., aanbot 

gebouw van het prov. best.: het maken van werken tot verbetering 
van de buitenhaven der kleine schutsluis en bijbehoorende werken te 
Zwartsluis, behoorende tot de werken van het Meppelerdiep. Inl. bij 
den hoofdingenieur Reuvens, den ingenieur Mulder en den opzichter 
Ritmeester, allen te Zwolle. Aanw. 81 Mei. Raming / 5600. 

Op onbepaalden datum. 
Leeuwarden: het ten deelo amoveeren en den wederopbouw van 

het huis P. no. 79, aan Oldegalileën, aldaar. Inl. bij den architect J. 
D. Bruns. Aanw, 6 Mei, te 2 uren. 

Veen wouden (Fr.): hot maken van een doorreed en het doen van 
horstel li 11 gen in en aan de schuur achter het logement »de Pilaars". 
Inl. bij J. D. Zijlstra, aldaar. Aanw. 8 Mei, te 3 uren. 
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AANBESTEDINGEN. 
Hoidrerlic. 20 April: dc herstelling of dich

ting van de doorbraak in don Mijlpolderdijk 
onder de gemeente 's-(ïravcndeel, henevens het 
ophoogen van ccn gedeelte van dien dijk, ten 
westen van de voormalige uitwateringslnis; 
ingek. 15 hilj., als: 
W. Volker, Sliedreeht, f 5400 
M. v. Ilouwelingen. idem • S8M 
W. 'tllocn, Alhlasserdam, » 8020 
A. J. de Groot Jr., Giesordam, • 330fi 
J . de Jong A7.. Sr., Aniinerstol, » 3304 
C. Zaanen, idem I 2964 
J. C. de Klerk, Werkendam, • 2888 
J. Velgersdijk, Kralingen, a 2*61.05 
H. Beenhakker Gz., Sliedreeht, » 2695 
M. Bot, Vlaardingen, , 2599 
C. Boelhouwer, Giesendam, » 2549 
W. Visser, Bergambacht, » 2545 
C. v. d. Meiden. Hardinksveld, • 2469 
C. Slagmolen, Werkendam, a 2444.44 
F. Klein, Sliedreeht, a 2320 

Dordrecht, 26 April, ten behoeve van de 
polders Nieuw-Bonavontura, Mookhoek en Trek
dam: lo. de levering van 500 HL. machine Rhur-
kolen voor bet stoomgemaal van den polder 
Mookhoek en Trekdam; ingekomen 2 bilj.. als: 

per HL. 
A. Bouwman, Strijen. /' 0.58 
Masion & Zonen, Dordrecht, » 0.53 

2o. het ardammen, droog- en schoonmaken en 
drooghouden van de uitwateringsluis van den 
polder Mookhoek en Trekdam; ingekomen 12 
bilj.. als: 
H. Beenhakker, Sliedreeht, ƒ 1495 
C. v. d. Meiden, Hardinksveld, • 1429 
J. A. v. d. Meiden, idem » 1400 
J, Kamsteeg, Giesendam, a 1395 
P. v. Wijngaarden, Paiendrecht, a 1275 
W. 'tllocn, Alblasserdam, » 1250 
H. Cusveller, Staveren, » 1200 
F. Laramers I ' l l / . Strijen, » 1103 
A. Blok, 's-üravendeel, a 1097 
J. Visser Rz., idem a 858 
J. Zoeteman, Puttershoek, i 687 
C. Leenheer, Heincnoord. » 369.50 

Breda, 26 April: het verbouwen van het 
Zuidhollandsch kofliehuis (herbesteding); ingek. 
6 bilj., als: 
Th. Kessel, te Breda, / 11.520 
J. A. Kleiner, • idem > 11,178 
Van Boxtel, » idem a 11.141 
A. Verhagen, a idem » 11,062 
M. Bakkeren, a Prinscnhage, » 10,845 

'•-BONCII , 27 April, onder beheer der genie, 
aldaar: lo. het eenjarig onderhoud van de werken 
en gebouwen te 's-Bosch en onderhoorigheden; 
ingekomen 4 bilj., als: 
Th. Meuwese, te 's-Bosch, ƒ 8557 
G. de Ruijter, » idem a 8145 
Th. A. v. Ravenstein, a idem » 8020 
Th. M. Dirks, » idem a 7900 
Raming a 9000 

2o. eene verving van gebouwen en werken te 
's-Bosch en onderhoorige forten; ingekomen 2 
bilj., als: 
M. H. Eijsvogel, te Rumpt, ƒ 1717 
F. H. v. Uden, a 's-Bosch, » 167« 
Raming a 2000 

Kt.-Michielsgestel, 27 April: het uitbreiden 
der openbare school, aldaar; ingek. 6 bilj, als: 
P. v. Wordragen, te St.-Michielsgestel, f 2950 
J. v. Wordragen, » idem » 2900 
P. Pennings, i idem i 2750 
F. v. Wordragen,» idem • 2696 
A. v. Breugel, i idem » 2685 
J. Aarts. a Schijndel, > 2580.80 

Daar de minste inschr. voorgaf eene misreke
ning te hebben begaan en daarom verzocht zijn 
biljet als ongeldig te beschouwen, is het werk 
niet gegund. 

Dordrecht, 27 April, onder beheer der genie 
te Breda: het eenjarig onderhoud van de werken 
en gebouwen enz., te Dordrecht; ingekomen 4 
bilj., als: 
J. P. F. Kraus, te Dordrecht, ƒ 3520 
J. Rijkhoek, • idem a 3365 
D. J. Kwak, » idem a 3230 
J. J. Kooijmans, a idem > 3143 
Raming » 3300 

2o. het doen van voorzieningen en herstellin
gen aan militaire gebouwen te Dordrecht; ingek. 
4 bilj., als: 
J. P. F. Kraus, te Dordrecht, ƒ 3260 
J. Rijkhout, > idem a 2993 
D. J. Kwak, > idem > 2890 
i. I. Kooijmans, • idem > 2847 
Raming a 3050 

Nieuwkoop, 27 April: het onderhoud van- cn dc vercischt wordende reparation, vernieuwin
gen, beschoeiingen enz., ged. 1 jaar, ingaande met den dag der gunning en eindigende ultimo 
'90, in 5 perc; ingek. 4 bilj., a's: 

I I 
Inschrijvers en woonplaats. I perc. 1 i perc. 2 

I I 
perc. perc. 4 perc. 5 

H. Janmaat, Xieuwveen, 
P. v. d. Lijn, Aarlanderveen, 
Th. Ilakkcling, Nieuwkoop. 
3. v. Lokhout, Allen a,d. Rijn, 

ƒ 1100 
1152 
10S2 

f 928 
942 

ƒ 1156 
1175 483 

441 
417 

ƒ745 
781 
770 

Muuwoude, 27 April: het afbreken van den 
betta&nden en wederopbouwen van een nieuwen 
toren en bet bepleisteren dei- kerk; ingekomen 
8 bilj.. als: 
A. Braaksma, te Leeuwarden, f 2865 
W. Talman, a Bergum, a 2590 
'I'. Pnpma, » idem » 24Ü5 
J. A. v. d. Werf, » Dokkum, » 2420 
Cuperi, a M.n iim. a 2380 
A. Visser, » Tietjerk, a 2275 
A. de Vries, a Suawoude, a 2265 
J. Gros, i Garijp, a 2197 
Gegund. 

Naarden, 27 April, onder beheer der genie, 
aldaar: lo. liet onderhoud derkazernegebouwen 
te N'aarden; ingek. 4 bilj., als: 
J. II. Huren. te Naarden, ƒ 5350 
,1. D. Ilufen Jr., > idem a 5300 
E. J. Jurriens, 3 idem a 5275 
J. H. v. Asperen, » idem a 4660 
llaming » 4650 

2o. idem der werken te idem; ingekomen 3 
bilj., als: 
.1. II. Hufen, te Kaarden, ƒ 5960 
J. D. Ilufen Jr., a idem a 5900 
J. H. v. Asperen, > idem a 5000 
Raming a 5000 

So. idem der werken langs de Vecht, van Mui
den tot Hinderdam; ingekomen 4 bilj., als: 
C. Timmer, te Muiden, / 6468 
J. II. v. Asperen, a Naarden, a 5000 
G. T. Clein, » Muiden, » 4656 
X. Mühl, a idem a 4535 
Raming a 5050 

4o. idem der werken en kazernegebouwen langs 
de Vecht, van Kijkuit tot Maarseveen; geen 
biljetten ingekomen. Raming ƒ 4900. 

5o. eene verving van werken en kazernege
bouwen te Naarden; ingek. 3 bilj., als: 
J. L. Lefering, te Naarden, ƒ 1448 
J. Meijers, n Woerden, » 1376 
A. v. d. Velden Jr., a Muiden, a 1293 
Raming • 1500 

6e idem van werken langs dc Vecht, van Mui
den tot Hinderdam; ingek. 4 bilj., als: 
K. Ifagedoorn, te Muiden, f 2239 
J. Meiiers, a Woerden, a 2198 
J. L. Lefering, a Naarden, » 2093 
Am. v. d. Velden Sr., » Muiden, a 2090 
Raming a 2300 

7o. het verlichten van herstellingen aan ge
bouwen te Naarden en in batterij no. 4 bij 
Naarden; ingek. 3 bilj., als: 
E. .1. Jurriens. te Naarden, f 3100 
J. H. v. As|teren, a idem a 3000 
Firma A. en J. .1. v. Walen, a Muiden, a 2419 
Raming >• 2650 

Akkerwoude, 27 Aprilj: het verbouwen der 
pastorie der Herv gemeente, aldaar, onder beheer 
van den architect J. W. Duijlf, tc Driesuni; 
ingekomen 9 bilj., als: 
R. Cuperus, üirdaard, J 2749 
L, Pijkstra, Kuikhorne, a 2700 
U. A. de Jong. Oenkerk, • 2497 
G. v. Wieren, Januin, a 2441 
A. Hoekema, Dantumawoude, » 2323 
K. A. v. d. Meer, Akkerwoude, » 2200 
Jan dc Jong, Dokkum, a 2172 
H. de Vries, idem » 2129 
A. S. Visser, Tietjerk, » 2100 
Gegund. 
Raming f 2414 

Aninterdam, 27 April: het wijzigen van het 
rondpoint en verdere hestratingswerken aan den 
Parkweg, voor de bouwvereeniging »Willems
park"; ingekomen 12 bilj., als: 
L. Pot, Buiksloot, ƒ 9200 
R. Schreuder, Kolhorn, » 88:9 
K. II. Helle, Amsterdam, » 8800 
G. de Hoog, idem » 8540 
W. Ambachtsheer, Nieuweramstel, » 8500 
C. Maks, Amsterdam, > 8360 
E. v. d. Eik en De Waal, idem » 8150 
A. Ilelscn, idem > 8160 
.1. J. Bockholst, idem » 7921 
J. Versteeg, Hardinksveld, > 7450 
6. D. v. Doorn, Amsterdam, • 7130 
J. Faas, idem > 6910 

Amsterdam, 27 April: het verbouwen van 

perc. no. 66, aan het Rokin, onder beheer van 
deu architect Y. Bijvoets Gz.; ingekomen 20 
bilj., als: 
G. A. v. Spanje, te Amsterdam, ƒ 9800 
C. J. Maks Jz., a idem a 9220 
J. J. Boekholts, a idem t 9100 
J. A. Huij, a Watergraafsmeer, a 9100 
II. Hofte. a Amsterdam, . 8900 
J.J. Geseling & Zn., a idem « 8340 
W. G. v. Berkum, a idem » 8180 
J. Koster, a idem » 8150 
A. Paans, a idem a 7900 
A. J. v. Liemt, a idem » 7850 
W. Greve, a Buiksloot, > 7820 
C. C. v. d. Heide, a Amsterdam, a 7500 
H. C. Dorlas. a idem » 7472 
J. Gclens Cz., a idem a 7320 
K. R. Kuiiiers, a Nieuweramstel, » 6950 
E. H. Helle, a Amsterdam, » 6800 
K. J. II. v. Damme, a idem > 6782 
A. Aalders. a idem * 6430 
II. Schouten, a idem a 6384 
H. J. Meekers, a idem a 5928 
Gegund. 

Puttemhoek, 29 April: den herbouw van 
den afgebranden toren der gemeente, onder 
beheer van den ai-chitect II. Beljers, in 6 perc. 

Perc. 1, stelling en timmerwerk; ingekomen 3 
bilj., als: 
L. Labrijn, te Puttershoek, / 3925 
J. Buurman, » idem a 3493 
A. Teeuwen, » Krimpen a/d. Usel, a 3150 

Perc. 2, metsel- en cementwork; ingekomen 8 
bilj., als: 
Jac. Broer, te Klaaswaal, ƒ 1320 
A. Blok, a 's-Gravendeel, a 1260 
D. v. d. Berg, • Westmaas. » 1247 
W. 't Hooft, a Xumansdorp, a 1221 
L. v. Oudheusden, a Maasdam, a 1160 
R. v. d. Berg, a 's-Gravendeel, a 1120 
A. de Haas, a Puttershoek, a 1045 
Th. v. Loo, » Westmaas, a 973 

Perc. 3, gesmeed ijzerwerk; ingek. 5 bilj., als: 
A. v. d. Sijs, te Heinenoord, ƒ 224 
P. de Klerk, a Puttershoek, a 222.09» 
A. de Klerk, a idem » 218.99 
II. Nijland, a Westmaas, a 149 
G. v.'Kempen, a Puttershoek, a 141.69 

Perc. 4, leidekkers-, loodgieters- en koper-
slagerswerk; ingekomen 5 bilj., als: 
.1. tjuast Nz., tc Dordrecht, f 1120 
P. Franken, a idem a 1069 
L. A. v. Rije, a idem a 957 
Jac. Seijtl'ort, a idem a 947 
J. W. v. Schelt, a idem » 015 

Perc. 5, glas- en verfwerk; ingekomen 3 
bilj., als: 
,T. v. Houwelingen, te Maasdam. ƒ 125 
I. K. v. d. Perk, a Puttershoek, » 120 
A. v. Stigt, » idem a 85.80 

Kreda . 29 April: het verbouwen van een 
huis, staande en gelegen op de Veemarkt, wijk 
D no. 179 te Breda, onder beheer van den 
architect J. M. Ma rijnen, aldaar; ingekomen 12 
bilj., als: 
C. de Kanter, Breda, ƒ 7988 
A. Verhagen Sc Zn., idem a 7876 
Th. Kessels, idem > 7724 
G. v. d. Velden, idem a 7696 
C. v. Dongen, idem a 7689 
W. en J. Simons, idem o 7620 
J. B. de Vos, Oosterhout, • 7249 

Koopmans, Breda, a 6896 
Th. Erkclens, idem a 6836 
A. Klemans, Prinscnhage, a 6600 
.1. cn M. v. Poppcl, idem a 6172 
A. C. Bom, Breda, a 6096 

Borne, 29 April: het bouwen van een woon
huis voor S. Spanjaard te Borne, onder beheer 
van den architect G. Beltman A.Gz., te Enschedé; 
ingek. 16 bilj., als: 
II. J Heezen', Winterswijk, / 39,944 
G. J. Renskens, idem » 89.880 
E. Scholtcn & Zn., Almeloo, i 27,643 
A. Schreuder en L. Barncveld, idem » 27,300 
W. v. d. Berg, Borne, a 27,000 
W. Wissing, Arnhem, » 26,500 
A. Groothengel, Borne, » 24,630 
A. Jcunink, Enschedé, > 28,800 

D E O P M E R K E R . 

II. A. Witzar.d, Almeloo, ƒ 23,350 
)l ten Catc, Enschedé, » 23,010 
G. Iluckriede, idem a 23,000 
0. J. Sluijmer, idem » 22,780 
A II. M. Wesselink. Hengeloo, » 22,750 
li . J. Turin, Enschedé, a 22,320 
.1. Kuipers, Borne, » 22,000 
F. Morselt, idem » 20,800 
Gegund. 

7.rl»t. 29 April: het bouwen eener stoom-
wasseherij, voor rekening van W. G. Burger, 
onder beheer van den architect M. C van Wijn-

lïorredijk, 30 April, voor rekening van den polder het 6e en 7e veendistrict onder Opsterland 
en Eiigwirden: lo. het onderhoud van- en de vereisclit wordende reparation aan de windmolens, 
het stoomgemaal, bruggen, sluizen en duikers, woningen cn verdere werken des polders in 5 perc.; 
ingekomen 11 bilj., als: 

Inschrijvers en woonplaats perc. 1. 
molens. 

perc. 3. 
sluizen. 

perc. 4, 
woningen. 

perc. •>. 
•tokken. 

-aarden, te üudewater 
G. 3. v. Heek, 
K. J. Ruijsch v. Dugteren 
A. W. Wildbergh, 
G. J. v. Vloten, 
H. .1. Stolker. 
A. A. Wilbergh, 
A. T. v. Vloten, 
W. v. Vloten, 
II. Meerdink, 
H. J. v. Nie, 
Wed. F. .1. Pijper, 
J. A. v. Nie, 
M. Mouw. 

Ede, 29 April: 

ingek 
ti 

13 bilj., als: 

met onderwijzerswoning te Ede 
bilj., als: 
G. v. Peursem, te Ede, 

Maarsen, 
Utrecht, 
Biinnik, 
Utrecht, 

» idem 
a Bunnik, 
a Utrecht, 
a idem 
a Zeist, 
a idem 
a idem 
a Idem 
>. Hilversum, » 7089 

het bouwen van een school 

M M 
8588 
8450 
8828 
8300 
831)0 
7875 
7795 
7299 
7180 
7115 
70M 

H. de Vries, 
W. v. Wagensveld, 
G. Eijlander, 
J. Gazenbeek, 
G. Esser, 

» Wageningen, 
Ede, 
idem 
idem 
idem 

ingekomen 6 

1 12.281 
'„ l(i.::-i; 
» 10,200 
ii 9,940 
» 9.793 
u 9,656 

i l i d l / i j l 29 April: het onderhouden van de 
havenwerken te Delfzijl, ged. '89, en het ver
richten van eenige herstellingen aan die werken: 
ingek. 6 bilj., als: 

te Delfzijl. f 1920 
a idem a 1900 
a idem » 1760 
a Farmsum, a 1690 
» Delfzijl. a 1678 
a idem a 1614 

H. X. Pul. 
G. C. M. Rottinghuis 
II. K. v. Buuren, 
J. Hemmes, 
J. v. Buuren, 
W. Scheltens, 
Gegund 
Hamuli f 1S00 

voor rekening van den 
lo. het onderhouden 

Tolen, 29 April: het bouwen van een nieuwe 
graanschuur, voor F. W, J. A. del Campo, ge
naamd Camp, bij bet hof »Frederik»burg", in 
den Anna-Jacobapolder, te St.-Philipsland, onder 
beheer van den architect A. le Clercq, te Krui
ningen; ingek. 6 bilj., als: 
VI 3. Wal|>ot, te Tolen. f 8499 
F. N. de Rooij, a Dinteloord. a 8421 
Z. C. 1c Clercq, » Kruiningen. a 8400 
A. Goedemondt, a Hansweerd, I 8370 
C. Vriens, a Dinteloord, a 7767 
C. Lindenbergb, a Wemeldinge, a 7300 

Nog niet gegund. 
Haarlem. 29 April, 

llaarlemmermeerpolder: 
der ringvaartsboorden:; ingekomen 2 bilj.. all 

M. Bot. ƒ 4328.80 
J. v. d. Heuvel Az., a 4062 

2o. het verdiepen van eenige takken der tochten; 
ingek. 4 bilj., als: 

J. v. d. 'Heuvel, f 7500 
P. v. Essen, • 6800 
A. den Breejen. a 5700 
P. Sterk, » 5680 

Kt.-Annapareehie. 29 April: het leveren en 
over de wegen spreiden van 1200 stère grove 
onilerhoudsgrint; ingek. 5 bilj.: gegund aan F. 
Dtihoux, te Oudebiltzijl voor ƒ 3.83 per stère. 

Nunspeet, 29 April: de herstelling der pastorie 
van dc Herv. gemeente; ingek. 5 bilj., als: 
Buitenhuis, tc Nunspeet, / 1194 
Kok. » Harderwijk, a 1177 
G. Visch, » idem a 1162.69 
Van Munching, » idem » 1162.62 
1'. Bakker, a Nunspeet, a 1032.10 
Gegund. 

•-Ilage. 30 April, onder beheer van liet 
ministerie van waterst. enz..: lo. denaaalegvan 
een gedeelte kanaal van nabij den Zeilweg onder 
de gemeente Maarson tot de schutsluis bewesten 
Utrecht, zoomede voor het in verband daarmede 
omleggen van de beide liijnspoorweghanen 
Utrecht—Amsterdam en Utrecht—Rotterdam, 
alles met bijbehoorende werken; ingek. 1 biljet, 
van J. J. Dekker, te Lent, en A. D. v. Seters, te 
Vucht. voor / 2.029,000 
llaming • 1,912,000 

2o. liet voortzetten der verbreeding langs den 
rechteroever en het verlengen der dwarskribben 
aan den linkeroever van het Scheur beneden de 
haven van Maassluis; ingekomen 2 bilj., als: 
A. v. d. Vlies, Zalt-Bommel, ƒ 248,000 
F. E. Terwindt, Pannerden, a 208,900 
Raming a 185,000 

J. A. v. d. Sluis, Gorredijk, j ƒ M 
w. liurgij. Terwispel, H5 
II. Koelstra, Luxwolde, 145 
O. Micbels. Terwisnel. 170 
Y. Winters, Gorredijk, 260 
,1. Poiltsmii, Terwispel, — 
A. v. d. Wijk. Lippenhuizen, — 
D, Oosterbaau, Gorredijk, — 
A. .1. v. d. Meer, Langèzwaag, — 
D. de Vries, idem — 
Teijema idem — 
Aan de minste inschr. gegund. , 

2o. het driejarig onderhoud van wegen, kana
len enz.; ingek. 3 bilj., als: 
.1. A. de Boer, te Terwispel, ƒ 1160 
J. Bruinsina. » Kortezwaag, a 945 
.lansma, a Terwispel, a 909 
Gegund aan 3. Bruinsina. 

Hen ii in 30 April: bet verbouwen van eene 
fabriek met loods en mnlenaarswoning onder be
heer van den bouwkundige D. .1. de Ruiter te 
'tLoo, gemeente Apeldoorn: ingek. 10 bilj., als: 
II. Wegerif Hz., te Apeldoorn, /' 5820 
H. Kloek. » idem a 5750 
J. v. Essen, » idem a 4330 
G. Huurman, 'tLoo, » idem » 4315 
P. Oldenhof, idem » idem a 4200 
II. ter lleerdt, a Vaassen, a 4110 
H. L. v. Loenen, » Apeldoorn, » 4000 
T. Eijbers, a idem a 3798 
.1. T. d. Braak. » idem a 3640 
H. v. d. Braak, • idem » 3349 
Gegund. 

l l recht. 30 April: het maken van een gebouw 
tot stalling van 35 paarden, rijtiiigiviuise. werk
plaats, dienstlokalen c. a, ten dienste der Utrecht-
sche Tram maatschappij: ingek. 18 bilj.. als: 
J. A. de Kruitr, te Utrecht, /' 13,635 
A. J. Gronert, » idem a 13,500 
B. .1. v. Vloten, » idem » 11,444 
J. de WollT. » idem » 10.997 
P. Lcenders, » idem a 9,837 
K. .1. Ruijsch v. Dugteren, a idem a 9,369 
J. Bijlard, a Hilversum, a 8,540 
A. .1. Schouten. » Vianen, » 8.494 
K. J. v. Damme, a Amsterdam. » 8,458 
J. Schuilei-, » Raamsdonk, a 8.858 
Joh. v. Schaik. a Utrecht, » 8.297 
W. K. G. Janssen. a idem » 7,868 
W, Westerhof, a Weesp, » 7,838 
J. II. de Vos, a Utrecht. » 7.572 
D. J. Vleming, a idem a 7.420 
II. Vermeer, » iilem a 7.220 
A. J. Grasso, a idem a 6.999 
F. Joseph, » idem » 6.980 

Na atloop der aanbesteding der aanbesteding 
kwam nog 1 biljet in van M. de Lange, te Har
derwijk, voor I 7799. 

'n-HaK', 30 April: het verbouwen van het 
winkelhuis, Spuistraat no. 19 te 's-llage, onder 
beheer van den architect 11. Wesstra Jr., altlaar; 
ingek. 6 bilj., als: 
Gebr. de Vos, te 's-Hage, ƒ 8634 
M. Th. Wijnekus, • idem a 8631 
H. E. de liaan. n Scheveningen, » 8550 
H. v. Bergen Hene

gouwen, a 's-Hage, » 8549 
A. Stigter, a idem a 8149 
Firma Nater en De Baan,» idem » 7939 

Amsterdam, 30 April: het doen van verschil
lende voorzieningen enz., aan de kazernegebou
wen te Amsterdam, onder bet beheer der genie, 
aldaar; ingek. 14 hilj., als: 
H. C. Dorlas, Amsterdam, ƒ9710 
E. II. Helle. idem a 9675 
J. de Vries. Purinerend, a 9650 
J. Poot Amsterdam, a 9230 
G. Woud, idem a 9229 
I). Ileijink. idem » 8985 
C. J. Maks Jz.. idem > 8889 
Firma Knip|ier en Vree, idem » 8854 
P. F. Rijke. Nieuweramstel. » 8700 
A. Brugman, Zaandam, » 8700 
J. II. Schotten, Amsterdam. » 8700 

, G. A. v. Spanje, idem » 8590 
('. Alberti, Nieuweramstel, a 8500 
Meijer en Van de C'oolwijk, Amsterdam. » 8289 
Raming » 9350 

Kozciidaal (N.-Br.), 1 Mei. voor rekening van 
het heemraadschap van de Mark en Dintel: lo. 
het uitvoeren van vernieuwingen en herstellingen 

ƒ 1135 
922 
980 

1157 
1086 
LOM 
1111 
1184 
1209 

f 2936 
2500 
2482 

3298 
3669 
3600 
3594 
3712 

ƒ541 
315 
307 
565 
621 
tt4 
603 
4'..s 
517 
512 

100 
96 

183 
114 
194 
205 
180 
127 
143 
106 

aan de rijs- en kunstwerken, sluizen en jaagpad, 
met eenjarig onderbond, en het maken van twee 
basaltvleiigels buiten de sluizen aan Dintelsas; 
ingek. 13 bilj., als: 
P. Versluis, Fijnaart, f 8000 
C. v. d. Heijden, Hardinksveld, » 7710 
II. Commissaris. Dinteloord, » 7600 
G. de Rooij. idem » 7449 
A. Biijlcvens, Made. » 7409 
I'. Bogaarts. Standilaarbuiten. a 7375 
C. A. v. Spall, Hardinksveld. » 7350 
A. Oosters. Willemstad, a 7069 
C. Vrins, Dinteloord. a 6842 
W. Segboer. Fijnaart, » OsnO 
C. de Groot, Sliedreeht, a 6767 
I. . Lenoir. Willemstad. a 6730 
K. Leenman. Giesendam, 1 6485 

2o. de baggerwerken in de rivier: minste inschr. 
waren: 
Perc. 

1. C. v. Aart, Ondenboscli, 2200 M 5 f 609 
2. C. v. Oers. idem 1950 » a 520 
3. C. de Graaf, Gastel. 1900 a a 500 
4. C. Franken, idem 3000 a > 888 
3o. het schoonmaken der rivier: minste inschr. 

in massa C. Gijzen, te Gastel, voor ƒ 350. 
Alles gegund. 
Amairrdani. 1 Mei: de levering van: lo. 

plaat- en staatijzer; ingek. 7. bilj ; minste inschr. 
Geveke & Co., te Anisrerdam, voor j 18,257.35. 

2o. geelkoperen vlampijpen, voor den aanmaak 
van een stel nieuwe stoomketels voor Zr. Ms. 
ramtorenschip aPrins Hendrik der Nederlanden": 
ingek. 14 bilj.: minste inschr. Van den Berg X: 
CU, te Amsterdam, voor f 14,422.97. 

Uellevortaluts, 1 Mei: ten behoeve der 
marine: lo. het herstellen van een gedeelte om
rastering rond de werf enz.; ingek. 11 biljetten: 
minste inschr. W. van Leeuwen, te Hellevoet-
sluis, voor / 5379. 

2o. bet herstellen van de muren aan het ge
bouw der vroegere ilokmachine enz.; ingek. 7 
bilj.; minste inschr. dezelfde, voor f 3909. 

So. het herstellen van een gedeelte beschoeiing 
enz.; ingek. 9 bilj.; minste inschrijver dezelfde, 
voor f 8789. 

Deventer, 1 Mei: het doen van voorzieningen 
aan militaire geeuwen te Deventer, onder beheer 
der genie te Zutfen; ingek. 7 bilj., als: 
A. Feberwee. te Deventer. /' 6278 
II. B. Lepping, a idem 'a 6261 
B. v. d. Worp, a idem » 6255 
0. Beltman, a idem » 6070 
II. Lainmers, a idem » 6010 
G. Peteri Cz., a idem » 5955 
E. v. d. Woerd Jz.. a idem a 5688 
Raming » 6550 

Jliiusiricht. 1 Mei: het stichten van een 
gebouw, dienende tot kantoor en woning voor 
een kommies-ontvanger te Roosteren; ingek. 6 
hilj., als: 
G." II. Mestrom, te Maasbracht, ƒ 8888 
Wed. 11. ('..lansen Sc Co.. » idem a 8750 
G. Beckert, » Sittard, a 8280 
P. Op de Kamp, » Roosteren. a 80S0 
j . Simons. a idem a 8075 

Middelburg, 1 Mei: het leveren en stellen 
van eene gegoten-ijzeren gashouderkuip niet 
gashouder van 18 M. diameter, alles met inbegrip 
der daartoe benoodigde materialen, arbeidsloonen 
enz.; ingek. 5 bilj., als: 
Soc. anon. de Sellessin, Pilleur (België), ƒ 25,400 
L. J. Enthoven .* Co., 's-llage, a 21.999 
Maats, aprins v. Oranje", idem » 21.466 
l'enn en Baiiduin. Dordrecht, » 20,400 
M. v. d. Kuijl. Slikkerveer. a 20,267 

Woerden. 1 Mei: het doen van herstellingen 
aan de sluis te Bodegraven, voor rekening van 
het Grootwatei-scbap van Woerden; minste in 



I) E O P H E U K E R. 

4 bilj. 

idem 
Twelloo, 
Op-den-Teuge, 

f 28II.MI 
» 203.99 
• 219.50 
» 195 
» 195 
• 250 

als: 
ƒ 538 
> 404 
» 390 
• 384 
» 450 

schrijver A. Zaal, te bodegraven, voor /' 728. 
Gegund. 

F.nsrhrdr. 1 Mei: het bouwen van een ijzer
gieterij voor de lirina Witzel tS: Co.: 
hoogste inschr. J. Vossenbold. Enschedé, /' 3:198 
minste » (I. Eggink. idem » 2580 

Wil», 1 Mei: den herbouw van een afgebrand 
woonhuis, voor den jachtopziener .1. Roest, onder 
behoor van den opzichter M. Hurenkamp. 

(Vie. 1, metselwerk, mol inbegrip der oude 
steenon; ingek. 5 bilj., als: 
G. Ilorstink, te Wilp, 
S, Ilorstink. » Twelloo, 
G. Nieuwkamp. » Op-den-Teuge, 
II. Iloi-tink, t Wilp, 
G. L. Slot, » Op-den-Teuge, 
Raming 

Perc. 2. timmerwerk: ingek 
J. Huis iu 't Veld, te Wilp, 
W. Denekamp, 
G. Arends, 
G. L. Slot, 
li. lig 

Beide gegund aan G. L. Slot. 
Klundert, 1 Mei: het bouwen van eene kerk 

met pastorie en weeshuis voor de dok-erende 
gemeente! minste inschr. R. Schuilei-, te lia.'un-
donksveer, voor f 30,660. 

Kaarden. 2 Mei: het maken eener bad- en 
zweminrichting, aldaar, onder beheer der genie 
(herbesteding); ingekomen 4 hilj., als: 
W. v. Straten, te Utrecht, ƒ 3800 
J. l l . Hufen Jr., » Naarden. > 3400 
D. Saltzherr, » Hilversum, » 3:178.90 
A. Verschuren, » Hussion, » 3189 
Raming > 2500 

Wllricrviink , 2 Mei, voor rekening der ge
meente: lo. het bouwen van een nieuw school
lokaal aan do aanwezige VVesterschool voor lager 
onderwijs, te Wildervank; 
hoogste' inschr. ƒ 2500 
minste » II. Bulder, Wildervank. » 2192 

2o. de levering van eenig ameublement in het 
nieuw to bouwen schoollokaal; 
hoogste inschr. / 315 
minste inschr. J. Frummel, Veendam. n 189.50 

Beiden gegund. 
Leiden, 2 Mei: het bouwen (alleen metsel

werken) van eene ijzer- en metaalgieterij en het 
maken van wat beschoeiing met aanplemping 
enz. ten behoeve der Koninklijke Nederlandse-Ia 
Grofsmederij aldaar: ingek. 9 bilj, als: 

te Gouda, 
i' Leiden, 
• idem 
J» Waddinksveen 
» Leiden, 
» idem 
» Utrecht, 
» Amsterdam, 
» Leidon. 

.1. .1. IJoiiina. Langezwaag, ƒ 1490 
W. v. Ilijk, Jutfaas, , 1452 
K. Sneydera de Vogel, Schiedam, o 1385 
J. Schouten, Vinnen, , 1270 
A. W. Wildberg, Bunnik, ƒ 1247 
Nederl. Bell-Telepliooiiinaatschappij, 

Amsterdam, » 1210 
Raming » 1600 

Arnhem, 3 Mei: het maken van een zinkput 
met bijbehoorende werken, in den rijksweg van 
de Grebbe naar Arnhem, te Oosterbeek; ingek. 

hilj . al 
te Arnhem 

• Oosterbeek 
» Arnhem, 
• Oosterbeek, 
t> Anlhem, 

,1. Ilegens, 
W. liegen, 
M. L. Peeters, 
J. v. Buik, 
G. II. v. d. Heijden, 
Raming 

's-Boseh, 3 Mei, 

ƒ 628 
i> 550.50 
• 540 
» 530 
» 495 
i) 557 

van 's rijk* onder beheer 
waterstaat: lo. het maken van steenglooiingen 
tegen de huitcnhcloopcn der Diezedijken, tot 
voortzetting van de werken tot verbetering van 
dc- DliZi minste inschrijver A. Prins ihz.. le 
Sliedreeht, voor f 7880 
Raming » 8200 

2o. het vernieuwen van drie paar deuren voor 
schutsluizen der Zuiilwilleuisvaart, prov. Noord-
Brabant; minste inschr. J. M. van den Bergh, 
te Weert, voor ƒ 5414 
Raming • 6000 

Utrecht, 3 Mei: het aanbrengen van houten 
oplangen op palen; het rijzen van een gedeelte 
van den vloer, het maken van een goederenloods 
met bureau's en lokalen, en het doen van aan-
boorige werken op den oostelijkcn steiger, Wes-
terdokdijk, Amsterdam, voor rekening der Ned. 
Rijnspoorwegmaatschappij; ingek. 25 bilj., als: 

perc. 1 perc. 2 perc. 3 
!!. v. Buuren, Amster

dam, / 14,500 / 18,400 ƒ 45,000 
.1. Moekers, idem, 

C. J. Maks Jl',, idem, 
A. .1. v. Liemt, idem, 
.1. .1. Boekholts. idem, 
\V. G. v. Herkum, idem 
E. 

C. P. VV. I lessing 
.i. r, Mühistuir, 
C. E. J. Verbaan', 
Pb. Verbruggen, 
P. J. Cbristiaanse, 
W. Splinter, 
A. C. Vink, 
G. J. r. Ziii.lerhock. 
I. v. d. Kamp, 

Haarlem . 2 Mei 
waterstaat: lo. het voortzetten der verbetering 

/ 14.8110 
» 14.300 
» 14,120 
» 13,876 
» 13.698 
.i 18,350 
» 11,977 

1I.67S. 
10,998 

13.8011 
12.000 
14.400 
15.500 
13.300 
14.00(1 
17,500 
17.6SO 
17,300 
17,200 
12.05C 
12.170 
12.164 

17.300 
16.800 
17,980 
16.300 
16.800 
15.800 
17. Mill 
17,510 
16,600 
16,60(1 
14,300 
14,360 
13.096 

43 suil 
43.800 
43.560 
13.2C0 
42,900 
42,490 
41,600 
41,580 
40.500 
40,081 
38.200 
30,990 
35.375 

8,300 

10,900 

12,900 34.200 

van de haven te 
dienst '89); ingek. 
P. J. I.ieuwen, 
A. C. Zwart, 
M. Poppen, 
Gebr. v. d. Meer, 
C. Prins Thz., 
J. v. Noordennen, 
,1. Oldenburg, 
M. Daalder, 
Raming 

onder beheer van 's rijks-

Terschelling (bestek no. 71 
8 bilj. als: 

te Terschelling, /' 6724 
» idem .1 8450 
>i Wielingen, » 6323 
» Harlingen, H 7685 
» Sliedreeht, » 7654 
» Harlingen, » 7449 
» Bergen, » 6904 
» Tei-schelling, » 6750 

8950 
bet maken van beplantingen in de duinen 

op Terschelling (bestek no. 70dienst'80); ingek, 
11 bilj.. als: 
J. II. Bakker, 
J. !•'. Boer, 
J. Redeker, 
F. P. Hakker, 
C, J. Bos. 
A. C. Zwart. 
J. G. Ruijg, 
P. J. I.ieuwen. 
J. J. Bakker, 
C. K. I lekker, 
A. A. Bos, 
Raming 

Vullen 3 Mei 

te Terschelling, 
0 idem 
» Vlieland, 
» Terschelling, 
» idem 
» idem 
» idem 
1 idem 
* idem 
>i idem 
» Idem 

ƒ 9525 
» 9350 
» 8975 
» 8705 
» 6700 
. 8695 
» 8668 
» 8196 
• 7999 
» 7949 
i 7749 
» 6875 

het vernieuwen der straten 
te Aalten en Bredevoort: ingek. 6 bilj.. als: 
G. .1. G 'ilink, te ilengeloo (Ov.), ƒ 15.635 
I'. W. Bonte, » Amersfoort, • 15,105 
J. II. W ink, i Groenloo, » )4.|<io 
II. W. Koelman, » Aalten, » 1.1.998 
II. W. Jaaisveld, » Lichtenvoorde, » 12.560 
•I. Hillen, » Grave, » 12,090 

's-Hage. 3 Mei: het aanleggen van eene 
telegraulliji! inet vier draden langs den Rijn
spoorweg 's-llage—Gouda: ingek. 7 bilj.. als: 
F. v. Essen. Halfweg, ƒ 1700 

II. Helle, idem, 
A. Aalders, idem, 
11. Schouten, idem, 
.1. Koster, idem, 
II. C. Dorlas, idem, 
G. A. v. Spanje, idem, 
II. Vermeer, Utrecht, 
.1. II. de Vos, idem, 
G. O. v. Doorn, Amster

dam, 
Timmer en Furstner, 

idem 
('ei-lijn en De Haan. id., 10,900 
('. Alberts, Niemver-

ainstel. 10,810 
P. Schmidt en E. Her

mans, Amsterdam, 10,700 
W. C. Dnsseldorp, Wer

kendam (N.-Br.), 8,200 
II. J. Nedei horst, Gouda, 7,091 
P. Verbruggen, Wad

dinksveen, 10,800 
W. Greve, Buiksloot, 8,900 
II. Ilinkla, idem 9,645 
II. Ueutekoni, Amsterdam,7,947 

Amsterdam, 3 Mei, voor rekening 
Noonlerlegiiieerpoliler: lo. de leverin; 
stère onderhoudsgrint: minste inschr 
akker, a f 2.29 per stère; 150 stère kalkpuin; 
minste inschr. G. Slagter, a ƒ 1 per stère; het! 
vervoeren van dien van de losplaatsen naar de 
voorraadsplaatson op de wegen; minste insein-. I 
J. Sieweis, voor de grint ii ƒ 0.44, voor de kalk- ' 
puin a ƒ O.375 per stère. 

2o. het kroosten en schoonmaken van de toch-1 
ten en halve breedte, weg cn berinsloiiteil in 
don polder; minste insclii-, .1. Brugman, voor 
J 158. 

Itotterduni, 3 Mei, voor rekening der ge
meente: lo. het maken van cene overkapping 011 
eene ketelbeuietseling met bijbehoorende werken, 
op bet terrein der gemeente-gasfabriek aan den 
Oostzeedijk; ingek. 9 bilj., als: 
.1. J. v. Shiisdain, 
P. 0. Winters. 
II. Stelwagen, 
A. Hoef. 
J. F. Houtzager, 
G. Keij, 

18,400 
18,600 

18,100 

17,900 

12.900 
12,834 

14.000 
14.000 
14,620 
13,300 

35,200 
35.000 

35.000 

34.900 

34.200 
33,937 

33.179 
33,000 
32,141 
31.700 

van don 
van 480 
J. Oud-

zonnev 
spruijt, 
Blell'l', 

dd, 

to Dordrecht, /' 15.4(0 
» K rillingen, 14,̂ 44 
» Hotterdam, 14,117 

Kralingen, l.'J B00 
o Rotterdam, l.'WUfi 
» idem • 18,460 
• Kralingen. > 18,879 
t idem n 12.GU0 
» Rotterdam, > 11.1W0 

2o. het kosteloos slepen door de Koningshaven 
van alle niet door stoom voortbewogen schepen, 
waarvoor dit verlangd wordt: ingekomen 4 
bilj.. als: 

L. Smit & Co., to Alblasserdain, /' 13,750 
P. Smit Jr., > Rotterdam, a 12.8C0 
J. v. d. Graaf, » idem » 11,9(0 
Kiirgcrhout & Zn., » idem 0 11,892 

Middelburg, 3 Mei: het verbouwen en uit
breiden der gemeente-bewaarschool te Middel
burg; ingek. 7 bilj., als: 1 

C. A. üoethals, ƒ 8598 
J. M. v. Ditmars, » 8560 
P. L. v. Miert, » 8476 
P. J. v. Pullëlon & Zn., » 8400 
P. Krijger & Zn., » 8384 
A. Barentsen, » 8217 
W. A. v. d. Harst, » 8097 

BIJVOEGSKL 

D E O P M E R K E R 

van ZATERDAG 11 MEI 1889. 

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 Mrl. 

a-Boach, te 10 uren, door burg. en weth.: het maken van wonin
gen, werkplaatsen enz, ten behoeve der stedelijke gasfabriek, in 2 perc. 
on massa. Aanw. gehouden. (Zie advert, in s». 18.) 

's-llage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: 
lo. bestek XVIII, het ijzerwerk voor goederen- en landwagens, beide 

met lem; 
2o. bestek no. 105, den metalen bovenbouw van vijftig spoorwegbrug

gen, alles ten dienste der staatsspoorwegen in Ned.-fndië; 
3o. bestek lit. R, de ijzer en metaalwerken voor drie tuigloodsen, ten 

dienste der burgerlijke openbare werken in Ned.-Indië. 
holiM.splo.il (Zeel.), te 11 uren, door het dijksbest. van den Nieuw-

Noordhevclaiidpnliler. ten raadliuize: de levering van 220 scheepston 
gesorteerde Vilvoordsche steen, 1500 stuks eiken peikoenpalcn en 300 
stuks gecreosoteerde dennen peikoenpalcn. 

HolIJnsnlaat (Zeel.), te 11 uren, door het dijksbest. van den Oud-
Nbordbevelandpolder, ten raadliuize: de levering van: 600 scboepston 
gesorteerde Doorniksche steen. 111 scheepston afval van Lessinesche 
steen, 5325 stuks masthouten staken. 200 scheepston gesorteerde V il-
voordsche steen, 2000 stuks gecreosoteerde dennen perkoenpalcn, 370 M' 
onderhoudsgrint. 

Varseveld (Geld.), te 11 uren, door burg. en weth. van Wisch: 
de levering van 310 a ' grint, ten behoeve der grintwegen. 

Harlingen, tc 1 uur, door huig. en wethouders: het verven van 
bruggen, staketten enz. 

Dordrecht, te 2 uren, door den architect II. W. Veth, bij C. Kuiper, 
in het café Merwestroom aan het Vlak no. 7: de afbraak van 2 en 
ophouw van 3 eenvoudige heerenhuizen op een terrein, gelegen aan de 
Wol we vershaven nos. 27—31. 

Niruw-Mcheemda (Gron.), to 3 uren, bij Huisman: het afbreken van 
een bestaande en het wederopbouwen van een nieuwe boerenschuur, 
voor II. II. Detiners, te 't Waar, zonder hijlevering der benoodigde 
materialen. 

Borne (Ov.), te 4 uren, door burg. en weth.: het uitbreken en na-t 
bekapte keien bestraten van : 

lo. den weg beginnende bij de R.-K. kerk tot aan het station aldaar: 
2o. idem van af de. rijkstraverse bij het hotel Ensink tot aan de 

bekapte keibestrating naar 'de Suiidsbrug. Inl. bij den opzichter T. A. 
Trüssenaar, te Almeloo. Aanw. 13 Mei te 11 uren. 

Zorgvliet (gein. Diever) door den architect W. C. du Croci|: het 
bouwen van een kantoor met conciërgewoning benevens twee directeurs-
woningen op terreinen te Zorgvliet. Aanw. 1:1 Mei, te 12 uren. 

Nrhalsiim (Fr.)- het verrichten van eenige timmer-en pleisterwerken 
aan de kerk en den toren te Boer. Inl. bij G. Klaversma, te Schalsuni. 
Aanw. gehouden. 

Zurich (Fr): de levering van 6 last veldkeien van 20 cM. in diameter. 
Franeker, door burg. en weth.: het maken van een nieuwe brug 

over de Seibieruineivaart op het War. ter vervanging van de bestaande 
brug. Inl. bij den gemeente-architect M. Hulstra. Aanw. gehouden. 

Dinsdag, 14 Mei. 
Utrecht, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

aldaar, in liet gebouw voor Kunsten en Wetenschappen: 
lo. het herstellen van het dak der artillerieloods ui het fort Blauw

kapel. Raming ƒ 2600; 
2o. het herstellen van afvoerbuizen, van druipkokors, en van metsel

en voegwerk in verschillende forten om Utrecht. Raming ƒ 3300. Bilj. 
inzenden uiterlijk 13 Mei, vóór 3 uren. 

Hellevoetsluis. te 11'/, uren. door de directie der marine: het in-
richten van eene werkplaats, ketelhuis en smederij voor den torpedo-
dienst op 's rijkswerf. Aanw. gehouden. 

Zwolle, t e ' l l ' / , uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, I 
aldaar, in het Odeon: het bouwen van eene nieuwe soldaten-cantine in 
de legerplaats bij Oldebroek en het inrichten van de bestaande tot 
magazijn enz. Bi l . inzenden uiterlijk 13 Mei, vóór 3 uren. Raming 
ƒ 18,970. 

Zaandam, te 12'/, uren, door den architect N. de Wolf, te Bever- i 
wijk: het bouwen van een blok van 4 woningen met winkelhuis, opeen , 
terrein te IJmuiden. Aanw. 14 Mei, te 12 uren. 

Leur (N.-Br.), te 2 uren, door P. van Blerck, bij Van Beekhoven: het 
verbouwen van een huis, schuur enz. 

Woensdag, 1* Mei. 
's-Bosch, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

in het gebouw op den Uilenburg: 
lo. het doen van herstellingen en voorzieningen van onderscheiden 

•ard aan militaire gebouwen te 's-Bosch. Raming / 3500; 
2o. het leveren van kazerneineubolen enz, te's-Bosch. Raming/1500; 
3o. het inrichten van do houtloods in de Tolbrugstraat te s-Bosch, 

tot bergplaats van voertuigen c a . Raming ƒ 2000. Bilj. inzendon 
ui lijk 14 Mei, voor 3 uren. 

•-ilage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van werken tot voortzetting der verbetering van de rivier de 
Maas, tusschen de kilometerraaien 39 en 42 der rivierkaart, onder de 
gemeenten Obbicht en Grevenbicht, prov. Limburg. Inl. bjj den hoold-
ingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur Steijn Parvé, te 's-Bosch, 
en den opzichter Willems, te Maastricht. Aanw. gehouden. Raming 
/ 16,300. 

s-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz: het 

aanbrengen van oevervoorzieningen langs de Nieuwe-Merwede, behoo
rende tot .de werken del' Merwede en Killen. Inl. bij den hoofdinge
nieur Leemans, te 's-llage, den ingenieur lloogebooni te Dordrecht, en 
deu opzichter Bannier, te Werkendam. Aanw. gehouden. Raming / 25.000. 

's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz,: het 
maken van den onderbouw voor de draaibrug over de haven te Maas
sluis. Inl. bij den waarnemend eerstaanwezend-ingenieur der staats
spoorwegen, te Rotterdam. Aanw. gehouden. Raming / 65.500. 

's-llage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz..- het 
Onderhoud der rivier- en beslortingswerken, behoorende tot den onder
bouw der overbrugging van het Hollandsch Diep, van den dag dor 
gunning tot 1 Mei '90, met het aanbrengen der noodige voorzieningen. 
Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage. ingenieur Iloogenliooiu 
en den buitengewóón-opzichter Chevalier, beide te Dordrecht. Aanw. 
gehouden. Raming ƒ 5000. 

Willemsoord, te 11 uren, door de directie dor marine: het bou
wen van enne barak, eene operatiekamer en een gebouwtje voor oom-u 
Ontsmettingsoven op een terrein nabij en tegen bet marine-hospitaal, 
lui. bij den hoofdingenieur der marine, te Willemsoord. Aanw. 13 en 
14 Mei, te 10 uren. 

Wijk hij-Duurstede, te l i l / , uren, door het best. der waterschap
pen, op het stadhuis: 

lo. het onderh I der watergangen voor don tij.I van 4 jaren: 
2o. do levering van ongeveer 440 stère grint en 24 stère zand op de 

verschillende wegen; 
3o. het herstellen van schoeiingswerken aan den watermolen en bij 

de steenen brug aan den Dwarsdijk. 
Mad-aiui-t Haringvliet (Z.-ll.I, te l 1 / , uren, door het best. van den 

pdder Oude-stad, m de polderkamer: het verhoogen en verzwaien van 
den z lijk, ter lengte van pl. m. 700 M. Inl. bij P. de Groot Cz., te 
Dirksland. 

Vlissingen. te 2 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie 
te Bergen-op-Zoom. in het kofliehuis mie Vriendschap": 

lo. het aansluiten van militaire gebouwen te Vlissingen aan dc duin
waterleiding. Raming /' 4450; 

2o. bet li i van herstellingen aan daken van de gebouwen der kazerne 
• koning Willem III" te Vlissingen. Raming ƒ2000. Bilj. inzenden uiterlijk 
14 Mei. vóór 3 uren. bij den opzichter van' fortilicatiën te Vlissingen. 

Vlissingen, te 2 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
te Bet-gen-op-Zooiii. in bet kofliehuis .de Vriendschap": het eenjarig 
onderhoud van de werken en gebouwen enz, te Vlissingen en Rainuie-
kens. Bilj. inzenden uiterlijk 14 Mei, vóór 3 uren. bij den opzichter van 
fortilicatiën. te Vlissingen. Raming /' 6750. (Herbesteding.) 

Zaandam, te 8 uren, in het weeshuis van de Herv. gemeente: het 
maken van een gebouw voor oude mannen en vrouwen. Aanw. 
te 10 uren. 

Kantens (Gr.), door burg. en weth.: de levering van 325 stère 
gehorde grint. 

Tulen door bet best. van het waterschap de Vrije polders: delevering 
van :;70 scheepston Waalpiiin. Inl. Iu| den waterbouwkundige K. 
G. Bal. 

Donderdag, 14) Mei. 
Krtilningcn (Zeel.), te 10 uren, door het dijksbest. van den polder 

Kruidingen, in het gemeentehuis: het verbeteren eu onderhouden der 
aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingwerken en leveringen, god. 's9—'90 
en het verhoogen van ongeveer 670 M. zeedijk. Aanw. 15 Mei, ran 
9—12 uren. 

Haarlem, le 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz, aan 
het gebouw van het prov. best.: het maken cn leveren van beton
blokken voor de zeebrekei-s van de havenhoofden te [.Inluiden, behoo
rende tot de werken van het Noordzeekanaal. Inl. bij den waainemend-
iiiiofdiiigeliieiil'. te Haarlem den ingenieur De Bruijn, te Amsterdam, 
en den opzichter Van Sluijs. te IJmuiden. Aanw. gehouden. Raming 
/' 44.00(1. 

lias riem . te 11 uren, door het ministerie van waterst enz, aan het 
gebouw van. het prov. best.: de voorziening der boorden van het 
Noord-llollandsch kanaal, in 4 perc Inl. bij den waarnoiiiend-hiMifdin-
genielii-. te Haarlem, den ingenieur Keuipees. te Alkmaar, en de be
trokken opzichters. Aanw. gehouden. Raming: perc. /' 5550, perc. 2 
ƒ 12,400. perc. 3 ƒ 12,000. perc. 4 ./ 2050. 

\ innen i Z.-ll.), te 11 uren, door dijkgraaf co hoogheemraden van de 
Vijf boerenlanden, in bet hotel de Roos: 

lo, het onderhoud tot 1 April '90 van het dijkhuis te Auieide, de 
magazijnen, peilhokken, dijkmiireii enz, en van de Hoogstraat en Hof
muur te Leerdam, met de proliel- en dijkiuuren langs den Noordor-
Lingedijk, in twee perc; 

2o. het herstellen van den afslag aan den Lekdijk, tusschen dc dijk-
palen 0 en 2 onder Alneide en Leksinond, en tusschen de dijkpalen 23 
en 2'. te Leksinund, in l perc; 

3o. het in proliel brengen van den Horndijk inet kade onder Leerdam, 
en van den Nooider-Lingedijk, van af 60 M. beneden dijkpaal 33 te 
Oosterwijk, tot 86 M. beneden dijkpaal 30, aan den dijkmuur onder 
Kedicheiii, in 1 perc; 

4o. het leveren en lossen van 30O scheepston schrotbasalt, aan de 
Schaardijkon langs de Lek en Lingo, in 1 perc; 

5o. het leggen van 125 vierk. M. stecnglooiing met basalt, tegen het 
buitenbelonp van den Voormolenwaard, gelegen aan de Lok, bij de 
Zederiksluis te Alneide, in I perc; 

6o. het leveren en vervoeren met verspreiden van ongeveer 1590 of-
grint, langs de Lek- en Noorder-Lingedijken, in 14 perc Inl. bij den 
dijksopzichter Swets, te Leksinond. 

VHIIicliiiliiiiiliirp (Zeeland), te 11 uren, door het dijksbest. van den 
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WUhehninii|K)Mor. in hot gemeentehuis: het herstel, de vernieuwingen 
het onderhoud tot .'{(I April '90, van de aarde-, kram-, rijs- en steen
glooiingwerken. in 1 pore. Inl. hij den dijksop/iehter Js. Visser Az., te 
Sas van Goes. Aanw. 13 Moi. 

Uitgeest (N.-ll.), te 12 uren, in de herherg «le Ooievaar: hot houwen 
van een windvijzelmolen voor (Ion polder do Zien. Inl. hij don secretaris 
van den polder. 

Harlingen. te ] uur. door hurg. eu weth.: het maken van een nieuw 
dek op do Franekerpoortsbrug. Aanw. 14 Mei, te 11 uren. 

Zicriksec, te 1 uur. door het dagel. host. van hot waterschap 
Behouwen, aan 's Landsknmer: hot vernieuwen en herstellen van cn 
de leverantiëii voor de gewone aarde-, kram-, rijs-, stoeuglooiiug- en 
andere werken, aan de zeedijken van het waterschap god. '89. in fi 
perceelen. * 

Ureal Ogen, te 8 uron door hot best. der Houw vereeniging. ten huize 
van II. Veenini;: het afbreken van oen oud gebouw, en hot wederop-
bouwen van zeven nieuwe woningen. Inl. hij .1. Woldendorp, aldaar. 
Aanw. 15 Mei, te 10 uren. 

Holwerd (Kr.), door het bost. van den Wostpobjor: het leveren en 
inheien van 500 grenen palen en het herstellen van pl. in. 70 M. pest
werk. Aanw. 10 Mei, te 4 uren. 

Heetst orr. waag i lo. eene belangrijke herstelling aan de boerenplaats 
in gebruik bij T. A. Groetieveld, te Sijbrandaburen; 

2o. bet maken van een regenwateriiak en hel dekken der schuur, met 
bgbehoorende werken, aan de boerenplaats in gebruik bij P. de Oude, 
te Terwispel. Inl. bij don architect I.. do Goed. te Bootstorzwaag. 

Y r i | d » g , 17 Hei. 
Itergainharht (Z.-H.), te 10 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden 

van do Kriuipenerwaard. iu het voormalige Rechthuis: 
lo. het gewoon onderhoud der dijken, neervoeten, buiten- en binnen-

beruien, langs do rivieren de Lek, Merwede en Usel gelegen, het maken 
on aanhalen van steen bezet tingen. verhoogingen enz., in pore.; 

2o. do levering van ongeveer 3800 M 3 grint, onder de gemeenten 
Bergambacht Lekkerkerk, Krimpen a(d. Lek. Krimpen en Ouderkerk ad. 
Used, (iouderak en Haastrecht; 

3o. het gewoon onderhoud en begrinden van de dijkkruinen en binnen
wegen, in perc; 

4o. het onderhoud der dijksmagazijnen, dijksgoreedschappen, peilschaal-
kasten enz., sul) 3 on 4 voor don tijd van 4 jaren. Inl. bij den fabriek-
bmdmeter, 

Ondelnnde (Zeel.), to 11 uren, door hot bost. van hot waterschap 
Baarland c a , iu hot gemeentehuis: de vernieuwing en hot onderhoud 
tot 30 April 'WO, van dé gewone aarde-, rijs-en kramwerken, in 1 per
ceel. Inl. bij don opzichter G. Moerdijk, te Baarland. Aanw. 15 en 
lfi Moi. 

Kergambacht (Z.-HX te 12 uren. door dijkgraaf en hoogheemraden 
van do Kriuipenerwaard. in het voormalig Rechthuis: de levering van 
500 rjzeren pinnen, lang 1.10 M.. zwaar 0.025 M., vierkant, met scherpe 
punt en geiiieiii.-d. benevens 2 ijzeren mokers. Bilj. inzenden één uur 
vóór de besteding, 

Leeuwarden. te 12 uron, door burg. en weth. van Loeuwarderadeel: 
liet afdammen, droogmaken, ïeinigen, rioleoron en daarna dempen van 
het oostelijk* gedeelte sloot langs de Schoolstraat in de Schrans, onder 
lluizini), ter lengte van 50 M.. benevens het ter plaatse stollen vaneen 
ijzeren hek. Inl. bij den gemeente-architect L. li, Wesselius. Aanw. 15 
Hei, te 10 uren. 

Middelburg, to 1'/, uren, door burg. en weth.: hot vervoeren van 
vrachten, ton behoeve van de gemeentefabrikage. 

Llenden (Geld.), to 3 uren, door den architect G. A. Scholten. te Tiel, 
namens I)r. .1. Borst, in het kofliohuis van S. Stam: het bouwen van 
een woonhuis. Aanw. te 2 uren. * 

lei-.ke (Zeel.), te 5 uren, door G. Schippers, in het café tde Oester-
beurs": het bouwen van een nieuw woonhuis en bijkomende werken op 
de hofstede, bewoond door M. Sinke, aan de Damstraat, aldaar, lui. bij 
den architect A. Ie ('bnij. te Kruiningen. Aanw 17 Mei, te 1 uur. 

'M-1IO«CII . te 8 uren. door liet college van regenten der godshuizen 
en algemeene armen, in hot oudomannon en -vrouwenhuis: het uit
voeren van ongeveer 5()l») M 3 grondwerken, ten behoeve van het genees
kundig gesticht op het landgoed Voorburg, onder de gemeente Vucht. 
Aanw. 13 Mei, te 3 uren. 

Groningen, te 8 uren, door don architect K. Hoekzema. in het 
koffiehuis van H. Vos: het bouwen van oen huis met pakhuis aan de 
WesLerkaai, te Groningen, op hot |ierceel kad. bekend sectio K no. 2329, 
mot de levering van al het benoodigde. 

Zaterdag, IS Hel . 
Keeuwijk (Z.-H.), te 10 uren, dooi1 het best. van don polder Reeuw ijk. 

ten gemeentchuize: het oenjarig onderin aid en eenige vernieuwingen 
van bruggen, watergangen, schoeüngcii enz., van dien polder. 

Wilhcluiliiadorp (Zoel), te 11 uren, door het bost. der waterkee
ring van den calamiteusen Oost-Bevelandpoldor, in het gemeentehuis: 
het herstel, do vernieuwing en het onderhoud tot en met 30 April '90. 
van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingwerken aan de waterkeering 
van bovengenoemden polder, in 1 perc. Aanw. 15 Mei. van 10—12 uren. 

Amsterdam, to II uren. door de architecten \V, Wilkens on G. van 
Arkel: het verbouwen van het perceel hoek Bickersploin en Groote-
Bickerstraat no. 1, aldaar. 

Hrillingen, te 11 uren, door den architect Jac. van Vossem, in hot 
lokaal Oost maasstraat no. 18: het bouwen van oen winkelhuis met 
bakkerij. Aanw. 17 Mei, te 11 uren. 

T l e l . te 1 uur, door burg. en weth.: de levering van 253,000 straat
klinkers, waarvan 189,000 vlakke eu «4.000 eenigszins getrokken. 

Walsoorden (Zoel.), te 2 uron, door het best. der waterkeering van 
bet calami tense waterschap Walsoorden, in het logement van J. F. 
Adriaansen: het horstel, do vernieuwing en het onderhoud tot 30 April 
'90. van de aarde-, kram-, rijs- en glooihigwerkoii aan do waterkeering 
van bovengenoemd calamitous waterschap. Aanw. 14 Mei, to 10 uron. 

Hergen-op-Zooni. te 2 uron, door burp, on weth.: do levering van: 
lo. 7:i,000 stuks grèskeien; 
2a. 52,000 i straatklinkers (Waalvorm); 
8o. 375 M' ruwe bardsteenen trottoirbanden en 150 stuks hardsteenen 

limietpaaltjes. 
t i j m e g m . te 3 uron, door den architect D. Semmelink, in het café 

•do lïeurs", namens Hoefnagels en Huijhers: het houwen van een graan-
pakhuis niet kantoor, stalling en vrijstaand woonhuis, op een hoek-
perceel van de Nieuweinarkt. Aanw. js Mei. te 10 uron. 

kampen, door het R.-K. par. kerk best. van O. L. V. Hemelvaart: 
hot bouwen van een kapel mot toren, benevens het maken van eene 
afsluiting op do R.-K. begraafplaats van Kampen. Inl. bij den architect 

j A. C. Hoerina, te Amsterdam. (Zie advert, in »». 18.) 
Maandag, 20 Mei. 

I Wlnstim (Gr.), te 11 urén. door burg. on weth.: eene belangrijke 
I verbouwing aan het post- en telegraafkantoor on tie directeurswoning, 
j Inl. bij den architect J. Timmer, to Obergum. Aanw. 10 Mei, to 2 uren. 

Amsterdam, te 12 uren, door het best. van do Sloterbinnen- en 
Middelveldsehe gecombineerde polders, iu hot burgerweeshuis: 

lo, het Sjarig onderhoud van 2 watermolens, 2 overhalen mot derzelver 
polderhuizen, 2 bruggen. 1 duiker en eenige schering on sehooüngwerken; 

2o. eenige vernieuwingen en reparation langs do waterkoeling der 
wal beschoeiing, steenen glooiingen en bestratingswerken, volgens bestek, 
aan bovengenoemde polders toe behooren de ingaande 1 Juni '89 en 
eindigende ultimo Mei '92. Inl. bij den opzichter G. S. Nout, te Nieuwer
amstel. Aanw. 17 Moi, to 10 uren. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. hot bouwen van eene kazerne voor do brandweer, aan de De-

1 Ruijlerkade; 
2o. hot tinken van besproeiingstoestellen en urinoirs mot bijlevering 

van de benoodigde materialen. (Zie advert, in 19.) 
'«•Hage. te 12 uron, door het ministerie van koloniën: den meialen 

bovenbouw van 9 bruggen, ten dienste dor staatsspoorwegen op Sumatra. 
Haarlem. Ie 2 uren, door dijkgraaf en heemraden van den Haarlem-

mermeerpolder, ter secretarie: 
Lo. het vervangen door twee gemetselde bruggen niet ijzeren trog

platen van do houten bruggen over den Spaarnwoudertocht iu den 
Slotervveg en over den Bennehroekertneht in den LI weg: 

2o. het onderhoud van de grintwegen des polders, tot 1 Mei '90: 
3o. hot kroozen dor vaarten eu tochten dos polders, ged. '89. Inl. bij 

den ingenieur, te Haarlem, en de betrokken opzichters. (Zie advert, 
in n°. 19.) 

Oosterwijk: het sloopen van een oud en het bouwen van oen nieuw 
huis. Jul. bij den bouwkundige A. Willems, aldaar. 

Dinsdag;, 21 Mei. 
Werkhoven (Utr.). te 10 uren, door het best. van het waterschap 

Rijn en Dijk, bij de Wed. F. Breeiner: het leveren langs do wegen van 
hot waterschap van 735 stère prove lekgrint. in 3 perc, telneten: perc. 
1 te liunnik, groot 270 stère, perc. 2 te Odijk. grout 150 stère en perc 
3 te Werkhoven, groot 315 stère. Aanw. 14 Mei. 

Amersfoort, te l i uren, door don eerstaanwezend-ingenieur dor genie 
aldaar, in het hotel Muller: hot bouwen van een kazerne ca . vooreen 
regiment infanterie te Amersfoort (2e gedeelte) Bilj. inzenden uiterlijk 
20 Mei, vóór 3 uron. Aanw. dagelijks, van 9—4 uren. Raming/887,000. 

Hoorn, te 11 uren. door dijkgraaf cn heemraden vali Drochterland. 
in den Dooie: het verbeteren* van steenglooiing en voider aan don 
Drechtorlandschen Westfriesehen Omringdijk, in '89 te maken cn te 
onderhouden werken. Inl. bij den opzichter A. Stoutjesdijk, te Hoorn. 

Zoitnemalre (Zeel.), to 11 uren, door het best. dor waterkeering van 
hot ealauiiteuso waterschap Nieuw-Bominonede. iu do raadkamer dor 
gemeente; hot hei stel, do vernieuwing en het onderhoud tot :J0 April 
'90, van de aarde-, kram-, rijs-, steeiiglooiing-en andere werken, aan de 
waterkeering van bovengenoemd waterschap. Aanw. 15 Moi, van 11— 
1 uren. 

Wijk a Z. (N.-IL), te 12 uren, door hot R.-K. par. kerk best van den 
H. Odulphus, bij den kastelein ('. do Boer: hot bouwen eenrr kerk met 
toren, pastorie," sacristie onz. Inl. bjj den architect C. L. M. Robbers, 
te Haarlem. Aanw. 14 Mei. to 12 uren. 

Ilengcloo (Ov.), tc 12 uren, door burg. en weth.: het bijbouwen 
van een school lokaal met bijbhooronde werken, aan do .ichool voor 
m. ii. I. o„ aldaar. Aanw. 13 Mei, to l l ' / s uren. 

Kotterdani. te 1 uur. door den architect P. Verinaas, in hot pand 
in do Sclieepsthnmcrmanslaau 37: het maken van een pand iu do 
Sehoepstiinmoriuanslaan t oen daaraan annex gebouw in de Houtlaan. 

Philippine (Zoel.), te 2 uren. door hot best. dor waterkoeling van 
den calamiteusen Stad-Philippine|»older. in het gemeentehuis: hot her
stel, do vernieuwing en hot onderhoud tot 30 April '90. van de aarde-, 
kram-, rijs- en steenglooiingwerken aan tie waterkeering van don boven
genoemden polder. Aanw. 13 on lfi Moi, van 10—12 uren. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: bestek no. 493, uitbreiding dor water
leiding op het station Breda. Aanw. 11 Mei, te I0'/2 uren. Raming 
ƒ 9400. (Zie adrert. in n°. 19.) 

' .M.lmcgen, te 3 uren, door den bouwmeester J. KnoopS, in café 
«Suisse": het afbreken van een blok woonhuizen en hot bouwen var. 
verkooplokalon met kantoor en pakhuis, aan de Lange-Burgstraat, tc 
Nijmegen. Aanw. 18 Mei. te 11 uren. 

Woensdag, 22 Mei. 
's-Hage. te 11 uron, door hot ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van werken tot voortzetting dor verbetering van do rivier do 
Maas. tusschen de kilometerraaien l i en 12 der rivierkaart. onder de 
gemeente Maastricht, prov. Limburg. Inl. bij den hoofdingenieur 
Leemans, te 'sdlage, don ingenieur Steijn Parvé, te 's-Bosch, en den 
opzichter Willems, te Maastricht Aanw. 1 Mei. Raming / 10,000. 

Zijpe (Zool.), te 11 uren, door het best. der waterkeering van hot 
CalamiteUSe waterschap Bruinisse. in het lokaal: het herstel, de ver
nieuwing en het onderhoud tot 30 April '90, van de aarde-, kram-, rijs-
en steenglooiingwerken aan de waterkeering van bovengenoemd water
schap. Aanw. 14 en 17 Moi, van 11—12 uren. 

Willemsoord, te li uren. door de directie dor marine: het hou
wen van een prnjoetieleimiiigazijii on hot uitvoeren van daarmede in-
verbaud-staande werken, op hot terrein, gelegen tusschen don Koegras-
zeedijk en het fort Oostoever. Inl. bij don hoofdingenieur der marine. 
Aanw. 17 en 18 Mei. te 10 uron. 

Hussum fN.-H.), to 12 uren. door don architect J. F. Everts, namens 
W. Hulsteede Jr., in hot hotel ode Roozobi>oin": hot bouwen eener villa 
en hot verbouwen eener villa, beide op één terrein aan de Brinklaan, 
aldaar. Aanw. 20 Moi, tc 11 uren. 

D E O P M E R K E R . 

Nchermerhorn (N.-H.), te 2 uren, door dijkgraaf en heemraden van 
do Scheemeer, in het Noorderiwlderhuis: de levering van 14 ton oliedunne 
Stnkholmer teer en 2 ton Eng. of koolteer; a het uitvoeren van aard
on baggerwerk in 8 perc. Aanw. 17 Mei; b. de levering van 725 M 3 

grint; r. idem van de benoodigde houtwaren; d. idem idem ijzerwaren. 
Bilj. inzonden uiterlijk vóór 10 uren. 

Donderdag, 23 Hel. 
Middelburg, te 10 uren, door hot prov. best.: hot uitvoeren van 

eenige werkzaamheden ton behoove van don provincialen stoombootdienst 
op de Westerseholde. Inl. bij den hoofdingenieur eu den opzichter L. 
R. Plasschaert, te Middelburg. Aanw. lfi Moi, van 10—12 uren. 

Harderwijk, te lO'/j uren. door don eerstaanwezend-ingenieur dorgonie, 
tc Amersfoort, in het hotel du Croix: het doen van herstellingen en 
voorzieningen aan do kazerne Oranje-Nassau, te Harderwijk. Bilj. in
zenden uiterlijk 22 Mei, vóór 3 uren, bij den opzichter der militaire 
gebouwen aldaar. Raming / 4600. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz..* het 
horstellen van buitengewone stormschade aan verschillende hoofden op 
hot noord o i-strand van hot eiland Vlieland, behoorende tot de zeewerken 
in Noord-Holland. Inl. bij don waarnemend-hoofdingenieur, te Haarlem 
don ingenieur Keurenaer, te Hoorn en den opzichter Jelgersma, te 
Vlieland. Aanw. ifi Moi. Raming / lfi,000. 

s-Bosch. te 12 uren, door het prov. best. van Noord-Brabant: het 
vervangen van do grintbaan door eene keibestrating op een gedeelte 
van den provincialen weg van Fijnaart naar Stampersgat. Haming/46fi0. 

Haarlem, te 2 uron, door burg. en weth.: het vernieuwen van 
eenige kei- en klinker bestratingen, benevens do levering van straatklin
kers voor het gewoon onderhoud der bestratingen. Aanw. 17 Mei, te 
10 uren. (Zit advert, in n° 18.) 

Zaterdag , 2.» Hel. 
l i inaart (N.-Br.), te 10 uren, door burg. en weth.: de levering van 

175 M a gewone onderhoudsgrint. 
Haandag, 27 Hel. 

's-llage. te l l ' / j uron, door het prov. van Zuid-Holland: het onder
houden van- en hot doen van eenige herstellingen aan de gehouwen 
behoorende tot het huis, bewoond door den commissaris des konings in 
Zuid-Holland, te 's-Hage, ged. 2 jaren, ingaande l Juni '89, eindigende 
31 Mei '91. Inl. bij den hoofdingenieur J. van der Vept, te 's-Hage. 
Raming / 1700. b 

Dinsdag, 2* Hel. 
Utrecht, te 10 uren, door den majoor van het korps genietroepen, in 

de kazerne van het korps: het leveren van materieel der genie, voor 
het in staat van verdediging stellen der werken in verschillende stellin
gen, in 6 perc. Bilj. inzenden uiterlijk 7 Moi. vóór 3 uron. Raming: 
perc. 1 / 4413.30, perc. 2 /" 2520, perc. 3 f 4802.87, perc. 4 ƒ 1400.10, 
perc. 5 636.93, perc. 6, / 826.80. 

Assen, te 2 uron, door hot ministerie van waterstaat enz., aan hot 
gebouw van hot prov. best.: de verruiming van eon gedeelte van hot 
bovenpand der Drentsche hoofdvaart, strekkende van nabij de Asserwijk 
tot de haven te Assen. Inl. bij den hoofdingenieur Rouvens. te Zwolle, 
en den ingenieur Castondijk, te Assen. Aanw. 21 Mei. Raming J 28,000. 

Woensdag, 2V Hel. 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

onderhoud van do rijksrivierworken en hun toobehoorou van de Maas, 
mot daartoe noodige leveringen, horstollingen on vernieuwingen van 1 
Juli '89 tot en mot 30 Juni '90, in 6 perc, lui. bij den hoofdingenieur 
Leemans, te 's-Hage, den ingenieur Steijn Parvé, te 's-Bosch, en de i 
betrokken opzichters. Aanw. 22 Moi. Raming: perc. 1 ƒ 7875, perc. 2 
/' 8625, perc. 3, / 6325, perc. 4 f 3520, perc. 5 ƒ 17.842, perc 6/4065. 

'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
driejarig onderhoud van het kanaal met de schutsluis in het beneden
eind van Rozenburg, van 1 Juli '89 tot en mot 30 Juni '92, behoorende 
tot de werken van de Nieuwe-Maas, het Scheur en aan den Hoek-van-
Holland. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, tc 's-Hage, den ingenieur 
Welcker, te Rotterdam, en den ingenieur Francois, te Hoek-van-Hol land. 
Aanw. 22 Mei. Raming / 2820 per jaar. 

'••Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhoud en herstel der werken aan de Noordgeul, do Botlek, den 
Bartel en de Nieuwe-Maas beneden de oostpunt van Rozenburg langs 
Brielle tot zee, van 1 Juli '89 tot en met 30 Juni '90. Inl. bij dm 
hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur Welcker, te Rotter
dam, den ingenieur Nelemans en den buitengewóón-opzichter Duiïeux, 
beide te Maassluis. Aanw. 22 Mei. Raming f 12.850. 

'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
•naken en leveren van 100 tongbewogingon en 25 bewegingstoestellcn 
voor spoorwegwissels. Inl. bij den directeur der spoorwegen te 's-Hage. 
Raming ƒ 14,100. 

'••Bosch, te 6 uren, door den bouwkundige A. van Liempt bij G. 
Aorts-Jansen: het bouwen van een heerenhuis en aanhoorigheden, met 
bijlevering der materialen. 

Zaterdag, fl J u n i . 

Lemmer, door het best. van den veenpolder van Echten: het gewoon 
onderhoud aan molens, sluizen, bruggen, sluiswachters woningen, de 
gehouwen van het stoomgemaal, duikers, draaien, hekken, stekken enz. 
behoorende aan genoemden polder. Aanw. 28 Mei, te 9 uren. Bilj. 
inzenden uiterlijk 31 Mei. 

Haandag, S Juni . 
Maastricht, te lO'/a uren, door het ministerie van waterstaat enz., 

aun het gebouw van prov. best.: het leveren en verwerken van onder-
houdsmaterialen op don rijksgrooten weg der le klasse Maastricht— 
Nijmegen, prov. Limburg, in 2 perc. Inl. bii den hoofdingenieur in het 
7e district en den ingenieur Hebreus, beide te Maastricht. Aanw. 27 
Mei. Raming: perc. 1 f 3000, perc. 2 / 2000. 

Dinsdag, 4 J u n i . 
Klundert, te 4 uren, door den tijde lijk-rentmeester der domeinen: 

de levering van f450 M 3 onderhoudsgrint voor wegen. Bilj. inzenden 
uiterlijk 8 Juni, vóór 5 uren. (Zit advert, in ir. 19.) 

Woensdag, £ J u n i . 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

'naken van vier dwarskribben en het verlengen van twee dwarskribben 

aan den linkeroever van den Nederrijn, onder de gemeenten Dorenwerd 
en Driel (Heteren) prov. Gelderland, tusschen de kiloineterraaaien 33 en 
35. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur 
Musuuetior, te Utrecht, en don opzichter Van Balgooij, te Pannerden. 
Aanw. 29 Mei. Raming / 9400. 

's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
vormen van oen gedeelte rivier van het Oude Maasje nabij Hagoort tot 

1 voorhij do Dussensche Gantel, onder de gemeenten Drongélon, Kapelle, 
Meeuwen, Dussen en Waspik, prov. Noord-Brabant, behoorende tot de 
werken voor hot verloggen van do uitmonding der rivier de Maas. Inl. 
aan hot bureau der werken voor do verlegging van don Maasmond te 
's-Bosch Aanw. 29 en 31 Mei en 1 Juni. Raming f 905,000. 

's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
voortzotten van baggerwerk in hot benedendeel dor Nieuwe-Merwede. 
lui. bij don hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur Hoogen-
boorn en den opzichter Horren, beiden te Dordrecht. Aanw. 29 Mei. 
Raming / O.lfi per UK 

Donderdag, A J u n i . 
Haarlem, te 11 uren, door hot ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: de uitvoering van baggerwerk in 
het Noordzoekanaal, tusschen de invaart naar de nieuw te bouwen 
schutsluis te IJmuiden en zijkanaal A. Inl. bij den waarnemend -
hoofdingoniour, te Haarlem, don ingenieur De Bruijn, te Amsterdam, 
en don opzichter Hehners, te Beverwijk. Aanw. 29 Mei. Raming 
/ 30,650. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
hot gebouw van het prov. best.: hot verbeteren van twee gedeelten 
dor kade op het eiland Urk, behoorende tot de zeewerken in Noord-
Holland. Inl. bij den waarnemend-hoofdingenieur, te Haarlem, den 
ingenieur Keurenaer, te Hoorn, en den buitengewóón-opzichter Van der 
Leij. te L'rk. Aanw. 29 Mei. Raming / 2400. 

Vrijdag, 7 Juni . 
Zwolle, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: het maken van werken tot verbetering 
van de buitenhaven der kleine schutsluis en bijbehoorende werken te 
Zwartsluis, behoorende tot de werken van het Meppelordiep. Inl. bij 
don hoofdingenieur Reuvens, den ingenieur Mulder en den opzichter 
Ritmeester, allen te Zwolle. Aanw. 81 Mei. Raming / 5600. 

Leeuwarden, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
hot gebouw van het prov. bost.: hot maken van een besteend aan-
leghoofd met houten steiger op het Wad, ton zuiden van Nes op Ameland. 
Inl. hij den hoofdingenieur, don ingenieur en den opzichter Bos, allen te 
Leeuwarden. Aanw. 3 Mei. Raming / 12,500. 

Enschedé, te !2'/j uren, door het best. van den locaalspoorweg 
Enschedé—Oldenzaal: dt grond- en kunstwerken, het spoorleggen enz. 
(Zie advert, in «°. 19.) 

Woensdag, 12 J u n i . 
'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

bouwen van een duiker in het lijnpad op den linkeroever der rivier de 
Maas, tusschen de kilometerraaien 144 en 145 der rivierkaart op de 
grensscheiding tusschen de gemeenten Vierlingsbeek en Sambeek, prov. 
Limburg. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te's-Ilage, den ingenieur 
Steijn Parvé, t̂  's-Bosch, en den opzichter Kooreman, te Venloo. Aanw. 
5 Juni. te 11 uren. Raming ƒ 540. 

'•-Hage. te 11 uron, door het ministerie van waterstaat enr.: het 
onderhoud van de rijksrivierwerken en hun toebohooren op het Zwarte 
Water, mot daartoe noodige leveringen, herstellingen en vernieuwingen 
en do afbakening van hot vaarwater, van 1 Juli '89 tot en met31 Juni 
'90. Inl. bij don hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, en den ingenieur 
Escher, te Kampen. Aanw. 5 Juni. Raming / 3300. 

Donderdag, 13 Juni. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het verbeteren van rijkszee werken op 
het eiland Wioringon. Inl. bij den waarnemend-hoofdingenieur, te Haarlem, 
den ingenieur Keurenaer, te Hoorn, en den opzichter Gorter, te Wierin-
gen. Aanw. 6 Juni. Raming / 9730. 

Haandag, 17 Juni, 
'•-Hage, te i l 1 , uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: het bestorten van den oever langs het 
's-Gravtndeelsche veer aan de Dordtsehe Kil, behoorende tot de veren 
in de provincie Zuid-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur in het 10e 
district, te 's-Hage, den ingenieur, te Brielle, en den opzichter Baumann, 
te Dordrecht. Aanw. 8 Juni. Raming /1000. 



D E O P M E R K E B . 

AFLOOP 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 

Harlingen, 24 April: het houwen roner 
kaas- en roomboterfabriek te Oudega (Friesland), 
onder behoor van den architect I.. .1. Ritter, te 
Haarlem: ingekomen 11 hilj.. als: 
Bisma en Do Graait Sneek. ƒ 66 432 
Kalt, Heeren veen, » 64.878 
Schraale, Warns, » 04.6:1; 
Gebr. v. d. Moor, Harlingen, » 84,500 
Molenaar en V. d. Steele, Sneok, » 64,390 
Brouwer en Kloosterman, Hemelen, « 114.880 
Timmer, Meppol, » 04.240 
Bekhuis en Damstra, Leeuwarden, a 02,776 
Jansen en Altena, idem » 61,998 
Hilarius. idem a 511,700 
D. W. Hoogkamp, Folloga, .. 58,1)36 
Gegund. 

Veensluls (hij Heeren veen), 27 April: het 
bouwen van een zuivelfabriek; gegund aan C. 
Schiore, to Boornbergum. 

Kaak, 30 April: bet houwen van een R.-K. 
kerk, toren enz.; ingek. 10 bilj., als: 
L. de Rooij, Tilburg, ƒ 88,400 
W. G. Herkum, Amsterdam, a 88,200 
A. J. v. l.iomt, idem a 86,780 
W. Westerhof, Weosp, » 86,200 
J. v. d. Weerde, Altfnrst, » 86,200 
G. J. Carmiggelt & Zn., Brummen, » 85,720 
A. A. v. Dommelen, Lont, » 78,700 
F. Raaijmakers. Nieuweramstel, » 78.600 
L. G. Striiijckcn, Utrecht, » 78,560 
J. H. de Vos, idem a 78.4*0 
J. Slenters, Haarlem, > 78 400 
C. P. W. Dossing, Gouda, » 78,250 
F. H. Joseph, Utrecht, • 77,445 
Bekhuis & Damstra. Leeuwarden, a 77.240 
J. Th. MuhlstalT, Leiden, a 77.200 
G. v. Rassel, Utrecht. a 77,20'! 
J. Roodenrijs, 's-llage, » 76.31)0 
H. Jansen. Didain. » 76,000 
B. J. Wichen .* Jac Etmans, Lobit, » 74.000 

klundert . 1 Mei: bet bouwen van een kerk, 
pastorie met bijgebouwen, voor de vereeniging 
ade Kerkelijke has", to Klundert. 

Perc. 1, de kerk: ingek. 3 bilj., als: 
A. Gordons, te Wagenborg, J 20,274 
W. H. Segboer, » Fijuuart. » 17,359 
F. N. do Rooij, » Dinteloord, . 16,555 

Perc. 2, de meubels; ingek. 2 bilj., als: 
P. A. Iluisers, te Klundert, ƒ 2624 
J. D. Schalekamp, a idem a 2327 

Perc. 3, de pastorie: ingek. 5 bilj., als: 
W. H. Segboer, te Fijnaart, J 11,172 
F. N. de Rooij, » Dinteloord, • 10,101 
P. A. Huisers, • Klundert, » 9,998 
A. Gordons, » Wagenberg, a 9,969 
J. D. Schalekamp, » Klundert, a 9,237 

Perc. 4, de bijgebouwen; ingek. 4 hilj., als: 
W. II. Segboer, te Fijnaart, ƒ 3821 
P. A. Huisers, » Klundert, » 2967 
N. bankhuizen, » idem » 2825 
i. D. Schalekamp, a idem • 2736 

Massa kerk en pastorie; ingek. 1 biljet, van F. 
N . de Rooij, te Dinteloord, voor ƒ 26,555. 

Massa kerk en bijgebouwen; ingek. 1 biljet, 
van W. H. Segboer, te Fijnaart, voor / 20,96'J. 

Massa kerk, pastorie en bijgebouwen; ingek. 1 
biljet, van F. X. do Rooij, to Dinteloord, voor 
f 29,555. 

Generale massa, ingek. 2 bilj., als: 
B. Trumpie, te Loosdoinen, ƒ 30,840 
J. Schuller, » Raamsdonk, . 29,827 

Gegund: de kerk aan F. N. do Rooij, te Dintel
oord; de pastorie aan .1. D. Schalekamp, te 
Klundert; de bijgebouwen aan N*. Lankhiiiizon, 
te Klundert en hot kcrkameuhlement aan P. A. 
Huisei-s, tc Klundert. 

U u r » i n en 3 Mei: het vergrooten van de 
school met bijbouwing van gang. portaal, pri
vaten, kolenhok en bergplaats. Niet gegund. 

's-Hage, 4 Mei, onder beheer der genie: 
lo. het doen van herstellingen en verbeteringen 
aan militaire gebouwen tc 's-Hage; ingekomen 
7 bilj., als: 
W. P. Teeuwiuse, 's-Hage, / 0800 
H. v. üortmerssen, Delft, » 6745 
F. Roest, 's-Hage, » 6600 
H. v. Bergen Henegouwen, idem » 6574 
W. v. Leeuwen, Hellevoetsluis, a 6562 
Wed. P. A. Ravelli en Zn., 's-llage, » 6550 
C. Alkemade Jr., Noordwijk, » 6238 
Raming a 6550 

2o. het leveren van kazernerneubelen te 's-Hage 
en te Delft; ingek 7 bilj., als: 
W. v. Leeuwen, Hellevoetsluis, ƒ2110 
H. v. üortmerssen, Delft, > 1998 
J. H. de Swart & Zn„ 's-Hage, » 1892 
H. v. Bergen Henegouwen, idem, » 1890 

C. v. Diest, Koudekerk, ƒ 1745 
II. v. d. Horst, 's-llage, » 174.3 
C. Alkeinailo Jr., Noordwijk, a 1698 
Raming - 1800 

Breda. 4 Mei, onder beheer der genie, aldaar: 
I lo. hot vernieuwen en IttTstoHou van stalvlooren 
I en bestratingen in onderscheidene militaire ge
houwen te Breda; ingek. 3 bilj., als: 

I M. Bakkeren, te Priiisonhage, f 3308 
Th. Kessel, • Breda, • 8235 
.1. Mol. » idem » 3096 

| Raming » 3450 
! 2n. hot vernieuwen en horstellen van daken 
en vloeren in onderscheidene militaire gebouwen 
to Breda; ingek. 4 hilj.. als: 
M. Bakkeren, te Prinsenhage, 
A. v. d. Heide, » Breda, 

idem 
idem 

W. J. Slochtriein, 
Th. Kessel, 
Raming 

f 7984 
v 7593 
a 7166 
a 7140 
» 8150 

J. C. dc Klerk, 
Joh. Vink, 
C. v. d. Meiden, 
II. do Groot, 
A. de Horst Cz., 

i W. 't Hoen, 
M. Hot, 
A. Koorevaar, 
O. de Jong Jr., 
W. H. Swets, 
.1. Zooteman, 
C, Boelhouwer, 
P. .1. Dubbelman, 
C. A. Kalis, 
P. v. 't Verlaat, 
Fl. Beenhakker, 

3o. bet leveren van kazonionieiibolen te Broila: 
ingek. 6 bilj., als: 
M. v. Bovenbergen, te Hreda, / 1609 
R. v. Beckum, » idem » 1572 
Th. Kessel, » idem » 1497 
C. v. Dongen. a idem a 1465 
.1. van Dienderen, * idem n 1456 
C. J. du Pont, a idem a 1395 
Raming » 1500 

Hot bitjet van R. v. Ileckiiin was van onwaarde. 
4o. het doen van herstellingen on voorzienin

gen van onderscheiden aard aan de gebouwen 
der Koninklijke militaire academie te Breda; 
ingekomen 3 bilj., als: 
M. Hakkeren, te Prinsenhage, / 3482 
.1. Nuijten, a Breda, » 3260 
W. J. Slochtriein, a idem » 3178 
Raming n 3600 

Zult-Hommel. 4 Mei: het verbouwen van 
het huis staande aan de Gasthuisstraat, aldaar, 
wijk A no. 121; ingek. 5 hilj., als: 
M. Kerstjcn, te Zalt-Bnmmel, ƒ 3291 
P. Mooring, II idem » 3126 
Gebr. v. Diggelen, a idem » 3IH0 
II. A. Kaasjager, • idom » 2943 
L. J. Mctz, » idem » 2546 
Gegund. 

Bolsward, 4 Mei: het houwen van een kerk 
voor de vereeniging »de Kerkelijke Kas', onder 
beheer van den architect K. Tromp; ingekomen 
S bilj.,_als: 

te Boornbergum, / 9996 

te Werkendam, / 10,200 
» Spijk, e 7,777 
a Hardinksveld, a 7,200 
II Sliedrecht, a 6,640 
» Papendrecht, » 5,200 
» Alblassorilam, a 5,200 
a Vlaardingen, a 5,100 
a Hardinksveld, a 4,980 
a idem a 4,960 
a idem a 4,600 
« Puttershoek, a 4,387 
') Gicsendam, a 4,382 
« Dordrecht, » 4,365 
» Putteishoek, a 4,348 
• Hardinksveld, a 4,270 

Sliedrecht, a 3,959 

C. II. Talman, 
P. S. Westra, 
T. .1. v. d. Steele, 
R. E. Zwolsina, 
F. R. Feenstra, 
L. Posthuma Jacz., 
Joh. K. Kalt, 

» Arum, 
» Bolsward, 
» Makkum, 
» Bolsward, 
a Harlingen,' 
a Ureterp, 

9424 
a 9260 
a 8947 
a 8460 
a 8160 

8072 
7796 .1. Jorritsma en L. Vos, » Ikilsward, 

Kapelle a i l IJsel, 4 Mei: bet amoveeren 
en weder opbouwen van eene uOuwmanswoning 
met aanbebiioi'on, voor rekening van A. Anker, 
aldaar, onder beneer van den architect B. van 
Dam Jz.; ingek. 7 bilj., als: 
K. Hollander, Gouda, 
A. de Jong, Ouderkerk a/d IJsel, 
I), v. Vliet, Nioiiwerkerk a 
C. Buijs, Kapolle a 

ƒ 7965 
» 7777 
a 7409 
a 6999 
a 6940 
» 6666 
a 6530 

W. v. verre, idem 
D. Hoogoiulijk, idom 
A. Toeiiwon, Krimpen 
Gegund. 

lie 111. 6 Mei: de levering van verschillende 
metalen, ten behoeve der sta|ieliiiagazijiieii; 
minste inschr. waren: 

Perc. 1, 110,000 KG. lood in staven, Corn. 
Balguerie & Zn., Rotterdam, f 16,918. 

Perc. 2, 12,000 KG. zink in blokken, enz., A. 
I). Hamburger, Utrecht, / 3502.20. 

Perc. 3, 140,000 KG. gietijzer, nieuwe Hema
tite, J. Leeuwenberg. Delft, f 6426. 

Perc. 4, 658 KG. phosphortin, S. A. Vies & 
Zonen, Rotterdam, / 911.02. 

Perc. 6, 100 KG. staaldraad enz., Hotz & Co., 
Rotterdam, f 1698.40. 

Perc. 6, 1320 KG. gegoten staal in staven, 
Gebr. II. E. & J. v. d. Heide, Delft, ƒ 1072.40. 

Perc. 7, 335 KG. koperdraad enz., II. de Heus 
& Zn., Rotterdam, ƒ 1996.08. 

Perc. 8, 150 bladen blik enz., Gebr. H. E. & 
J. v. d. Heide, f 609. 

tlaasiri ,-lil . 6 Mei: het maken van paalregel-
werk met tuinen enz., langs de kanaalhoorden 
der Zuidwillomsvaart, in de gemeente Néder* 
Woerd; ingekomen 2 bilj., als: 
N. llroens, te Woerd, ƒ 8897 
P. J. II. Kampers, a idem a 8721 
Raming a 9300 

Puttersheek, 6 Mei: de herstelling of dich
ting der doorbraak in den lloekschen Nieuw-
laiidschoiidijk onder Puttershoek, onder beheer 
van den architect 11. Bcljers; ingek, 19 hilj., als: 

J. v. d. Wildt Fz., a Puttershoek, s 8,793 
P. Zanen, a Ammerstol, • 3,634 
W Visser, » Bergambacht, » 2,935 

Amsterdam, 6 Mei, voor rekening der ge
meente: lo. het sloopen van verschillende ge
bouwen en opstallen, in 2 perc; ingekomen 13 
bilj., als: 

perc. 1 perc. 2 
M. Baan, Amsterdam, f 2121.96 ƒ «165.75 
A. E. Nijkerk, idem 2091 
D. A. Slier, idem 1919 7218 
W. de Leon, idem 1901 8356 
A. Kloinz.org, idem 1875 8140 
H. A. Blok, 's-Gravendeel, 6262 
E'. v. Hruramelen, Amsterdam, 1750 4567 
J. Baan. idem 1500 6100 
G. Hamburger, idem 1389 5480 
A. J. Brilleman, idem 1360 5400 
.1. de Boer, Oostzaan, 1800 3600 
,1. Faas, Amsterdam, 1100 
T. Bergmans, idem 1050 

2o. het verlengen van den zuidoostelijken 
grooten scheepssteiger in hot IJ, aan den Wester-
doksdijk; ingekomen 13 bilj., als: 
Schmidt en Hermans, te Amsterdam, ƒ 26,990 
P. Vei-br ugge, » Waddinksveen, a 26,666 
J. v. Houwelingen, a Amsterdam, a 26,400 
I'. Duinker, a idem a 26,000 
A. Kramer, e idem a 26,000 
G, A. v. Spanje, a idem a 25,950 
II. J. Meekers, a idem a 25,786 
W. Ambachtsheer, a idem a 25,600 
11. J. Nederhorst, a Gouda, a 25,343 
G. J. v. Doorn, a Amsterdam, a 25,080 
C. J. Maks Jz., a idem a 24,920 
J. J. Boekholts, a idom > 24,570 
l i . Deutokorn, a idem a 24,147 

's-IIage, 6 Mei: het herzien en hestorten van 
den oever vóór don kleinen paralleldam, liggende 
aan de oostzijde van dc buitenhaven van het 
kanaal door Voorne en Hellevoetsluis, behoorende 
tot de zeewerken in de provincie Zuid-Holland; 
minste inschr. J. P. de Groot, te Giesendam, 
voor ƒ 9,100 
Raming • 10000 

Deventer, 6 Mei: de levering van 73000 
greskeien, voor de gemeente; ingek, 5 bilj., als: 

per 1000 
Jac. Hillen, te Grave, (Fauconvalkeien) ƒ 89 
F. Engers, a Amsterdam, > 79.50 
F". Bodson, a Mook, » 75 
J. B. Petit, a Breda, > 73.15 
E. Janssen, a Luik, a 73 

Gegund aan J. B. Petit. 
Amersleort, 6 Mei: het vernieuwen van twee 

naar sluisdeuren en het uitvoeren van onder
houdswerk aan de schutsluis van het Spui, te 
Amersfoort; ingek. 9 bilj., als: 
L. Ruitenberg, te Amersfoort, / 6700 
J. v. Haren, a idem s 5580 
C. Bos, a Haarlemmermeer, a 5575 
G. B. Gijsbertse, a Amersfoort, » 6560 
J. G. v. il. Geest, a idem a 5555 
L. v. Achterberg, a idem a 3760 
F. W. Bonte, a idem a 8655 
W. v. d. Kooij, s idem » 3333.33 
P. Boks, a idem a 3266 
Gegund. 

Breda, 6 Mei, voor rekening der gemeente: 
lo. bet rioleeren van het 2e gedeelte van de 
Nieuwc-Ginneketistraat, met het leveren en 
leggen van trottoirbanden en het doen van be
stratingen; ingekomen 4 bilj., als: 
L. Bielars, te Teteringen, / 4398 
C. de Kantor. a Breda, a 4892 
B. Veilegh, a Ginnekon, s 4196 
M. Bakkeren, a Prinsenhage, a 4143 

2o, het rioleeren van een gedeelte van den 
Academiesingcl met het leveren en leggen van 
trottoirbanden en het doen van bogrindingen, 
het verleggen van den trottoirband en het ver-
breeden der bestrating in de straat van af de 
voormalige Ginnekenpoort naar de gewezen inun-
datiesluis en het begrinden van een gedeelte van 
den Uostbuitensingel; ingek. 5 bilj., als: 
Th. Kessel, te Breda, ƒ 2597 

1) K O 1' M K ll K. E R. 

W. lioiiwens, to Breda, ƒ 2544 
C. de Kantor, » idom » 23W) 
ll. Vei'logh, » Oinneken, » 2289 
M. Bakkeren, » Prinsenhage, • 2270 

3o. hol vervangen der keien door ijzersteen-
tegels van do trottoirs in de Ridderstraat on de 
St.-Janstraat, bet verwerken der nitko nde 
keien in de Korto-lloschstraat en hot vorstraten 
ilor oude keien i 
3 hilj., als: 
C. de Kantor, 
M. Hakkeren, 
II. Verlogh, 

het Kloosterplein enz.; ingek.! 

to Hreda, ƒ 582 
» Priiisonhage, » 417 
a Oinneken, s 889 

4o. hot leveren van voor do gemeente Breda 
henooiligde ijzersteentegels tot bestraling van 
trottoirs: ingek. 7 bilj., als: 

V. d. Ilonert on Punt, to Amsterdam, 
per 10110 
ƒ 82.30 

» 81.74 
» 80.99» 
a 79.84 
a 79 80 

78.40 

175.000 
158,900 

174.300 
17:1 vim 

170.000 
174 000 
171,000 

169.600 
168,000 

W. Kleij ,t Zonen, a Rotterdam, 
M l.injtcii, a Lekkerkerk 
R. S, Stokvis .t Zn., a Rotterdam, 
Erven 11. Trip, » idem 
De Lint Sc Co., » idem 
A. S. Keij, » idom 

5o. het' bestraten mot ijzerstoentegels, door do 
gemeente to leveren, van trottoirs in de nieuwe 
straten: ingekomen 4 hilj, als: 
('. de Kantor, te Hreda, 
M. Hakkeren, > Prinsenhage, 
11. Verlegd, a Giniieken, 
W. lioiiwens, a I i'cila, 

Alles aan de mii.stc inschr. gegund. 
's-Hage, 6 Mei: don bouw van 98 arbeiders

woningen, pakhuizen eu woning voor don op-
zu-liter. onder hel r van ili n architect W. II 
van Liclland; ingek. 24 bilj.. als: 

perc. A perc. B 
C. Dossing. Gouda, 
.1. v. Groenondaal, 

Nieuweramstel. ƒ 145X00 ƒ 177.000 
A. .1. v. Lieuit. Am

sterdam, 150,000 
J..1. Rookholst, idem, 140,000 
W. G. v. Berkum, 

idem 149,800 
II. Schouten, idem. 149.000 
K. J . B, v. Damme, 

idem. 146.000 
E. H. Holle, idem, 150,000 
B. v. Minnen, idem, 147,00.) 
A. C. Paurdekooper, 

's-Hage, 
W. Wosterhoir, 

Weosp, 1-19.400 
L.do Rooij. Tilburg. 148,000 
I'. Verbriiggo, Wad-

dinksvoen, 
W. P. Teeuwisse. 

's-llage, 
II. W. v. d. Groen, 

Rotterdam, 
N. Perquin Gz.. Bei-kol, 
.1. Slenters, Haarlem. 
P. J. Visser, Hille-

gersherg. 
L. Vlasman, Amster

dam. 145,000 165,000 
B. G. Schippers, 

's-Hugc, 129,600 160,000 
M. A. Taverne, idem. 
P. C. (.luist, Idem, 118,500 136,400 
l i . I). Hoos, idem, 
11. Stieltjes, idom. 

Geginid aan P. C. (.luist. 
Waalwijk, 7 Mei: hot amoveeren van een 

blok woonhuizen en het houwen eener teeken-
school, hotoihal en veldwachterswoning; ingek. 
3 bilj., als: 
E. Treffers, te Waalwijk, 
G. v. Hulton. a idem 
J. F. v. d. Struijk, a Onsterwijk, 

Nog niet gegund. 
Groningen. 7 Mei: hot bouwen van een 

nieuwe schuur en hut aan de boerenplaats Ox-
werd, onder Noordhorn. onder beheer van don 
architect R. Veldhuis, le Hoogkerk; ingek. 10 
bilj., als: 
J. v. d. Veen. Augustiiuisga, 
A. Siekuiati, Hoogkerk, 
R. Wioriiiga, Ulrum, 
B. Kooij, /.iiiilboni, 
M, Westra, Biirum, 
I. Huiz.iiga, te Don Ham, 
G. iluizinga, Zuiilhorn, 
II. Moorman. Bodiim, 
II. Nieland, Warfuin, 
J. Zeldenrust, idem 
Raining 

Ier Ion. 7 Mei: het bouwen van een 
fabrieksgebouw voor suikerraffinaderij, onder be
heer van de architecten J. Stok Jt Zn., te Rot
terdam; ingek. 12 bilj., als: 

/' 414 
'>, 358 

II 338 
» 325 

massa 
/ 315,700 

315.597 

299.0011 
2'JVJHII 

298,800 
297,000 

291.2DO 
2MI.0IIII 
289,400 

289,000 

288.80C 
284,000 

283,666 

279,900 

276,000 
273.0. II 
272.(100 

271.000 

270.920 

260.500 
258.097 
240.500 
237.000 
179.0110 

/' 9928 
a 11800 
» 8468 

ƒ 8347 
'a 8116(1 
a 7777 
a 7692 
a 7574 
a 7460 
a 7272 
a 7120 
a (994 
a 6980 
a 71100 

Sic. Pons, to Kralingen, ƒ 35.800 
Pelt M Hakken, » Rotterdam, a 35 686 
P. Vorineijilo Azn.. a idem a 35 336 
.1. Oliwenilijk, • idem a 34,653.50 
II. Breur, » idem a 34,475 
II. ,1. Heiman & Zn.. » idem » 33,800 
K. Hollander, » Gouda. » 33.07U 
Muller ,t Droogleever 

Foitiiijn, » Rotterdam. a 32800 
Corn. v. d. Wiel, a Dubbeldam, a 32798 
II. .1 Neileihorst, • Gouda » 32,792 
II. Stelwagen, » Rotterdam. • 32,000 
G. Keij, • idem 3(l,450 
Gegund. 

Bergcii-op-Zoom, 7 Mei. onder beheer dor 
genie, aldaar: lo. het houwen van eon zieken
stal to Bergen-op-Zoom; ingek 6 bilj.; 
hoogste inschr. A. Qorren, Bergen-op-Zooin.J 5169 
minste • C. Ilastiaansen, idom «4391 
Raining »500(1 

2o het doen van herstellingen on vernieuwin
gen van onilei'scheiilei! aard i.an do kazernoge-
lioiiwen te Bergon-op-Zoom; ingek. 4 bilj.; 
hoogste inschr. A. (lorron. llcrgen-op-Zoom, ƒ6274 
minste • C. Bastiaanscn idem » 5662 
Raining * fi700 

So. het leveren van kazernerneubelen te Ber
gen-op-Zoom; ingek. 4 liilj ; 
hoogste inschr. N. I). Schell'elaai', Borgen-op-Zooin. 

J 1235 
minste • J . .1. Iliirnstii. idem a 1144 
Raming » 1800 

Km i i hem 7 Mei, onder boboer der genie, 
aldaar: lo. hot herstellen van metsel-, voeg- on 
pleisterwerk in on hij verdedigingswerken tus-
schen de Lek cn de Waal; ingek. 3 bilj., als: 
C. Muilwijk. te Gorichem, ƒ 2448 
J. J . Huiler, » idem » 2415 
F. A. de Joode, » Woudrichem, » 2392 
Ruining • 2100 

2o. bet uitbaggeren van grachten te Woudri
chem; ingek. 2 bilj., als: 
('. Muilwijk, te Gorichem, ƒ 1110 
M. v. Gooi, » Woudrichem, » 919 
Raming » 1000 

3o. het doen van verbeteringen van onderge
schikt belang aan de batterij under Poederooien, 
/op tarief); ingek. 8 bilj., als: 
L. Pannekoek. Ilerwijnen, I I ' J V I boven tarief 
U. Struijk. Brakel. ' 13 a 
J. Elshout. Gicsen. 9 » 
('. Muilwijk, Gorichem, » beneden 
M. v. (looi. Womb ichein, 3 » 
B. Sterk, lloukelum, in » 

2 liilj. van onwaarde. 
Raining 15% boven tarief, geschat op/2100 
Breda. 8 Mei: het bouwen van 3 luirgei woon

huizen, aldaar; ingek. 19 bilj., als: 
A. v. d. Akker. te Breda. ƒ 5206 
A. do Kantor, a Teteringen, '» 5188 
Gebr. Simons. a Breda, J 5096 
11. C. v. Dongen, •> idom » 41166 
G. v. il. Volden, » id » 4900 
J . v. Diender-en, » idom » 
P. Oppenbrouwers, » Kruisland, a 4864 
('. de Kanter, » Breda, a 4815 
W. de Kanter, a Teteringen, » 4809 
Gebr. v. Poppel, » Prinsenhage, • 4771 
.1. P. Kleiner, » Breda, a 4769 
Th. El-kelens. » idom a 4707 
W. v. Boxsel, » idem » 4705 
P. Rijpaard. a Oinneken, » 4614 
('. Antoilissen, a idem a 4425 
.1. Helmond, a idem a 4400 
('. v. I longen, » Breda, a 4399 
W. Roichaldt. a idem a 4333 
C. v. Gelderen, » Ginnekon, » :>S24 

\ l inn-ton 8 Mei: hot vergrooten van het 
kollioluiis van 11. ('iiipers aan ileGrootostra.it te 
Nijmegen, onder beboer van den architect I). 
Se'mmelink; ingek. 3 hilj. als: 
S. .1. Meijn, ti' Nijmegen, ./ 7347 
A llciim'ing, a idem • 6845 
.1. Tennissen, a idem a 6249 
Gegund. 

Mledrerllt , 8 Moi: het bouwen van een 
woonhuis aan het benedeneinde te Sliedrecht. 
onder beheer van den architect K van Wijn
gaarden IJ/..: ingekomen 7 hilj.. als: 
1'. stieollimil, te Sliedrecht, ƒ7187 
II. J. V. Riemsdijk, a idem » 6717 
G. H. v. Riemsdijk, » idom a 6599 
J. M. Visser, a idem a 6230 
II. Meijer, a idem a 6090 
P. Kraaijeveld, a idem a 5980 
C. v. Seven ter, » idom a 5786 

Brrskens, 8 Moi: hot herstel, de vernieuwing 
en bet onderhoud tot 311 April '90, van de 
aarde-, kram-, rijs-, steenglooiing- en paalwerken, 
aan de waterkoeling van hot waterschap Oud 
en Jong Breskens; minste inschr. P. Monjé, tc 
Breskens, voor ƒ 2417. 

Srnliem. 8 Mei: hot bouwen van kantoor
lokalen aan de Bergstraat te Arnhem, voor 
rekening van de lirma Frowoin .*fc Co.. onder 
behoor van de architecten Van (ienilt en Sieraad; 
ingekomen 8 bilj., als: 
G. J T. Barenbrug, to Arnhem, f 11.195 
If. Holder, a idem a 10.672 
J. S. Jansen. a idem D 111.521 
Gel.i-. v. Haaien, » idem » 10,100 
J. II. ilollenhach, a idem I 9.982.50 
W. I.ensink & Zn., a idem a 9,738 
I). A. Roskam, a idem » 9,659 
.1. v. Burk, a Oosterbeok. i. 9,275 

HiMigliind, 8 Mei, voorliet waterschap nde 
Haar".- lo. het leveren on stellen van i'on stoom
ketel mot toelieliooreii en eenige veranderingen 
aan do machine iu het waterschap; ingekomen 
4 hilj.. als: 
Na.inilo.izo Vennootschap Machinefabriek Delfs-

liaven. Rotterdam. /' 3000 
Ariiheinscho Machinefabriek, directeur G. 

A. Alsche, » 2582 
Société anonvnio Los Ateliers du Brabant, 

voormalige firma W. v. Goothem, .1. 
Ki-allier & Cio., Brussel. » 2380 

1'ti-echtscbo Machinefabriek, firma L. 
Smulders & C".. Utrecht, » 2300 
2o. hot inmetselen van den stoomketel, bouwen 

van een nieuwen schoorsteen en eenige meerdere 
werken; ingek. 3 hilj., als: 
L. Ruitenberg, ' to Amersfoort. / 2(197 
L. v. Achterberg, a idem 1997 
F. de Bruin, a Hoogland, a 1787 

Maastricht, 8 Moi: het doen van horstollin-
gen en vernieuwingen aan kazornegebouweii to 
Maastricht, onder het beheer der genie te Nij
megen; ingekomen 3 bilj.. als: 
J. I.impens, te Maastricht. J 4050 
H. Bordon, » idem » 8996 
I. . II I akers. II idem » 3990 
Raming 40110 

Vi 11 h-ni-iHir.l 8 Mei: hot verrichten van 
werkzaamheden aan de gelmuw.-n, spuii hanen 
en afsluithekken te Wielingen, onder hel i der 
marine te Willemsoord; ingek. 3 hilj., als: 
M. Poppen, te Wielingen, /' 960 
1'. de Waard, » Helder, . 846 
(iol.i. Klein, a idem s,u 

Teteringen. 8 Mei: hot leggen van een riool 
in den zuiilwestolijken herin van den weg van 
Breda naar Ginnekon, in den Zandberg, met 

! Iiijliehonrenile werken: ingek. 6 bilj.. als: 
C. de Groot, te Sliodrecht, ƒ 7474 
A. 'iVilgers. » Si.-iiwkuijk, » 7190 
C. de Kantor, • Breda, i 5995 
M. Hakkeren, » Princenhage, » 5836 
L. Bielars, a Teteringen, » 577') 
B. Verlogh, a Oinneken, a 5657 
Gegund. 

>iimegeii, 8 Mei: het houwen van eene loco
motief- en rijtuigremiso mot de daarmede in 
verhand staande werken, ton behoeve van de Sij-
i cs.-he tramweg-maatschappij; ingekomen 6 
I. ilj..' als: 
W. v. d. Wagt, te Nijmegen, ƒ 10,862 
J. F. Kerkbuil'. a idem a 9,860 
F. Iliiskons, a Ulihergen, . 9,745 
G. Piil'liekhuizeu, ii Kekerilom, • 7,521 
S. .). Meijn, a Nijmegen, a 7,375 
A. Th. (ipsoiner, a idem a 7,193 
Gegund. 

i ti-erlii , 8 Mei: bet houwen van oen kantoor 
met bovenwoning aan do Sohelstraat te Utrecht, 
voor rekening van 11. van Meerlant. onder beheer 
van den architect P. J. Houtzagers; ingekomen 
13 bilj., als: 

; 11. .1. Stolker, te Utrecht. /' 7890 
Jac. de Kruijf, a idom » 7560 

, W. v. Zooien, a idom a 7500 
j B. J. v. Baaren, a idem » 7330 
! J. II. do Vos, a idem « 7275 

II. Vermeer, a idem » 7114 
G. Rllksen, ii idem » 6990 
G. II. do Meij. a ataarsen, » 6789 

i II. Hageman, a idem a 6680 
: E. J. v. Deventer, a Utrecht, » 6620 
'job. v. Schalk, a idem a 6151 

P. F. Gril'liiion, a idem » 6150 
JL. J. de Rooij, » idem a 5>>27 
' Groningen. 8 Moi: het verhouwen van bet 
1 pprcppl F no. 821. staande westzijde lleeiestraut 
to Groningen, onder boboer van den architect 
G. Nijhuis. aldaar; ingek. 8 hilj., als: 
J. v. u Goot, te Groningen, / 2175 
B. do Jong, a idem 'a 2064 

. A. v. Dijk', i idem » 1830 
(I. Meiihnk, a idem » 1776 
1). Dooijes, » Idem a 1769 
II. J. L. Walker, » idem a 1745 
E. Peters, a idem » 1732 
11. F. Swarte, a idem a 11,96 
Gegund. Raming f 1851 
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•.-Masi-, 8 Mei. oniler heheer van het mi
nisterie van waterst. enz.: lo. de uitvoering van 
baggerwerk in het vaarwater van de rivier de 
Maas. volgens het le |ieri'. (herbesteding); ingek. 
1 bilj., van J. Milieu, te Grave, voor ƒ 6000 
Raming » 4000 

2o. bet voortzetten van de verruiming van bet 
benedeneinde van bet Scheur en van de ver
dedigingswerken langs den rechteroever, aldaar; 
ingek. 2 bilj., als: 
A. Volk er Lz., Sliedreeht, en P. A. 

Ros, Gorichem, ƒ 563,000 
M. C. de Jong l'.Mz., Sliedreeht, » 455.800 
Raming • 408,300 

3o. het verruimen van het vaarwater' in de 
rivier de Noord; ingek. 1 bilj., van A. Volker 
Lz.. te Sliedreeht, voor / --IIIII 
Raming > 6000 

4o. de uitvoering vair baggerwerk aan den 
beueilenruond van bet Spui; ingek. 3 bilj., als: 

per M> 
A. Volker Lz., Sliedreeht, /' 0.30 
L. Volker. Dordrecht. » 0.25 
L. Kalis Kz., Sliedreeht, » 0.247 
Raming l 0.25 

5o. bet wegruimer, van een in de rivier den 
IJsel. nabij Westervoort, onder de gemeente 
Huissen, gezonken vaartuig; ingek. 5 bilj., als: 
J. W. v. Lier. Milligen, ƒ 1080 
Gebr. v. Tienhoven. Wageningen, » 1880 
J. II. v. Hozcwijk, Lobit, » 1590 
Tb. Meijer', Arnhem, » 949 
J. II. Bennik, Elden, » 777.77 

6o. het maken van twee gemetselde afsluitin
gen aan de einden der ijzeren overkapping op 
liet centraal pei-sonenstation te Amsterdam ; inge
komen 19 bui., als: 
C. A. v. Spali. Hardinksveld, 
11. C. Doilas, Amsterdam, 
L. v. Houwelingen. Hardinksveld, 
II. Diukla. Buiksloot, 
G. A. v. Spanje, Amsterdam, 
A. Aalders, idem 
L. .1. Mets, Zalt-Bommel, 
A. M. v. d. Vlies, Amsterdam, 
J. Faas, idem 
D. Cellijn i*t Zn. en A. J. de Haan, id 
H. J. Meekers, idem, 
B. v. Buuren, idem, 
K. ,1. B. v. Ilamiue, idem. 
Timmer eu Furstner, idem, 
J. Koster, idem, 
C. J. Maks Jz.. idem. 
Pb. Verliriiggen, Waddinksveen, 
P. Duiuker, Amsterdam, 
I. II. Helle, idem 
Raming 

7o. het leggen van een tweede spoor tus.̂ cben 
Uitgeest en Zaandam eu het uitvoeren van eenige 
daarmede in-verbund staande werken; ingek. 28 
bilj., als: 
C. Bos. Haarlem. 
II. Dinkla. Buiksloot, 
E. Saltzherr, Hilversum, 
F. E. Terwindt, I'annerden, 
H. Wienlioven, Schiedam, 
W. Westerhof, Weesp, 
H. J. Ne.lerhorst. Gouda, 
W. F. Weijers, Tilburg, 
H. Schouten, Amsterdam, 
B, v, Buuren, idem 
E. II. Helle. idem 
A. Terwindt, West-Pannerden, 
K. J. B. v. Darome, Amsterdam, 
D. Cerlijn & Zn. en A. J. de Haan, id., 
W. Ambagtsheer, Nieuweramstel, 
H. .1. Meekers, Amsterdam, 
J. Koster, idem • ' •; 1 

B. Zuiderhoek. Sliedreeht, 
J. Smit VII, Utrecht, 
L. Kalis Kz., Sliedreeht, 
C. J. Maks Jz., Amsterdam, 
Th. Verhoeven, Deventer, 
C. J. Hartog. Nijmegen, 
G. de Hoog Cz„ Amsterdam, 
R. Kroon, Buiksloot, 
J. Milieu. Grave, 
G. D. v. Doorn, Amsterdam, 
P. Duinkei-, idem 
Raming 

Apeldoorn, 8 Mei: het verhouwen van bet 
kofliehuis van .1. van Busschoten, onder beheer 
van den architect J. A. Wijn; ingekomen 10 
bilj. als: 
L. Wcgeril', te Apeldoorn, ƒ 8300 
II. .1. Eijkelboom, » idem » 8000 
J. v. d. Braak, » idem . 7777.77 
A. Radstaak. » idem » 7672 
II. .1. v. Loenen, » idem » 7600 
T. lajbers, » idem » 7690 
C. WegeriC • idem . 7300 
J . Radstaak, .> idem » 7080 

/ 27,900 
» 26,439 
• 26.200 
. 25,793 
> 25.760 
» 25.620 
» 25,427 
• 25,'<00 
» 25,250 

, » 25,0(0 
» 24,999 
» 24.860 
» 24,700 
» 24,696 
» 24.0M) 
» 24.300 
8 23.840 
» 23,611 
• 22,600 

26,200 

f 75.400 
. 74.563 
. 69.934 
» 68.400 
» 67.740 
» 66,327 
» 66,000 
> 65 390 
> 62.400 

02,100 
62.000 
61.900 
61.300 
61.200 
61.000 
61.000 
61.1 00 
60,980 
60.899 
60.800 
60,200 
59,660 
58,500 
68,367 
58,000 
58,000 
66.900 
65,000 
62.000 

W. Willemsen, te Apeldoorn, ƒ 6748 
Raining » 7450 

Arnhem, 9 Mei: het amoveeren van bet huis 
F no. 15, aan de Grnoteinarkt. en het bouwen 
van een receptiezaal bij de woning van den 
commissaris des konings, iu 2 perc. en massa; 
ingek. 6 bilj., als: 

perc. 1 perc. 2 massa 
A. I.estrade, Arnhem, /' 24,145 
J, II. Ilollenbach, idem ƒ 15,750 21.295 
.1. v. Hurk, Oosterbeek, 20,385 
J. N. Janssen. Arnhem, 14,738 /' 5256 19,920 
C O. Knoops, idem 19,749 
11. v. d. Sand, idem 19,528 

Ilarlingen. 9 Mei, voor rekening der ge
meente: lo. het maken eener tooiibeschooiing, 
met opzetten van stapelzoden, langs de stads
gracht aldaar, ter lengte van 123 M.; ingekomen 
2 bilj., als: 
Joh. de Lange, te Ilarlingen,. /'364 
.1. Kuipers, » idem » 24G 
Gegund. 

2o. het maken van 175 M. wal beschoeiing langs 
de stadsgracht, vanaf de Franekerpoortsbrug 
westwaarts, en eenige herstelling aan de wallen 
vanaf het algemeen privaat tot aan de Biltpoorts-
hrug: ingek. 2 bilj., als: 
Job. de Lange, te Ilarlingen, ƒ 626 
.1. Kuipers, » idem » 469 
Gegund 

ilaarlein . 9 Mei, onder beheer van 's rijks
waterstaat: lo. het verdiepen van eenige ge
deelten van het Noord-Hollandsch kanaal, bestek 
no. 80, dienst '89: ingekomen 4 bilj., als: 
W. Goedkoop Dz., te Amsterdam, ƒ 16.347 

- Sliedreeht, 
» Dordrecht, 
» Haarlem, 

Basaltmaatsch.ippij. Rotterdam, 
Massa; ingek. 6 liilj.. als: 

II. C. v. d. Endo, Zieriksee, 
J. v. Eek, .llarlinksvelil, 
I». A. v. .1. Velde, Neuzen, 
C. v. d. Hooft, idem 
P. A. v. d. Velde, idem 
Basalt maatschappij, Botterdam, 

A. Volker Lz., » Sliedreeht, "» 14.485 
C. Bos Az., » Dordrecht, » 13.472 
A. Visser, » Haarlem, » 12,210 
llaming » 19,000 

2o. het leveren van brik en steen voor het 
bestorten der Heldersche zeewering, behoorende 
tot de rijkszeewerken in de prov. Noord-Holland, 
in twee jierc, bestek no. 79, dienst '89. 

Perc. 1. ingek. 3 bilj., als: 
G. I). v. Doorn, te Amsterdam, 
W. Goedkoop, » idem 
Gelir. Janzen, » Nieuwediep, 
Raming 

Perc. 2, ingek. 4 bilj., als: 
.1. Oldenburg, te Bergen, 
G. D. v. Doorn, » Amsterdam, 
A. Visser. » Haarlem, 
\V. Goedkoop Dz., » Amsterdam, 
Raming 

•veroehle, 9 Mei: het bouwen 
bouwhoeve te Overscbie. onder beheer van der 
architect Jac. v. Vessem, te Kralingen; ingek 
13 bilj., als: 
N. Pons. Krulingcn, 
P. II. den Dunnen, Drinnnelen 
G. A. v. d. Wilde. Rotterdam, 
J. Scholier, Raamsdonk, 
P. (i. Winters. Krulingcn, 
J. T. B. Bucbel, Rotterdam, 
A. Boef, Kralingen, 
D. Groenewogen, Nootdorp, 
W. Zonneveld, Kralingen 
J. Spruit eu A. v. Staveren, idem 
C. v. d. Berg, Ovorschie, 
J. v. Kempen, idem 
M. C. de Bruin, idem 

Leeuwarden, 9 Mei: bet ten deele amovee
ren en wederopbouwen van het winkelhuis lett. 
P. no. 79, aan de Olde-Oalileön aldaar, onder 
beheer van den architect .1. D. Bruns; ingek 
bilj.. als: 

H. Germeraad, 
A. Srrridt en F. Dalstra, 
M. A Holwerda, 
D. Smit en E. v. d. Kooi, 
P. Vonk, 
T. Bijlsma, 
11. v. d. Weide, 
C. F. Schwaner, 
Gegund. 

Zieriksee, 9 Mei: het leveren, verdoelen en 
storten van 4200 seheepston stortsteen voor de 
oeververdediging van het waterschap Schouwen, 
in 2 jierc. en iu massa, bij enkele inschrijving, 
volgens bestek no. 134. 

Perc. 1, 3250 seheepston voor de werken in 
het district Koudekerke; ingek. 4 bilj., als: 
C. v. d. Hooft. Neuzen. ƒ 8300 
P. A. v. d. Velde, idern » 8300 
J. v. Eek. Hardinksveld, > 8300 
llasaitmaatsrliappij Rotterdam, • 7840 

Perc. 2, 950 seheepston voor de werken aan 
de districten Flauwers, Schareivdijke en Brou
wershaven ; ingek. 4 bilj., als: 
J. v. Eek, Hardinksveld, J 2731 
C. v. d. Hooft, Neuzen, » 2600 
P. A. v. d. Velde, idem » 2660 

I'. Vermenden Az., 
J. F. Houtzagers, 
G. Keij. 
P. (I. Winters, 

« -Bosch, 10 Mei, 

j 2360 
» 2297 
» 1857 
» 1950 

/ 11,500 
• 11.090 
» 10.950 
» 10,800 
» 10,050 
in eene 

ƒ 29,058.26 
» 28.777 
» 26,990 
» 26,651 
. 25,990 
» 25.627 
» 25.590 

25 525 
24,989 
24,763 
24,600 
24,530 
23,666 

ƒ 3320 
> 3200 
1 2950 
» 2808 
» 2797 
> 2439 
» 2119 
» 2350 

ƒ 2299 

/' 11,400 
'» 11,100 
» 10,848 
» 10,800 
» 10,600 
» 9,839 

Gegund in massa aan de Basaltmaatschappij 
te Rotterdam voor J 9839. 

'•-Ilage, 10 Mei: het herstellen en verbete
ren van rijkstelegraallijneu tusschen Rotterdam 
eu het Hollandsch Diep; ing. 2 bilj., als: 
K. Snevilersde Vogel, te Schiedam, ƒ 689 
W. van Dijk, . Jutphaas, » 660 
Raming » 850 

Asperen, 10 Mei: het afbreken van twee 
arbeiderswoningen en ter plaatse opbouwen van 
een gebouw, ten dienste van het reciteerge-
leJscbap «Eendracht maakt macht"; ingekomen 
6 bilj., als: 
G. Looyen, te Herwijnen, ƒ3489 
A. v. Itorson, ., Beesd, » 3200 
J. Janssen, » Rumpt, «3133 
G. v. d. Hee, » Ammerstol, » 3000 
D. Gerdessen, » Asperen, «2457 
J. Gerdessen, n idem, » 2440 

Rotterdam, 10 Mei: het maken van eene 
zweminrichting in de Middenkous; ingekomen 4 
hilj., als: 

te Rotterdam, ƒ 5110 
» idem » 4892 
» idem » 4785 
» Kralingen, » 4444 
onder beheer van 's rijks

waterstaat: lo. het uitvoeren van buitengewone 
vernieuwingen en herstellingen nun de schipbrug 
over de Maas bij riedel, en bijbehoorende wer
ken, behoorende tot den dienst der veren in de 
prov. Noord-Brabant; minste inschr. P. H. de 
Bakker, te Empel, voor ƒ 5920 
Raming » 6000 

2o. het maken en leveren van drie nieuwe 
brugschepen en het uitvoeren van bijbehoorende 
werken, ten behoeve van de schipbrug over de 
rivier de Maas te Hedel; minste inschr. W. E. 
Penning, te Kampen, voor ƒ 7585 
Raming r 8400 

Amsterdam. 10 Mei: het maken van grond-
opliongiugen voor loodsen bij de forten Spijkerboor 
en Pui-merend; ingek. 3 bilj., als: 
J. Fans, Amsterdam, ƒ 2380 
A. M. v. d. Vlies, Sloterdijk, » 2360 
C. v. d. Berg, Honswijk (gem. Tul-en-

't Waal, » 2344 
Raming » 2220 

Ntecnwlik, 10 Mei: het mnken van schuren 
enz., ten dienste der gemeentereiniging, onder 
beheer vun den architect B. Rouwkema; ingek. 8 
bilj., nis: 
\V. Voerman, te Steenwijk. f 4960 
II. J. Pen, » Steenwijkorwold, » 4647 
.1. L. de Vries, » Oldeholtpade, » 4640 
.1. de Boer Sc Zonen, » Steenwijk, » 4628 
Firma C. v. v. d. Plas, » idem » 4597 
L. Brugge, • Ossenzijl, » 4589 
E. Groenink, » Steenwijk, t 4493 
II. Aberson, » idem > 4444 
Raming > 4500 

Acht dngen in bernad gehouden. 
O M e k e r k , voor rekening der gemeente : 

lo. het vertimmeren der openbare lagere school 
te Niekerk; 
minste iuscbr. R. Reitsenia, Niekerk, ƒ 640 

2o. het leveren van 54 nieuwe schoolbanken; 
minste inschr. C. Schreuder, Grijpskerk, f 328 

BIJ V O E G S E L 

D E O P M E R K E R 

van ZATERDAG 18 MEI 1889. 

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, 20 Mei. 

Winstim ((Jr.). to II uren, door burg. en weth.: eene belangrijke 
verbouwing aan het post- en telegraafkantoor en de directeurswoning. 
Inl. bij den architect J . Timmer, te Obergum. Aanw. gehouden. 

Amsterdam, te 12 uren, door het best. van de Sloterbinnen- en 
Middolvoldschc gecombineerde polders, in het burgerweeshuis: 

lo. het lïjarig onderhoud van 2 watermolens, 2 overhalen met derzelver 
polderhuizen, 2 bruggen, 1 duiker en eenige schering en sehoeiingwerken; 

2o. eenige vernieuwingen en reparation langs de waterkeering der 
wal hese hooi ing, steenen glooiingen en bestratingswerken, volgens bestek, 
aan bovengenoemde polders toebehoorende ingaande 1 Juni '89 en 
eindigende ultimo Mei '92. Inl. bij den opzichter G. S. Xout, te Nieuwer
amstel. Aanw. gehouden. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.; 
lo. het bouwen van eene kazerne voor de brandweer, aan de De-

Ru ij ter kade; 
2o. het maken van besproeiingstoestellen en urinoirs met bijlevering 

van de benoodigde materialen. (Zie advert, in «°. 19.) 
'•-Ilage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: den metalen 

bovenbouw van 9 bruggen, ten dienste der staatsspoorwegen op Sumatra. 
<.1 ren in gen . te 123/* uren, door burg. en weth.: het bouwen van eene 

houten loods op het Martinikerk hof, met bijlevering van al het 
benoodigde. 

's-Hage, te l 1 / * uren, door burg. en weth.: het verlengen en rio
leeren van de Delistraat, aldaar. 

Haarlem, te 2 uren, door dijkgraaf en heemraden van den Haarlem
mermeerpolder, ter secretarie: 

lo. het vervangen door twee gemetselde bruggen met ijzeren trog-
§laten van de houten bruggen over den Spaarnwoudertocht in den 

loterweg en over den Bennebroekertocht in den IJweg; 
2o. het onderhoud van de grintwegen des polders, tot 1 Mei '90; 
3o. het kroozen der vaarten en tochten dos polders, ged. '89. Inl. bij 

den ingenieur, te Haarlem, en de betrokken opzichters. (Zie advert, 
in no. 19.) 

OosterwIJk: het sloopen van een oud en het bouwen van een nieuw 
huis. Inl. bij den bouwkundige A. Willems, aldaar. 

Veeiidam(Gr.), door de lirma Meihuizen Hoon A Co.: de werkloonen 
van een te verbouwen fabrieksgebouw, aldaar. 

Aniht-Almelee, door burg. en weth.: het leveren van 29 school
banken. 

Dinsdag. 21 Mei. 
Werkhoven (Utr.), te 10 uren, door het best. van het waterschap 

Rijn en Dijk, bij de Wed. F. Hreemer: het leveren langs de wegen van 
het watei-schap van 735 stère grove lekgrint, in 3 perc, te meten: perc. 
1 te Bunnik, groot 270 stère, perc. 2 te Odyk, groot 150 stère en perc. 
3 te Werkhoven, groot 315 stère. Aanw. gehouden. 

Amersfoort, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie 
aldaar, in het hotel Muller: het bouwen van een kazerne c a . vooreen 
regiment infanterie te Amersfoort (2e gedeelte). Bilj, inzenden uiterlijk 
20 Mei, vóór 3 uren. Aanw. dagelijks, van 9—4 uren. Raming/827,000. 

Hoorn, te 11 uren, door dijkgraaf «n heemraden van Drechterland, 
in den Doele: het verbeteren van steenglooiing en verder aan den 
Dreehterlandschon Westfrieschen Omringdijk, in '89 te maken en te 
onderhouden werken. Inl. bij den opzichter A. Stoutjesdijk, te Hoorn. 

Zonnemalre (Zeel.), te 11 uren, door het best, der waterkeering van 
het ealamiteuse waterschap Niouw-Bommenede, in de raadkamer der 
gemeente: het heistel, de vernieuwing eu het onderhoud tot 30 April 
90, van de aarde-, kram-, rijs-, steonglooiing- en andere werker., aan de 

waterkeering van Iwvongenoemd waterschap. Aanw. gehouden. 
Wijk a/SS. (N.-H.), te 12 uren, tloor het R.-K. par. kerkbest. van den 

H. Odulphus. bij den kastelein C. de Doer: het bouwen eenrr kerk met 
toren, pastorie, sacristie enz. Inl. bij den architect C. L. M. Dobbers, 
te Haarlem. Aanw. gehouden. 

Hengeloo (Of.), te 12 uren, door burg. en weth.: het bijbouwen 
van een schoollokaal met biibhoorende werken, aan tie school voor 
m. u. 1. o.. aldaar. Aanw. gehouden. 

Zalt-Bommel, te 12 uren, door de commissie voor den grintweg van 
Zalt-Dommel naar Nederhemert, ten huize van J. Akkerman, hotel 
Dellevue: het baggeren, aanvoeren en oprijden van de benoodigde 
grint voor dien weg en voor het embranchemeut tusschen Kerkwijk en 
Ammerzoden, zoo ook voor de polders Bruchem. Kerkwijk en Delwijnen. 

Rotterdam, te 1 uur, door den architect P. Vermaas, in het pand 
in dc Scheepstimmermanslaan 37: het maken van een pand in de 
Schcopstimmcrrnanshian met een daaraan annex gebouw in de Houtlaan. 

Philippine (Zeel.), te 2 uren. door Het best. der waterkeering van 
den calamiteusen Stad-Philippinepolder, in het gemeentehuis: het her
stel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April '90. van de aarde-, 
kram-, rijs- en steenglooiingwerken aan de waterkeering van den hoven-
genoemden polder. Aanw. gehouden. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van staatsspoor
wegen, aan het eentraalbureau: bestek uo. 493, uitbreiding der water
leiding op het station Dreda. Aanw. gehouden. Raming ƒ 9400. (Zie 
advert, in n«. 19.) 

Nijmegen, te 3 uren, door den bouwmeester J . Knoops, in café 
•Suisse": het afbreken van een blok woonhuizen en het houwen van 
verkooplokalen met kantoor en pakhuis, aan de Lange-Uurgstraat, te 
Nijmegen. Aanw. gehouden. 

Rotterdam, te 8'/, uren, ten kantore van Alex. Imhofe: het maken 

van de paal- en houten fundeering voor een woonhuis aan de Witte-
de-Withstraat. Inl. bij den architect A. W. Meijneken, aldaar. Aanw. 
20 Mei, te 11 uren. 

Woensdag, 22 Mei. 
's-llage. to 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van werken tot voortzetting der verbetering van de rivier de 
Maas, tusschen de kilometerraaien 11 en 12 der rivierkaart. onder de 
gemeente Maastricht, prov. Limburg. Inl. bij den hoofdingenieur 
Leemans, te 's-Hage, den ingenieur Steijn Parvé, te 's-Dosch, en den 
opzichter Willems, te Maastricht. Aanw. gehouden. Ham ing f 10,000. 

Zijpe (Zeel.), te 11 uren, door het best. der waterkeering van het 
ealamiteuse waterschap Hruinisse, in het lokaal: het herstel, de ver
nieuwing en het onderhoud tot 30 April '90, van de aarde-, kram-, rijs-
en steenglooiingwerken aan de waterkeering van bovengenoemd water
schap. Aanw. gehouden. 

Willemsoord, te l l uren, door de directie der marine: het bou
wen van een projectielen magazijn en het uitvoeren van daarmede in-
verband-staande werken, op het terrein, gelegen tusschen den Koegras-
zeedijk en het fort Oostoever. Inl. bij den hoofdingenieur der marine. 
Aanw. gehouden. 

(•oes, te 11 uren, door het host. van den polder »de Dreede Watering 
bewesten lerseke", in het kofliehuis ode Prins van Oranje": a. het leveren 
en lossen van 200 seheepston gesorteerde Vilvoordsehe steen en van 350 
M 1 grint; 6. het maken van een oeververdedigingswerk, groot 20.200 M* 
waarvan 17.GC0 M a te bezinken; e. het verlagen van de bodems van 
twee steenen heulen; d. het eenjarig onderhoud der sluizen, gebouwen, 
booten, peilschalen enz. 

Kussiim (N.-H.), te 12 uren, door den architect J. F. Kverts, namens 
W. Hulsteede Jr., in het hotel »de Koozeboom": het bouwen eener villa 
en bet verbouwen eener villa, beide op één terrein aan de Brinklaan, 
aldaar. Aanw. 20 Mei. te 11 uren. 

>t•liermerhorn (N.-H.), te 2 uren. door dijkgraaf en heemraden van 
de Schermeer, in het Noorderpolderhuis: de levering van 14 ton oliedunne 
Stokholmer teer en 2 ton Kng. of kootteer; <*. het uitvoeren van aard
en baggerwerk in 8 perc. Aanw. gehouden; 6. de levering van 725 M 3 

grint; c. idem van de benoodigde houtwaren; d. idem idem ijzerwaren. 
Bilj. inzenden uiterlijk vóór 10 uren. 

Ónderdendani (Gron.). te 3 uren, door het best. van het waterschap 
Dunsingoo, in het waterschapshuis: a. het opgraven van het Kardinger-
en St.-Annormaar. samen lang 9530 M.: h. idem van liet Eppenhuister-
maar. lang 3500 M.; c. idem van het Oudediepje. lang 2t80 M.; d. het 
uitbaggeren van een gedeelte van het Warfumermaar, lang 4050 M. 

Westerbroek ((iron.), te 4 uren, door kerkvoogden der Herv. ge
meente, ten huize van den kastelein .1. O. Bouwman: het afbreken der 
oude en het bouwen eener nieuwe kerk. aldaar. 

Olst (Geld.), te 4 uren, door ,1. Kamphuis, in het Stationskofliehuis: 
het bouwen van een woon- en winkelhuis in het dorp Olst. Aanw. 
te 2 uren. 

Hardenberg (Ov.), door de vereeniging «de Kerkelijke Kas": het 
bouwen van eene kerk. Inl. bij de architecten J . W. en G. W. Meijer, 
te Amsterdam. 

Donderdag . 211 Hel. 
Middelburg, te 10 uren. door het prov. best.: het uitvoeren van 

eenige werkzaamheden ten behoeve van den provincialen stoornhontdionst 
op de West opschel de. lid. bij den hoofdingenieur en den opzichter L. 
R. Plasschaert, te Middelburg. Aanw. gebonden. 

Harderwijk, te I0l,2uren,door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
te Amersfoort, in het hotel du Croix: het doen van herstellingen en 
voorzieningen aan de kazerne Oranje-Nassau, te Harderwijk. Bilj. in
zenden uiterlijk 22 Mei, vóór 3 uren, bij den opzichter der militaire 
gebouwen aldaar. Raming ƒ 4600. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst enz.: het 
herstellen van buitengewone stormschade aan verschillende hoofden op 
het nonrderstrand van het eiland Vlieland, behoorende tot de zoewerken 
in Noord-Holland, lui. bij den waarnemend-hoofdingenieur, te Haarlem, 
don ingenieur Keurenaer, te Hoorn, en den opzichter Jelgersma, te 
Vlieland. Aanw. gehouden. Raming ƒ 10.000. 

Leeuwen (Geld.), te 11 uren. door den notaris D. N. Hoeben. bij J . 
Swam: het bouwen van een heerenhuis met koetshuis, lui. bij den archi
tect Am. van Meer te Zevenbergen. Aanw. 20 Mei, te 10 uren. 

Beverwijk, to 12 uren. door W. Stoutenbeek, in het logement »de 
Zon": het ainoveeren van het bestaande en het wederopbouwen van een 
woon- en winkelhuis. Inl. bij den architect N. de Wolf, te Beverwijk. 
(Herbesteding.) 

Middelburg, te l ' , s uren, door het polderbest. van Walcheren: de 
uitvoering tier gewone onderhouds- en vernieuwingswerken aan de vier 
wateringen des polders, in : perc. Aanw. 20. 21 eu 22 Mei. 

's-Bosrh. te 12 uren. door het prov. best. van Noord-Brabant: het 
vervangen van de grintbaan door eene keibestniting tip een gedeelte 
van den provincialen weg van Fijnaart naar Stainpersgat Raming ƒ 46f>0. 

Haarlem, te 2 uren, door burg. en weth.: het vernieuwen van 
eenige kei- en klinkerbestratiugen, benevens de levering van straatklin
kers voor het gewoon onderhoud der bestratingen. Aanw. gehouden. 
(Zie advert, in n°. 18.) 

Vrijdag. 24 Mei. 
T ie l , te 11 uren, door den dijkstool van het polderdistrict Neder-

Betuwe. bij R. M. van Gameren: het vegen, ruimen en boorden in '89 
van de Land wetering, de Neder-lïetuwsche Linge en het Neder-Betuw-
sche blok Lingewater, no. I in 19 perc. eu no. 2 en 3 in 22 perc. 

Almeloo, te 12 uren, ten kantore der Twentsche brouwerij: het 
bouwen van een ketelhuis, gebouw voor ijsmachine en stoomscboorsteen. 
Aanw. te 7 uren. 

Nleuwerkerk (Zeel.), te 4 uren, door F. Bouman, in de herberg 
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ide Wereld**, hij H. Heule: het bouwen van een nieuw woonhuis, 
nabij liet dorp. Aanw. te 21/a uren. 

Kampen, de leveling van circa '.18,000 kilo gegoten-ij zereu buizen, 
ten dienste der gemeente-gasfabriek. 

Zaterdag , 25 Hei. 
I'lfnuarl (N.-Br.), te 10 uren, door burg. en weth.: de lerering van 

175 M:' gewone onderhoudsgrint. 
Wonteradccl , te 10'2 uren, door burg. en weth.: het vervoer van 

grint voor de opslagplaatsen naar en over de verschillende kunstwegen. 
Zaandam, te 11 uren, door P. G. Oraal', in de herberg «liet Vergulde 

Paard": het maken van een boerenplaats te Zaandam op het Kalf. 
Aanw. te 10 uren. 

Leiden, te l l l / 2 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland 
en dijkgraaf en heemraden van den Haarlemniermeerpolder. in het 
gemeenelandsbuis, de verdieping van een gedeelte der kom en dei-
ringvaart achter de sluizen en bet stoomgemaal te Halfweg. Inl. bij 
den ingenieur te Leiden en den opzichter D. Bolwerda, te Houtrijk-
en-Polanen. 

Yoi-rhleii (Ov.), te 12 uren, door het best. van den dorpspolder 
Vorchten. aan het Wijescheveer: het leggen van kunstwegen in den 
dorpspolder, lengte 8302 M. Inl. hij den hoofdopzichter A. van Wijngaar
den, te Windesheim. Aanw. 22 Mei, te 12 uren. 

Keden. te l'/j uren, iu het veerhuis: liet vergrooten der bewaar
school, aldaar. Inl. hij den architect M. K Smit, te Dieren. Aanw. 
22 Mei, te 10 uren. 

Vll»*ingeii, te 2 uren, door huig. en weth.: het veranderen der 
woningen van de scholen D. en E. tot schoolgebouwen. Aanw. 22 Mei, 
te 2 men, aan school 1). 

Zit a in» Ing (Zeel.), te 2 uren, door het best. der waterkoeling van de 
calainiteuse Margaretha-, Kleine-Uuissens-en Kendrachtpolders. ten kan
tore van den secretaris-ontvanger: het hei-stel, de vernieuwing en het 
onderhoud tot 30 April '90, van de aarde-, kram-, rijs-en steenglooiing-
werken aan de waterkering van bovengenoemde calamiteuse polders. 
Aanw. 21 Mei. te 10 uren. Raming f 11,018. 

Knd/and (Zeel.), te 2 uren. door het best. der waterkoeling van het 
calamiteuse waterschap Tienhonderd en Zwarte, in bet bestuurslokaal: 
het vernieuwen en onderhouden der waterkeerende welken aan dit 
waterschap, ged. '89—'1)0. Aanw. 21 Mei, te 2 nren. 

Surhaltterveen (Fr.): het vertimmeren van een huis. Int. hij Joh. 
Kuifers, aldaar. Aanw. 28 Mei. te 2 oren. 

Franeker: het maken van een gebouw voor verblijf- en slaapzalen, 
ter uitbreiding der ïnanneiialdeeling van bet geneeskundig gesticht voor 
krankzinnigen te Franeker. Aanw. 20 Mei, te 11 uren. Inl. bij den 
gemeente-architect. 

Maandag . 27 Hel. 
Hulst (Zeel.), te 9 uren. door den bouwkundige F. Delmez, bij A. G. 

V. Hombach: het afbreken van 2 woningen en het bonwen van een 
woonhuis in den Gentse best raat, naast het postkantoor. Aamv. 22 Mei, 
te 8(/s uren. 

Heiiftdeii, te 11 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur te 's-Iloscli, 
in het logement «hot Wapen van Amsterdam": het eenjarig onderhoud 
van de werken en gebouwen te lleusden. Hilj. inzenden uiterlijk 26 
Mei, vóór 3 uren, op het bureau der genie, te Heusden. Raming/1040. 
{Herbesteding.) 

's-Hage. te IVL uren, 'Mor bet prov. van Zuid-Holland! het onder
houden van- en het doen van eenige hei-stellingen aan de gebouwen 
behoorende tot het huis, bewoond door den commissaris des konings in 
Zuid-Holland, te 's-Hage, ged. 2 jaren, ingaande 1 Juni '89, eindigende 
31 Mei '91. Inl. bij den hoofdingenieur J. van der Vegt, te 's-Hage. 
Raming ƒ 1700. 

Venloo. ti' 12 uren. door de directie der maatschappij tot exploitatie 
van staatsspoorwegen, op het bureau van den sectie-ingenieur II. van 
der Kun: liet uitvoeren van verfwvrkjii aan de gebouwen en kunst
werken langs de lijnen Maastricht—Nijmegen en Venloo—Boxtel. 

Dinsdag, 1!S Mei. 
I ti r . M te 10 uren, door den majoor van het korps genietroepen, in 

de kazerne van het korps: het leveren van materieel der genie, voor 
het in staat van verdediging stellen der wet ken in verschillende stellin
gen, iu 0 perc. Bilj. inzenden uiterlijk 7 Mei, vóór 3 uren. Raming: 
perc. 1 / 4413.30, perc. 2 /'2520, perc. S / 4802.87, perc 4/ 1400.10, 
perc. 5 Mö .03, perc. 0, / 820.80. 

Assen, te 2 uren, ifoor het ministerie van waterstaat enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: de verruiming van een gedeelte van het 
Eovenpaiid der Dreiitsche hoofdvaart, strekkende van nabij de Asserwijk 
tot de haven te Assen. Inl. bij den hoofdingenieur Reuvens, te Zwolle, 
en den ingenieur Castendijk, te Assen. Aanw. 21 Mei. Raming / 28,000. 

Keuzen te 8 uren, door het best. der waterkoeling van den calami
teit n polder Nioiiwe-Nenzen, in het Nederlandse!, logement: liet herstel, 
de vernieuwing en het onderbond tot 30 April '90, van de aarde-, kram-, 
rijs- en steenglooiingwerken en van liet maken van werken tot dïjks-
verheteiing enz. Aanw. 21 Mei, van 11—t uren er. 24 Mei, van 
2—4 uren. 

Woensdag, 20 Mei. 
s-llage. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: bet 

onderhoud van de rijksrivierwerken en hun toebehooren van de Maas, 
met daartoe noodige leveringen, herstellingen en vernieuwingen van 1 
Juli '89 tot en inet 30 Juni '90, iu 0 perc. Inl. bij den hoofdingenieur 
Leemans, te 's-llage, den ingenieur Steijn Parvé, te 's-IJoscli, en de 
betrokken opzichters. Aanw. 22 Mei. Raming: perc. 1 ƒ 7875, pere. 2 
f 8025. perc. 3, ƒ 0325, perc. 4 f 3520, perc. 6 ƒ 17,842, perc 0 ƒ4065. 

's-llagc. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
driejarig onderhoud van het kanaal met de schutsluis in het beneden
eind van Rozenburg, van 1 Juli '89 tot en met 30 Juni '92, behoorende 
tot de werken van de Nieuwe-Maas, het Scheur en aan den Iloek-van-
Holland. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-llage, den ingenieur 
Welcker. te Rotterdam, en den ingenieur Francois, te lloek-van-Holland. 
Aanw. 22 Mei. Raming ƒ 2820 per jaar. 

's-llage, te 11 uren, door bet ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhoud en herstel der werken aan de Noordgeul, de Botlek, den 
Hartel en de Nieuwe-Maas beneden tie oostpunt van Rozenburg langs 
lïrielle tot zee, van 1 Juli '89 tot en met 30 Juni '90. Inl. hij din 
hoofdingenieur Leemans, te 's-llage. den ingenieur Welcker, te Rotter

dam, den ingenieur Nelemans en den buitengewóón-opzichter Duricux, 
beide le Maassluis. Aanw. 22 Mei. Raming ƒ 12,850. 

'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
maken en leveren van 100 tongbewegingen en 25 bewegingstoestellen 
voor spoorwegwissols. Inl. hij den directeur der spoorwegen te 's-Hage. 
Raming / 14,100. 

Nt.-Annaland (Zeel.), te 11 uren, door het best. der waterkeering 
van den calamiteusen Suzan na polder, in het gemeentehuis: het herstel, 
de vernieuwing en het onderhoud tot '<0 April '90, van de aanle-. kram-, 
rijs en steenglooiingwerken, aan de waterkeering van hovengenoemden 
calamiteusen polder. Aanw. 22 en 25 Mei, van 11—l uren. 

Kapelle a/d. U s e l , te 1 uur, door het best. der gecombineerde 
polders te Kapelle a/d. Usel, in het raadhuis: het vierjarig onderhoud 
van alle gehouwen, sluizen, bruggen en hekkeu van dien polder. 

Vllosc-h, te fi uren, door den bouwkundige A. van Liempt, bij G. 
Aerts-Janseu: het houwen van een hoerenhuis en aanhoorigheden, met 
bijlevering der materialen. 

Donderdag, 30 Hel. 
Amsterdam, te 11 uren, door het best. van het heemraadschap van 

den Amstel en Nieuweramstel, in café oPaardenburg,,i het houwen van 
een tolhuis te Amstelveen Inl. bij den algemeenen opzichter A. de 
Groot, te Ouderamstel. Aanw. 28 Mei. te 10 uren. 

Vrijdag. :«l Mei. 
Maassluis (Z.-IL), te 11 uren, door burg. en weth.: het maken van 

aaimuren langs de oostzijde der haven van Maassluis, een hasaltsteenen 
hoofd en eene houten beschoeiing aan de westzijde dier haven, met 
bijbehoorende werken, tot voortzetting van de verbetering der haven van 
Maassluis. Inl. bij den gemeente-architect R. P. Stuivinga. Aanw. 24 
Mei, te 11 uren. Raming ƒ 104,700. 

Zaterdag, 1 Juni. 
Alkmaar, te 12 uren, door dijkgraaf en heemraden van den polder 

Heer-llugowaard, in het logement «Noord-Holland": het maken der 
gebouwen voor een ccntrifugaalpoinpmaehine. Inl. bij J. Goldberg & Zn., 
te Hazerswoude. Aanw. 23 Mei te 12 uren. 

Zaandam, te 0 uren, door buig. en weth.: het bouwen eener open
bare lagere school. Inl. hij den gemeente-architect. 

Lemmer, door het best. van den veen polder van Echten 1 het gewoon 
onderhoud aan molens, sluizen, bruggen, sluiswachterswoningen, de 
gebouwen van bet stoomgemaal, duikers, draaien, hekken, stekken enz., 
behoorende aan genoemden polder. Aanw. 28 Mei, te 9 uren. Bilj. 
inzenden uiterlijk 81 Mei. 

Maandag, 3 Juni. 
Maastricht, te 10>/2 uren, door het ministerie van waterstaat enz., 

aan het gebouw van prov. best.: het leveren en verwelken tan onder-
houdsmaterialen op den rijksgrooten weg der le klasse Maastricht— 
Nijmegen, prov. Limburg, in 2 perc. Inl. hij den hoofdingenieur in het 
7e district en den ingenieur Behrens, heide te Maastricht. Aanw. 27 
Mei. Raming: perc. 1 f 3000, perc 2 ƒ 2000. 

IHnsdag, 4 Juni. 
Klundert, te 4 uren, door den tijdelijk-rentineester der domeinen: 

de levering van 450 M 3 onderhoudsgrint voor wegen. Bilj. inzenden 
uiterlijk 8 Juni, vóór 5 uren. (Zie advert, in n°. 19.) 

Woensdag, 5 J u n i . 
's-llage. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: bet 

maken van vier dwarskrihben en het verlengen van twee dwarskribben 
aan den linkeroever van den Nederrijn, onder de gemeenten Doren werd 
en Driel (Beteren) prov. Gelderland, tusschen de ki lometer maaien 33 en 
35. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-llage, den ingenieur 
Musijuetier, te Utrecht, en den opzichter Van Balgooij, te Pannerden. 
Aanw. 29 Mei. Raming ƒ 9400. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
vormen van een gedeelte rivier van het Oude Maasje nabij Hagoorttot 
voorbij de Dussenscbe Gantel, onder de gemeenten Drongelen, Kapelle, 
Meeuwen, Uussen en Waspik, prov. Noord-Bra bant. behoorende tot de 
werken voor het verleggen van de uitmonding der rivier de Maas. Inl. 
aan liet bureau der werken voor de verlegging van den Maasmond te 
's-Bosch Aanw. 29 en 31 Mei en 1 Juni. Raming f 905,000. 

s Huge, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
voortzetten van baggerwerk in het benedendeel der Nieuwe-Merwede. 
Inl. hij den hoofdingenieur Leemans, te 's-llage, den ingenieur Hoogen-
boom en den opzichter Borren, beiden te Dordrecht. Aanw. 29 Mei. 
Raming / 0.16 per II*. 

Oud-t.astel (N.-Br.), te 12 uren, door het R.-K. kerk best.: het hou
wen eener pastorie van 25 M. lengte, met bergplaats. Inl. hij den architect 
P. J . van Genk, te Lear, Aanw. 23 Mei, te 11 nren. 

Donderdag, A J u n i . 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: de uitvoering van baggerwerk in 
het Noordzeekanaal, tusschen de invaart naar de nieuw te bouwen 
schutsluis te IJmuiden en zijkanaal A. Inl. bij den waarnemend-
hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur De Bruijn, te Amsterdam, 
en den opzichter Helmers, te Beverwijk. Aanw. 29 Mei. Raming 
ƒ 30,050. 

Haarlem, te 11 uren, door bet ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het verbeteren van twee gedeelten 
der kade op het eiland Urk, behoorende tot de zeewerken in Noord-
Holland. Inl. bij den waarnemend-hoofdingenieur, te Haarlem, den 
ingenieur Keurenaer, te Hoorn, en den buitengewoon-opziehtor Van der 
Leij, te Urk. Aanw. 29 Mei. Raming ƒ 2400. 

Horsele (Zeel.), te 2 uren, door het best. der waterkeering van 
het calamiteuse waterschap Éllowoutsdijk en den calamiteusen [volder 
Borsele, in de directiekamer: het herstel, de vernieuwing en hot onder
houd tot 30 April '90, van de aarde-, kram-, rijs-en steenglooiingwerken 
aan de waterkeering van bovengenoemd waterschap en polder. Aanw. 
27 en 31 Mei, van 2—4 uren. 

Vrijdag, 7 Juni. 
Enschedé, te !2'/j uren, door het beat van den locaalspoorweg 

Enschedé—Oldenzaal: de grond- en kunstwerken, het spoorleggen enz. 
(Zie advert, in n*. 20.) 

Op onhcpaalden datum. 
Uedgum (Fr.), door kerkvoogden der Herv. gemeente: het afbreken 

der bestaande en hot bouwen van eene nieuwe kerk met toren, aldaar. 

AFLOOP 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Lagcland (gam, Blochtareo), 29 April: het 

afbreken en wederopbouwen van een windwater
molen; gegund aan W. Dreise, te Ten-Boer, 
voor f 2515. 

Leeuwarden, 10 Heil het maken van eene 
vaste brug te Roodkerk. Niet gegund. 

Niriiwvllet, 11 Mei: het verbeteren en onder
houden der waterkeerende werken aan den 
calamiteusen Adoriiispoldor, ged. '89—'90; ingek. 
2 hilj., als: 
M. v. d. Iloek, te Nemen, f 158(1 
I'. Monjé, » Breskens, • 1477 

Leeuwarden, 11 Mei: liet houwen van twee 
kamers, vestibule en kelder c a . bij- en het uit
voeren van vernieuwingen aan het woonhuis en 
de fabriek van J. Pel, te Leeuwarden, onder 
beheer van den architect W. C. de Groot; ingek. 
8 bilj., als: 
C. F. Schwaner Jr., Leeuwarden, 
S. Ilraaksuia, idern 
II. J. Schotanus, lloxuio, 
S. Ooiman, Leeuwarden, 
J. Bottema, idem 
11. Germeraad, idem 
II. S. ilolwer-da, Hijum, 
F. Bijlsina en II. de Kleijn, Leeuwarden, » 3091 
Gegund. 

Groningen, 11 Mei: het verbouwen van het 
perceel get. O no. (1 en 51a, hoek Ebbingestruat 
en Schuitcndiep, te Groningen, onder beheer 
van den architect G. Nijhuis, aldaar; ingek. 7 
bilj., als: 
Ü. Dooijes, te Groningen, 
G. Meulink, » idem 
.1. Ibelings. » idem 
li. II. Iluizinga, • idem 
li. de Jong, » idem 
F. Peters, » idem 
A. v. Dijk, » idem 
Gegund. Fen biljet van onwaarde. 

HoliJnn|ilaat, 13 Mei: de levering vandijks-
materialen voor den polder Oud-Noordbeveland; 
ingek. 3 bilj., als: 
S. Blok, te Kortgene, f 4700 
A. Schrier, » Kolijnsplaat, « 4043.75 
J. v. Fck, * Hardinksveld, » 4025 
Gegund. 
Raming f 4620 95 

KolIJmplaat, 13 Mei, dc levering van dijks-
matorialen voor den polder Nieuw-Noordbeveland; 
ingek. 2 bilj., als: 
J. M. Dekker, te Sliedreeht, ƒ 1589 
J. v. Fck, » Hardinksveld, » 1350 
Gegund. 
Raming ƒ 1340 

s-Hoarli, 13 Mei: het maken van woningen, 
werkplaatsen enz., ten behoeve der stedelijke 
gasfabriek; ingek. 11 bilj., als: 
W. M. v. Beckuni, te 's-liosch, 
L. J. Metz, » Zalt-Bommel, 
G. v. Kassei, » Utrecht, 
F. Oliviers, » Gemort, 
F. Iloenselaars, » 's-Bosch, 
A. W. v. d. Bruggen, » idem 

r 3944 
» 3888 
» 3850 
> 3800 
» 3728 
i 3560 
• 3150 

ƒ 8195 
» 8175 
i 7881 
» 7845 
» 7793 
» 7225 
» 7067 

ƒ 29,800 
. 29,300 
» 28,8(10 
> 28,720 
i 28.700 
» 28.100 
. 27,600 
» 27,498 
» 27,430 
» 20,700 
. 25,998 

1'. II. Veriteijneï » Oosterwijk, 
J. II. de Vos, » Utrecht, 
L. Hur-kens, » 's-Bosch, 
M. Visser. » Papendrecht, 
C. T. Straaten, » Utrecht, 
Gegund. 

Zorgvliet (gem. Dievcr), 13 Mei: het bouwen 
vair een kantoor, benevens2directeurswoningen, 
voor rekening van de Noordelijke Hv|»)thcekbank 
aldaar, onder beheer van den architect W. C. 
du Grocq; ingek. 16 hilj.; 
hoogste mschr. Jan Har.lo. Be-Wijk. ƒ 10.500 
minste » Jan Fits Mz., Noordwolde, » 13,232 

i) ui.I ic, hl 13 Mei: het al breken vair twee 
en opbouwen van drie eenvoudige hoerenhuizen, 
op een terrein, gelegen aan de Wolwevershavon 
27—31, onder beheer' van den architect il. W. 
Vcth; ingek. 10 bilj., als: 
J. Scheller, te Raamsdonk 
C. A. Tenerrti, » Dordrecht, 
N. Klaus, » idem 
J. F. II. v. d. Fngh, » idern 
J. J. Kooijmuns, 
Scliulilers en Tas, 
Lt. Kooijinan, 
II. Degens Jr., 
G. Schouten, 
P. v. Driel, 
Gegund. 

Franeker, 13 Me 

idem 
idem 
idem 
idern 
idem 
idern 

/ 28,189 
• 27,107 
• 24,877 
» 24,850 
. 23,977 
. 23,200 
> 22.586 
» 22,183 
> 22,096 
i 21,689 

het maken van een nieuwe 
brug over de Sexbierumervaart op het War, ter 
vervangiiiL' der bestaande brug; ingekomen 8 
bilj., als: 

P. du Bois, te Franeker, f 1989 
F. Bruihsma, » Achlum, * 1931 
Jetse Posthuma. • Harlingen, » 1795 
Joh. de Lange, n idem i 1763 
C. Ysbrandy, n Franeker, • 1720 
A. Venstra, » Dronrijp, » 1580 
L. Posthuma Jacz., • Harlingen, • 1548 
P. Boonstra, • Menaldum, » 1492 
Gegund. 
Raming 

'.-Hage. 13 Mei: dc levering 
goederen voor den dienst in Ned.-lndii: 

sloten goedererr- en zandwagens, bestek XVIII 
ingek. 6 bilj., als: 
Soc. Dyle et Bacalan, Parijs, 
Soc. internationale, Braine-le-Comte, 
I. a Mótallurgi.pie, Brussel, 
V. Habile, Harimont, 
Soc. de Malines, Hechelen, 
A. Germain, Charleroi, 

2o. ijzer- en metaalwerken voor drie tuiglood 
sen, bestek R; ingek. 8 bilj., als: 
Kon. fabriek van stoom- err andere 

werktuigen, Amsterdam, 
Soc. internationale. Braine-le-Comte, 
F. H. IJegeinann, Helmond, 
L. J. Enthoven & Co., 's-Hage, 
Soc. Dyle et Bacalan, Parijs, 
Soc. do Sclessin, Tilletirs, 
Soc. lie travaux publics, Brussel, 
La Métallurgique, idem 

3o. den metalen bovenbouw voor 50 spoorweg 
bruggen, bestek no. 105; ingek. 7 bilj.. als: 
Kon. fabriek van stoom- en andere 

werktuigen. Amsterdam, 
E. II. Begemann, Helmond, 
Soc. de travaux public:. Brussel, 
Soc. de Sclessirr, Tilleurs, 
La Métallurgii|Ue, Brussel. 
L. J. Enthoren ,t Co., 's-Hage, 
Soc. Dyle et Bacalan. Parijs, 

lloogeveen, 13 Mei: het bouwen vaneen 
houten schuur, onder beheer van den architect 
II. F. Hnegsma; ingek. 3 bilj., als: 
R. Ornvlee, te lloogeveen, 
li. Nijmcijer, » idem 
W. II. ter Stege, t idem 
Gegund. 
Raming 

Home, 13 Mei: de uitvoering van keibestra-
tirrger.; ingekomen 7 bilj., als: 
A. Groothengol, Borne, 
G. Heil, Goor, 

/ 1750 
van diverse 

lo. ge-

/ 54,538 
• 54,040 
» r,L>.w.i 
» 48,00(1 
» .["..slid 

42.9(10 

f io.:i(»i 
D 14 875 
» 14,000 
» 12,259 
» 11,389 
» 11,305 
> 10.049 
> 9.990 

/ 21,900 
i 20,330 
> 19.644 
» 18,817 
» 18,216 
i 18,196 
» 16.981 

ƒ 495 
» 404 
» 403 

f 405 

Nleuwerkerk, 14 Mei, voor rekening van den 
polder »do Vier- Bannen van Duiveland1': lo. de 
vernieuwing, herstelling err het onderhoud tot 

r 1767 
> 1658 
» 1650 
> I ••.51) 
» 1050 
» 1574.50 
. 1217 

F. \V. Bonte, Amersfoort, 
W. v. d. Berg, Ilengeloo, 
F. Morselt, Borne, 
II. W. Jaarsveld. Enschedé, 
A. Geerdink, Enter, 

Nog niet gegund. 
Harlingen, 13 Mei: het verven van bruggen 

staketten enz., in degemeerrte Harlingen; ingek 
4 bilj.. als: 

G. v. Slooten, te Harlingen, 
idem 
idern 
idem 

f 830 
• 816 
» 783 
• 750 

te Utrecht, ƒ 2965 
a idem » 2067 
» idem » 2000 
/> idem » 20(14 
• Idem . 2565 
* idem » 2560 
ï idem » 2530 

. 2MI0 

Langenhoi-st, 
11. Antonisse, 
Wed. W. A. Nauta 
Gegund. 

l i r i i h i . 14 Mei, Onder beheer der genie, 
aldaar: lo. het herstellen van het .lak der 
artillerieloods in het fort Blauwkapel; ingek. 7 
hilj., als: 
E. Saltzhi'rr, 
Th. II. Dirks, 
J. Krap, 
A. J. Gronert, 
H. Vermeer, 
W. A. G. Jansen, 
R. Barneveld, 
Raming 

2o. het herstellen van afvoerbuizen van druip-
kokers en van metsel- en voegwerk irr versilnl-
lende forten om Utrecht; ingek. 3 bilj., als: 
F. Saltzlrerr, te Utrecht, j 4875 
C. Krachten Jz., » idem » 4700 
11. Vermeer, • idem » 4240 
Raming » 3300 

Zwolle, 14 Mei: het bouwen van eene nieuwe 
soldatencarrtiirc in de legerplaats bij Oldebroek. 
en het inrichten van de bestaande tot magazijn 
enz., onder beheer der genie, te Zwolle; ingek. 
10 hilj., als: 
G. Wegerif, Apeldoorn, ƒ 19.920 
H. de Lange, Harderwijk, » 18,880 
J. v. d. Braak. Apeldoorn, » 18,810 
II. J. Buitenhuis. Nunspeet, » 18,800 
J. II. Boks, Amersfoort, » 18,755 
G. II. v. d. Heijden. Arnhem, i 18,530 
C. ter Horst, Zwolle, > 18.444 
11. v. Dijk llz„ Kampen, » 18,170 
W. Wissing, Arnhem, » 17,900 
F. Aborsou, Stecnwijk, » 17.853 
Raming » 18,970 

kram-, rijs- en steen-
polder-; ingekomen 9 

ƒ 4536 
» 4300 
. 4300 
• 4277 
• 4275 
I 4240 
» 4200 
» 4000 
» 3749 

ƒ 3150 
» 2990 
> 2970 
» 2893.93 
. 2700 
> 2087 

15 April '90, van do aarde-
glooiingwerken aan den 
bilj., als: 
A. v. Popering, Bruinisse, 
0. Holier Cz., idem 
W. Barrevoets, Zieriksee, 
M. v. d. Linden, idem 
H. C. v. d. Ende, idem 
II. Barrevoets Hz., Kerkwerve, 
L. v. Poperirrg Dz., Bruinisse, 
J. v. Fck, Hardinksveld, 
J. v. Strien, Zieriksee, 
Gegund. 

2o. de levering van stortsteen; ingekomen 6 
bilj., als: 
II. C. v. d. Ende. Zieriksee, 
(i. Dekker, Neuzen, 
C. v. d. Hooft, idem 
llasaltmaatschappij, Rotterdam 
J. v. Eek, Hardinksveld, 
P. A. v. d. Velde, Neuzen, 
Gegund. 

Boer (Fr.), 14 Mei: de bepleistering van kerk 
en toren en eenige timmerwerken, aldaar-, onder 
beheer van den architect G. Klaversma, te 
Schalsum; ingek. 0 bilj., a's: 
E. Statema, te llongjum, ƒ 2985 
S. de Zee, » Tjimiar-uin, D 2789 
IJ. Schuiltemaker, » Peins, » 2700 
W. IJtsnin. > Riest, » 2491 
D. Hollander, » Franeker, » 2450 
K. Kloosterman, t> Tjumarum, . 2349 
Gegund. 

Veenwonden 14 Mei: het maken eener 
doorreed er. het doen van herstellingen enz., in 
en aan de schuur achter het logement »de 
Pilaars", voor D. II. Zijlstra, aldaar; gegrind aan 
G. A. v. il. Wal. te Veenwoudsterwal, voor./' 1190. 

Hellevoelxlul. , 14 Mei: het inrichten van 
een werkplaats, ketelhuis err smederij, voor den 
tor-pedodienst op 's rijkswerf; minste inschr. W. 
van Leeuwen, te Hellevoetsluis, voor f 4789. 

'n-lluge, 15 Mei, onder beheer van liet mi
nisterie van waterst. enz.: lo. het maken van 
werken tot voortzetting der ver-betering van de 
rivier de Maas, onder de gemeenten Obbicht en 
Grevenbicht; ingekomen 4 bilj., als: 
G. Smeets, Maesevck, ƒ 19,940 
.1. Billen. Grave, " . 19.200 
G. Straatman, Linne, » 18.980 
J. A. II. v. dc Vennc, Hree, » 17.370 
Raming » 10,300 

2o. het aanbrengen van ocvervoorzieningen 
larrgs de Nieuwe-Merwede; ingek. 16 bilj.. als: 
C. Slagrrrolen en K. de Boon. Werkendam, ƒ 23.942 
T. A. "Swets Itz., Hardinksveld, 
A. Kraaijeveld, Sliedreeht, 
A. v. d.'Mevden Az., Hardinksveld, 
P. Baggerman Pz., Werkendam, 
B. D. v. Tienlroverr, Gorichem, 
L. Kalis Kz., Sliedreeht, 
.1. de Haat Az., idem 

Boelhouwer, Giesendam, 
Hos Az.. Dordrecht, 

V. d. Plas, Hardinksveld, 
P. de Groot, Giesendam, 
de Jong Jz., Hardinksveld, 
Beenhakker Gz... Sliedreeht, 
Pruis Thz.. Sliedreeht; 

. Volker, idem 

J3,900 
. 23.750 
o 23,749 
» 23.290 
. 23.088 
. 22,880 
., 22.800 
. 22,750 
» 22,000 
> 22.689 
» 22,400 
• 22.222 
» 22.1 sr, 
. 21,i'.s0 
» 20,775 

Raming » 25.000 
3o. het maken van den onderbouw voor- de 

draaibrug voor de haven te Maassluis; ingek. 14 
bilj., als: 
J. Smit VII. Utrecht. ƒ 65,000 
W. v. Leeuw Hellevoetsluis, » 64,078 
M. L. Veenenbos, Brielle, . 00.996 
[.. de Neef Az., idem a 60,000 
G. Keij. Rotterdam. > 59.000 
Pb. Verbruggen, Waddinksveen, n 59,489 
L. v. Houwelingeri, Hardinksveld, » 59.200 
11. Zuiderlroek, Sliedreeht, » 59,200 
II. J. Neilerhorst, Gouda, > 59,200 
A. de Neef, Brielle, . 58,889 
A. v. d. Mevden Az., Hardinksveld, > 58,748 
11. Wierihoven. Schiedam, » 58,385 
.1. Lagendijk Jz., Nierrw-Ilellevoct, > 57.000 
T. Linthout, Nieuwenhoorn, » 50.987 
Kaming . 65,500 

4o. het onderhoud der rivier- en bestor-tings-
wer-ken, behoorende tot den onderbouw der 
overbrugging van het Hollandse)) Diep; ingek. 
3 brij., als: 
C. G. Kev, Leider), f 5980 
M. Bot, Vlaai-dingen, » 5888 
C. Hos Az., Dordrecht, » 5700 
Raming > 5600 

YllN.ingcii. 15 Mei, onder beheer der genie, 
te Bergen-op-Zoom: lo. het eenjarig onderhoud 
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van werken en gebouwen onz., te Vlieringen en I Porc. 2, district Borrondamme; ingekomen 7 
te Raminckcns (herbeeteding); minste inschr. ' 1 

C. Maten, te Vlissingen, voor ƒ 7010 
Raming i 6750 

2o. het aansluiten van militaire gebouwen tc 
Vlissingen aan de duinwaterleiding; minste in
schrijver A. A. Asselbergs, te Bergen-op-Zoom, 
voor ƒ 4-'iB0 
Raming » 4450 

Ho. het doen van herstellingen aan daken van 
de geitouwen der kazerne Koning Willem III, tc 
Vlissingen; minste inschr. I'. J. Kakenberg. te 
Vlissingen, voor ƒ 1925 
Raming • -Juni 

s(i,,i aan (Haringvliet 15 Mei: het ver
hoogen en verzwaren van den zeedijk van di 
poldei- Nieuwe-Stad; ingekomen 7 hilj., al' 

te Annnei-stol, 
» idem 
• Alhlasserdam, 
» Hardinksveld, 
» Giesendam, 

Brielk 

/ 21118 
> 2700 
» 2(i0-t 
B 2600 
» 2583 
» 2511) 

• Ooltgensplaat, » 2298.75 

C. Zaanen Hz. Jr 
A. de Jong Jr., 
VV. 't Hoen. 
P. v. 't Verlaat, 
C. Hoelhonwer, 
J . de Neef, 
L, v. Dam, 

Nog niet gegund. 
Wlllemso.rd , 15 Mei: het houwen van eene 

barak, eene operatiekamer en een gebouwtje 
voor eenen ontsmettingsoven, op het terrein nabij 
en tegen het marine-hospitaal; ingekomen 16 
bilj. 

te Helder, 
• idem 
B idem 
» Amsterdam, 
i Helder, 

idem 

als: 
A. 'llels. 
C. Pool. 
B. Koon, 
G. D. v. Doorn 
J . Duinker, 
P. de Waard, 
J. Knrll. 
II Wijker. 
Gebr. Klein, 
G. Moorman, 
A. Korft, 
W. de Jong, 
P. Spruit, 
A. Graaft*, 
J . F. Philips, 
d. de Vries, 

\\ illielniinadorp 

idem 
idem 
idem 
idom 
idem 
idem 
idom 
idem 
idem 
idem 

16 Mei 

i' 18,050 
. 12.1100 
» 12,500 
B 12,500 
» 12 400 
» 12.877 
. 12.800 
» 12,297 
> 12,146 
> 12.100 
» 12,025 
i 11,111(0 
» 11.702 
» 11.740 
. 11.037 
» 10,880 

het herstel, de 
vernieuwing en het onderhoud tot 30 April '00. 
van de gewone aarde-, kram- rijs- en steen
glooiingwerken aan den Wilhelminapolder; ingek. 
7 hilj., als: 
G. Meertens, Hoek, J 3171) 
C. Bolier, Bruinisse, » 3150 
S. Illok, Kortgene, > 3143 
A. v. Popering, Bruinisse, » 3114 
J . de Jonge, Biezelinge, . 3100 
B. den K'xter v. d. Brink. Krabbendijke, o 3056 
C. de Wilde Az., Kattendijke, B 3048 
Gegund. 

Krulnlnfen . 16 Mei: het verbeteren en 
onderhouden der aarde-, kram-, rijs- en steen
glooiingwerken en leveringen god. '89/'90, en het 
verhoogen van 670 M. zeedijk; ingekomen 8 
bilj., als: 
J . Bruggeman, Hansweerd, ƒ 6433 
G. Meertens, Hoek, » 6428 
J. v. Popering, Bruinisse, 3 6405 
J. de Jonge, Kiezelinge, B 6355 
S. Klok, Kortgene, » 6350 
A. Foudraine, Goes, » 6340 
B. den t'xter v. d. Brink, Krabbendijke, » 6280 
P. J. Visser, Hansweerd, B 6264 
Gegund aan i ' . J. Visser, voor ƒ 6066. 

Harlingen. 16 Mei: het maken van een nieuw 
dek op de Franekernoortlbrug; ingekomen 5 
bilj., als: 
J . Torenbeek, te Harlingen, J 284 
J , Posthuina, » idem B 197 
L. J. Strak, » idem » 196 
H. Leeksma en L. Zeil

maker, » idem > 187 
L. Posthuma Jacz., i idem » 160 
Gegund. 

Zieriksee. 16 Mei: de vernieuwingen, her 
stellingen en leverantiën, behoorende tot de ge 
wone aarde-, kram-, rijs-, steenglooiing- en andere 
werken aan de zeedijken van het waterschap 
Schouwen, voor 1889, In zes perc. bij inschrijving 
en opbod. 

Perc. 1, district Zuidhoek; ingek. 9 bilj., als: 
J . de Kijke Jz., Stavenisse, / 4500 
W. fïingelberg, Duivendijke, B 4175 
H. Kerrevoets Hz., Kerkwerve, B 4100 
A. v. Popering, Bruinisse, B 4002 
C. Bolier Cz., idem » 4070 
M. v. d. Linden, Zieriksee, » 4000 
W. Berrevoets. idem • 3900 
H. C. v. d. Ende, idem » 3880 
I. v. Strien, idem B 3883 

Bij opbieding gemijnd door J. v. Strien, te 
Zieriksee, voor ƒ 8825. 

bilj., als: 
C. Bolier Cz., Bruinisse, 
.1. de Rijke Jz., Stavenisse, 
II. C. v. d. Ende, Zieriksee, 
II. Berrevoets, Kerkwerve, 
VV. Berrevoets, Zieriksee, 
M. v. d. Linden, idem 
J. v. Stien, idem 

ƒ 16.000 
B 13,800 
» 18,000 
» 13,000 
B 12,560 

12.100 
u.ooo 

Demand door II. C. v. d. Ende, te Zieriksee, 
voor / 11,025. 

Perc. 3, district Flaauwen; ingek. 0 bilj,, als: 
/ 8650 

8600 
861)0 
9000 
8250 
8800 
82011 
8100 
7050 

II. J. lïomeijn, Bur 
A. v. Popering, Kruinisse, 
W. Ringelberg, Duivendijke, 
M. v. d. Linden, Zieriksee, 
II. C. v. d. Ende, idem 
C. Bolier Cz.., Bruinisse, 
II. Berrevoets Hz.. Kerkwerve, 
J. v. d. Strien, Zieriksee, 
W. Berrevoets, idem 

Niet gemijnd en gegund aan den minsten 
inschrijver. 

Perc. 4, district Koudekerke; ingekomen 10 
bilj.. als 
P. 
M. 
w 
ff, 
A. 
C. 
II. 
II 

Vink, 
v. d. 
Rin. 
ii.n 

Noordgouwe, 
Linden, Zieriksee, 
elberg, Duivendijke, 
woets, Zieriksee, 

v. Popering. Bruinisse, 
Bolier Cz., idem 
Berrevoets Hz.. Kerkwerve, 
.1, Koineijn, Burg, 

II. C. v. d. Ende, Zieriksee, 
J. v. Strien, idem 

ƒ 74CO 
B 6750 
B 6575 
B 6300 
B 6260 
B 6240 
B 6200 
B 6907 
» 6878 

6609 
Gemijnd door J. v. Strien, te Zieriksee, voor 

ƒ 6650. 
Perc. 5, district Scharcndijke; ingekomen 5 

bilj., als: 
M. v. d. Linde, Zieriksee, / 5250 
W. Ringelberg, Duivendijke, > 5200 
J. den Koer Lz., Elkersoe, » 4850 
H. C. v. d. Ende, Zieriksee, » 4608 
P. Vink. Noordgouwe, t 4490 

Gemijnd door P. Vink, te Noordgouwe, voor 
f 4450. 

Perc. 6, district Langendijken Brouwershaven; 
ingek. 3 bilj., als: 
II. v. d. Enile, Zieriksee, ƒ 3200 
W. Ringelberg. Duivendijke, > 2850 
P. Vink, Noordgouwe, » 2735 

Gemijnd door W. Ringelberg, te Duivendijke, 
voor ƒ 2650. 

Alle (ierc. zijn gegund. 
Haarlem, 16 Mei onder beheer van 's rijks

waterstaat: lo. het maken van betonblokken 
voor de zeebrekers van de havenhoofden te 
IJinuidcii, bestek no. 83 dienst '89; ingekomen 
6 bilj., als: 
Erven lilankevoort, Monnikendam, ƒ 61,000 
J. Schuijtemaker Dz., Helder, t 43,940 
" ' i . Linilo, dir. Ned. cemeutsteenfabriek, 

Vrijenban bij Delft, > 42,784 
F. Engere, Amsterdam, » 41,600 
A. Volker Lz., Sliedreeht, cn P. A. Bos, 

Gorichem, « 40.900 
L. Kalis Kz„ Sliedreeht, . 80,397 
Hauiing 44,000 

2o. de voorziening der boorden van het Noord-
Hollandsch kanaal, in vier perc., bestek no. 84 
dienst '89. 

Perc. 1, ingek. 8 bilj., als: 
A. Kramers, Amsterdam, ƒ 5400 
G. D. v. Doorn, idem > 6376 
G. Hoiiijk, Ptirmerend, B 5858 
L. Pot, Buiksloot, » 6320 
A. Prins Thz., Sliedreeht, B 5138 
II. Dinkla, Buiksloot, » 4 9 9 0 

W. Greve, idem B 4040 
R. Kroon, idem * 4867 
Raming r 6520 

Perc. 2, ingek. 6 bilj., als: 
A. Kramers, Amsterdam, ƒ 12,300 
H. Schuilt, Alkmaar, > 11,780 
J. Oldenburg, Bergen, » 11.400 
R. Kroon, Buiksloot, » 11,396 
G Honijk, Purmerend, . 11,387 
A. Prins Thz., Sliedreeht, > 10,140 
Raming » 12,400 

Perc. 3, ingek. 8 hilj., als: 
Gebr. Klein, Helder, ƒ 13,200 
Geb. Janz.cn, Nieuwediep, » 13,050 
W. Ambachtsheer, Nieuweramstel, > 13,000 
II. Schuijt, Alkmaar, » 12,090 
G. D. v. Doorn, Amsterdam, • 12,820 
J . Oldenburg, Bergen, . 12,600 
R. Kroon, Buiksloot, , 12,000 
Anne Bos, Nieuwediep, » 11,950 
Raming > 12,000 

Perc. 4, ingekomen 6 bilj., als: 
Gebr. Klein, Helder, / 2160 

Anne Bos, Nieuwediep, 
Gebr. Janzen, idem 
G. D. v. Doorn, Amsterdam, 
R. Kroon, Buiksloot, 
Raming 

B I J V O E G S E L j 2138 
• 2081) 
B 1965 
B 1000 

2050 
Uitgeest, 16 Mei: het bouwen van een wind. 

viizelmolen voor den polder ade Zien"; ingek. 7 
bilj., als: 

te Uitgeest, 
B Zaandam, 
B Alkmaar, 
B Wormerveer, 
B Burgerbrug, 
B Heer-Hugowaard 

Harlingen, 

f 13,300 
» 12.D8S 
» 12,440 
» 12,405 
» 12,121 
B 11.249 
» 10'.e,!. 

P. v. Lith, 
.1. Gras, • 
II. Schuijt, • 
Gebr. Gorter, » 
.1. Bos, » 
D. Poland, 1 
Gebr. v. d. Meer, 1 

Nog niet gegund. 
Groningen, 16 Moi: het verbouwen van het 

perecel geteekend letter A no. 8 aan de Grnote-
markt, in eigendom toebchoorende aan J. Noosten 
onder beheer van den architect G. Nijhuis; incek' 
9 bilj., als: 

te Groningen, 
B idem 
B idem 
» idem 
B idem 
» idem 
> idem 
> idem 
> idem 

r 2745 
» 26!)5 
B 2G20 
B 261.1 
» 2549 
» 2475 
> 2436 
» 2421 
B 2301 

H. F. Swarte, 
A. v. Dijk, 
L. Oldenburger, 
II. J. L. Walker, 
I. Toesman, 
E. Peters, 
B. de Jong, 
J. Ibelmgs, 
G. Metilink, 
Gegund. 
Raming ƒ 2523 

Amsterdam, 1 7 Mei: het herbouwen van 
perc. no. 9 aan de Valckenburgerstraat, onder 
beheer van den bouwkundige J. C. Meenhorst; 
ingek. 9 bilj., als: 

te Amsterdam, 
» idem 
B idem 
B idem 
1 idem 
B idem 
> idem 
B idem 
1 idem 

Rakker, 
Zeevat, 
Boom, 
Huij, 
Van Zoost, 
Hofte, 
Schaafstra & Co., 
Gebr. IJzerman, 
Strasser, 
Gegund, 

Llenden, 17 Mei: het bouwen van een woon
huis voor Br. J. Borst, onder beheer van den 
architect G. A. Scholten, te Tiel; ingekomen 4 
hilj, als: 
N. H. v. Zetten, te Tiel, ƒ 9300 
J. de Weijer, B idem a 9054 
R. de Vries, 1 Wageningen, » 8750 
CL v. Stuijvenberg, B Kampen, » 8560 

ƒ 11,800 
B 10,74') 
> 10,160 
B 0,790 
> 9,195 
» 8,785 
» 8,470 
» 8,389 
1 8,385 
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van ZATERDAG 25 MEI 1889. 

AANKONDIGINGEN 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Maandag, 27 Mei. 

IIli 1*1 (Zeel.), te fi uren, tloor den bouwkundige K. Uelmez, bij A. G. 
V. Hombach: het afbreken van 2 woningen en het bouwen van een 
woonhuis iu den Geutschestraat, naast het postkantoor. Aanw. gehouden. 

Heusden , te 11 uren. door don eerstaanwezend-ingenieur te's-Bosch, 
in het logement ihet Wapen van Amsterdam": het eenjarig onderhoud 
van de werken en gebouwen te 1 lensden. Üilj. inzenden uiterlijk 26 
Mei, vóór 3 uren, op het bureau der genie, te Heusden. Raming/ 1040. 
(Herbcsteding.) 

--Hage. te ll '/ï uren, door het prov. van Zuid-Holland: het onder
houden van- en het doen van eenige herstellingen aan de gebouwen 
behoorende tot het huis, bewoond door den commissaris des konings in 
Zuid-Holland, te 's-llage, ged. 2 jaren, ingaande L Juni "80, eindigende 
31 Mei 'fil. Inl. bij den hoofdingenieur .1. van der Vegt, te 's-Hage. 
Raming / 1700. 

Venloo. te 12 uren, door de directie der maatschappij tot exploitatie 
van staatsspoorwegen, op het bureau van tien sectie ingenieur II. van 
der Kun: liet uitvoeren van verfwerken aan de gebouwen en kunst
werken langs de lijnen Maastricht—Nijmegen on Venloo— Boxtel. 

Lelden, te 12 uren, door burg. en weth.: het leveren en stellen 
van eene ijzeren voetbrug over den Nieuwen Rijn bij de Botermarkt 
(Karnemelksbrug). 

Zieriksee, te 12>/% uren, door burg. en weth.: het vernieuwen van 
een gedeelte kaaimuur, 

Zlerlkitee, te 12'/j wen, door burg. en weth.: het uitvoeren van 
onderhoudswerken, vernieuwingen en herstellingen aan do gebouwen en 
andere werken dezer gemeente, in 8 perc. 

Leur (N.-Br.), to 1 uur. in hot koffiehuis van A. Aarts, in Zwarten
berg: u. door Van Breda, Bolk en Voss: het bouwen van woningen voor 
hun personeel, bonevens dag- en nachtverblijven voor de werklieden; 
b. door II. van Voss: hot bouwen van een pakhuis met knechtswoning. 
inl. bij den architect \V. II. Segbocr, te Fijnaart. 

Langbroek (Utr.) te 1 uur, ter secretarie: het leveren van 482 stère 
grint op de wegen bij hot waterschap Langbroek in onderhoud, eerst in 
5 perc. en daarna in massa; idem van 80 stère grint op den Koter-en 
Üoornschenweg, in 1 perc. 

Heedcn (Gron.), te o uren, dcor den hotelhouder IJ. Poll, aldaar: 
liet bouwen van een benedenzaal. Aanw. 27 Mei, to 12 uren. 

Joure (Fr.), door II. .1. W. Teriet: het maken van oen gedeelte hoven-
verdieping met nieuwen voorgevel, benevens eenige andere voitiiume-
ringen. 

Dinsdag, 2» Mei. 
Utrecht, te 10 uren, door don majoor van het korps genietroepen, in 

de kazerne van het korps: het leveren van materieel der genie, voor 
het in staat van verdediging stellen dor werken in verschillende stellin
gen, in 6 porc. Bilj. inzenden uiterlijk 7 Mei, vóór 3 uren. Raming: 
perc. 1 / 4413.30, porc. 2 /'2520, perc. 3 f 4802.87, porc. 4 ƒ 140'UO, 
perc. 5 636.93, [iorc. 6, ƒ 826.80. 

Zutfen, te 10 uren, door don eerstaanwezend-ingenieur dor genie, 
op het bureau der genie: hot verbeteren der inrichten van het remonte-
depót in de legerplaats bij Milligen (2e gedeelte), onder beboer der 
genie, aldaar. Bilj. inzonden 27 Moi, vóór 3 uren. Raming / 3800. 

•-Beach, te 10 uren, door burg. en weth.: de levering van: n. zes 
overdekte vuilniskarren met schollen en b. zes paardentuigen, ten dienste 
der gemeenterciniging. 

Kortgene (Zoel), te 10'/a uren, door het best. dor waterkeering van 
den calamiteusen Annajiolder, in het gemeentehuis: het herstel, do ver
nieuwing en het onderhoud tot 30 April '00, van de aarde-, kram-, rijs-
en steenglooiingwerken van bovengenoemden polder. 

Blnnrn-Moerdljk (N.-Br), to 12 uren, door hot best. van het water
schap Roijalepolder, iu de herberg van W. Kavelaars: hot horstellen en 
gedeeltelijk nieuw aanleggen der steenglooiing aan don noord westelijk en 
oever van den zeedijk beneden Moerdijk ter lengte van pl. in. 405 
M., benevens het herstellen dor zeebraken aldaar, tot aan de Roodevaart. 

IJmuiden (N.-H.), te 1 uur: het bouwen van eene kerk met pastorie 
voor O.-R.-K. gemeente, aldaar. Inl. bij den architect Th. van Harder
wijk, te Utrecht. Aanw. 28 Moi, te LI uren. 

Haarlem, te 2 uren, door 0. Bos Az., to Dordrecht, in het hotel ide 
Leeuwerik": het bouwen van 2 directie koeten ten behoeve van hot 
werk: het maken van zandophoogingen voor een fort bij Vijfhuizen. 

Aaaen, te 2 uron, door het ministerie van waterstaat onz, aan het 
gebouw van hot prov. bost.: de verruiming van oen gedeelte van hot 
Wen-pand der Drentsche hoofdvaart, strekkende van nabij do Asserwijk 
tot de haven te Assen. Inl. bij den hoofdingenieur Reuvens. te Zwolle, 
en den ingenieur Castendijk, te Aaien. Aanw. gehouden. Raming j 28,000. 

Neuzen te 3 uren, dooi- het best. dei- waterkeering van den calami
teusen polder Nieuwe-Neuzen, in het Nedorlandsch logement- het herstel, 
do vernieuwing en het onderhoud tot 80 April 'fiO, van de aarde-, kram-, 
rijs- en steenglooiingworken en van hot maken van weikon tot dijks-
verbetering ensü. Aanw. gehouden. 

Woensdag, 20 Mei. 
'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

driejarig onderhoud van het kanaal met de schutsluis in het beneden
eind van Rozenburg, van l Juli '8fi tot en mot 30 Juni '02, behoorende 
tot de werken van de Nieuwe-Maas, het Scheur en aan den Hoek-van-
Holland. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur 
Welcker, te Rotterdam, en den ingenieur Francois, te lioek-van-llolland. 
Aanw. gehouden. Raming / °^20 per jaar. 

's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhoud en herstel der werken aan do Noordgoul. de Botlek, don 
Ilartel en de Nieuwe-Maas beneden do oostpunt van Rozenburg langs 
Brielle tot zee, van 1 Juli '8« tot en met 30 Juni '90. Inl. bij d.-n 
hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur Welcker, te Rotter
dam, don ingenieur Nelemans en den buitengewóón-opzichter Durieux, 
beide te Maassluis. Aanw. gehouden. Raming / 12,850. 

's-llage, te 11 uron, door hot ministerie van waterst. enz.: het 
maken en leveren van 100 tongbewegingen en 25 bewegingstoestollen 
voor spoorweg wisse Is. Inl. bij don directeur der spoorwegen te 's-Hage. 
Raming / 14,100. 

V l l a g e , to II uron, door don ontvanger dor successierechten en 
domeinen, ten huize van don boschwachter in het Haigsche bosch: de 
levering van 300 M 3 gewasschen schel|ien, of zooveel meer of minder als 
noodig zal zijn voor de wandelpaden in lift Haagsche bosch. ged. '89. 

M.-Annaland (Zeel.), te 11 uren, door het best. dor waterkeering 
van don culainitousen Siizaimapolder, in liet gemeentehuis: het herstel, 
de vernieuwing en het onderhoud tot :'0 April "90, van de aarde-, kram-, 
rijs en stoenglooiingworkon, aan do waterkeering van Irovengotmeiiiden 
calamiteusen polder. Aanw. gehouden. 

Willemsoord, te 11 uren, door de directie dor marine: het in
richten van oen gedeelte van het kettingmugazijn voor uitrustings-
goederen, voor de schepen in de 2e klasse der reserve. Inl. bij don 
hoofdingenieur. Aanw. 27 en 28 Moi, to 10 uren. 

Kzlngc (Gr.), te 11 uren, door burg. en weth.: het afbreken der 
kosterij en hot daarvoor in de plaats bouwen van eene onderwijzei-s-
woning te Feerwerd. Inl. bij J. Dijkstra, te Ezinge. Aanw. 29 Mei, 
te 9 uren. 

Kapelle ad. Usel . te l uur, door het best. dor gecombineerde 
polders tc Kapelle a/d. Usel, in het raadhuis: het vierjarig onderhoud 
van allo gebouwen, sluizen, bruggen en hokken van dien polder. 

Medemblik, to 1 uur, door dijkgraaf en heemraden der oVier \\<>«\ dei-
koggen", in hot koggenhuis; 

lo. de beraamde werken aan den Vier-noordorkoggeiizeedijk, waaronder 
het aanleggen van een paardonpad, het uitvoeren van aardewerken, hot 
maken van schooiingen, in 6 porc; 

2o. de levering van 475 M3 riviergrint Inl- b*j den hoofdopzichter A. 
Kater Jz., aldaar. 

s-H»«H. te 6 uren, door don bouwkundige A. van Lieuipt bij G. 
Aerts-Jansen: het bouwen van een hoerenhuis en aanhoorigheden, met 
bijlevering dei' materialen. 

*rhagerhrug (N.-H.), in "het Wapen van do Zijpe", aan d-1 Scha-
gerbrogi 

lo, hot eenjarig onderhoud der poldergebouwen, bruggen, sluis enz., 
in de Zijpe; 

2o. het verrichten van eenig baggerwerk. 
Donderdag, :t() Mei. 

Amsterdam, te 11 uren, dooi- het best. van het heemraadschap van 
don Amstel en Nieuweramstel. in café «Paardenburg': het btuiwen van 
een tolhuis te Amstelveen Inl. bij den algemeenen opzichter A. de 
Groot, te Ouderamstel. Aanw. 2S Mei. te 10 uren. 

Huiksloot. te 11 uren, door het best. der Buikslooterineer: het maken 
van eene bestrating voor een paardonpad met bijbehoorende werken, 
onder do gemeente Buiksloot, lang 610 M. Inl. bij K. Kant, altlaar. 

Aak o ii rif l'roosdli (Zeel.), te 11 uron. in het gemeentehuis: het 
doen van eenige vernieuwingen eu herstellingen aan don schepradwater-
molen onz, van het Broekzijdsche waterschap, met het onderhoud tot 
1 Mei '90. 

Vrijdag, 31 Mei. 
Cats (Zoel.), te 10 uren. door het best. der waterkeering van den 

calamiteusen Loendert- Abraham polder, in zijn vergaderlokaal: het her
stel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April '90, van do aarde-, 
kram-, steonglooiing- en andere werken \,m den polder. Aanw, 27 Moi, 
van 10—12 uren. Raming / 43.16. 

Ntavenlsse (Zeel.), te 10 uren, door het best. dor waterkeering van 
het calamiteuse waterschap Stavenisse. in het gemeentehuis: het her
stel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April '90, van de aarde-, 
kram-, rijs-, en stoenglooiingwerken, aan de waterkeering van bovenge
noemd waterschap. Aanw. 27 Mei, van II—l uien. 

Kapelle (Zeel), te 10','.» uron. door het best. der waterkeering van 
den calamiteusen Willem-Annapolder, in het gemeentehuis: hot herstel, 
dn vernieuwing en het onderhoud tot 30 April'U0, van tie aarde-, kram-, 
rijs- en steenglooiingwerken aan do waterkeering van bovengenoemden 
polder. Aanw. 27 Mei. van 2—4 uron. 

Maasslula (Z.-H.), te 11 uren, door burg. en weth.: het maken van 
kaaimuren langs do oostzijde der haven van Maassluis, een basaltsteenen 
hoofd en eene houten beschoeiing aan de westzijde dier haven, met 
bijbehoorendo werken, tot voort zetting van de vorbetering der haven van 
Maassluis. Inl. bij den gemeente-architect R. P. Stuivinga. Aanw. 
gehouden. Raming / 104,700. 

W'oudrichem. te l l uren, door het dijksbest. van 'tOudland van 
Altena, ten huize van M. A. Baks: het opmaken der zeebraken onder 
Andel en vierkanten van hinnentalud, aldaar, het opmaken van zeebraken 
onder Giesen, Rijswijk en Sleeuwijk enz., de levering van 250 last steen-
puin, idem van fiOÖ M 3 grint en het rijden daarvan. Aanw. 30 Mei, 
te 10 uren. 

Amsterdam, te 11 uren, door den architect W. Hamer: het verbou
wen van het perceel aan de Prinsengracht bij den Amstel no. 842, 
aldaar. Inl. bij genoemden architect Singel 455. 

Zaterdag, f Juni . 
Deventer, te 10 uren, door burg. en weth.: het vernieuwen van de 

houten brug over den Usel, nabij het landgoed het Schol, onder Wilp. 
Aanw. 20 Mei, te 2 uren. 
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st .-Hlelilelsgesiel, to 10 uren, door burg. en weth.: liet uitbreiden 
der openbare school met eenige bijbehoorende werken en met hijlevering 
der noodige bouwmaterialen. Inl. bij M. van Nielen, aldaar. Aanw. 
28 Mei, te 10 uren. (Herbesteding.) 

helft, te 11 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van Defland, in 
het gemeenlandshuis: het doen van verschillende vernieuwings- en 
onderhoudswerken r*an de bruggen, gebouwen enz. van Dellland, in de 
gemeenten 's-Gravenzande, Monster, Naaldwijk, Wateringen en Loosduinen 
gelegen. Inl. bij den ingenieur \V. de Man, te Delft, en den opzichter 
P. C. Oosthoek, te 's-llage. 

Alkmaar, te 12 uren, door dijkgraaf en heemraden van den polder 
Heer-Ilugowaard, in het logement «Noord-Holland": het maken dei-
gehouwen voor een centrifugaalpotupmachine. Inl. bij J. Goldberg ft Zil
te Hazerswoiide. Aanw. gehouden. 

Miprk, te 12 uren. door burg. en weth.: het amoveeren van de 
herberg nhet Muntjehuis" met stalling en toebehooren, benevens het 
maken van 890 M'* Waalsteenbestrating op het vrijkomende terrein, met 
bijlevering van steen en zand. Hilj. inzenden 1 Juni, vóór 12 uren. 

Zaandam . te 6 uren, door burg. en weth.: het bouwen eener open* 
bare lagere school. Inl. hij den gemeente-architect 

Lemmer, door het best. van den veen polder van Echten: het gewoon 
onderhond aan molens, sluizen, bruggen, sluiswachterswoningen, de 
gehouwen van het stoomgemaal, duikers, draaien, hekken, stekken enz. 
behoorende aan genoemden polder. Aanw. 28 Mei, te 9 uren. Bilj. 
inzenden uiterlijk .SI Moi. 

M a a n d a g , . I n u t . 
M a a s t r i c h t , te lO'/j men. door het ministerie van waterstaat enz., 

aan het gebouw van prov. best.: het leveren en verwerken van onder-
houdsmateriaJen op den rijksgrooten weg der le klasse Maastricht— 
Nijmegen, prov. Limburg, in 2 perc. Inl. bij den hoofdingenieur in het 
7e' district en den ingenieur liehrens. beide te Maastricht. Aanw. 27 
Mei. Raming: perc. 1 f 3000, perc. 2 ƒ 2000. 

v r i j en (Z.-IL), te 1 uur, door het best. van den polder het Oudeland 
van Strijen, in de herberg van de Wed. M. du Nagtegaal: het maken 
der aardebaan en begrinden van een gedeelte van den Molenweg in 
genoemden polder, ter lengte van 1350 M., met het plaatsen van ge
deeltelijk houten grint hukken. Inl. bij den fabriek T. La minors, te 
Strijen. Aanw. .'1 Juni, te 9 uren. 

II insdiig . 4 Juni. 
Wlssekerke, te 10 uren, door het best. der waterkeering van den 

calau lit onsen Anna-r'risopolder: het verbeteren en onderhouden der 
waterkoe ren de werken aan genoemden polder ged. '89/'l)0. Aanw. 28 
en 31 Mei, te 9 uren. 

Arnhem, te l l ' / j uren, door burg. en weth.; het verrichten van 
verschillende metsel- en voegwerken. (Zie advert, in n°. 21.) 

k u i l e n b u r g , te 12 uren, door den dijkstool van hot polderdistrict 
Kuilenburg, ten raadhuize: het leveren van 900 stère grove gewasschen 
grint, in 3 perc; 50 stère grove ballast en 60 stère grof ii vier zand; het 
rijden van grint op de wegen. 

Amsterdam, te 3 uren, in het café ide Roode Leeuw": het bouwen 
van eene inrichting voor chromolitogralie. met machinekamer, ketelhuis, 
kantoren en verder beschreven werken, op een terrein, gelegen achter 
liet perceel aan de Rustenburgerstraat no. la, te Nieuweramstel, met 
de levering van al het benoodigde. Inl. bij den ingenieur-architect A. 
L. van Gendt. (Zie advert, in » u. 21). 

kltimlert, te 4 uren, door den tijdelijk-rentmeester der domeinen: 
de levering van 450 M 3 onderhoudsgrint voor wegen, lïilj. inzenden 
uiterlijk 3 Juni, vóór 5 uren. (Zie advert, in n°. 21.) 

Woensdag, Juni . 
'•-Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van vier dwarskribhen en het verlengen van twee dwarskribben 
aan don linkeroever van den Nederrijn, onder de gemeenten Dorenwerd 
en Drie! (Ileteren) prov. Gelderland, tusschen de kilometerraaaien 33 en 
35. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-llage, den ingenieur 
Mus.iu"tier.' te t'trecht en den opzichter Van Halgooij, te Pannenlen. 
Annw. 29 Mei. Raming ƒ 9100. 

M-lluge. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
vormen van een gedeelte rivier van het Oude Maasje nabij Hagoort tot 
voorbij de Diissensche Gantel, onder de gemeenten Drongelen, Kapeüe, 
Meeuwen, (lussen eu Waspik, prov. Noord-Brabant, behoorende tot de 
werken voor het verleggen van de uitmonding der rivier de Mans. Inl. 
aan het bureau der werken v«.or do verlegging van den Maasmond te 
'S-Bosch Aanw. 29 en 31 Mei en 1 Juni. Raming f 905,000. 

'•-Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
voortzetten van baggerwerk in het benedendeel der Niouwo-Menvede. 
Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage. den ingenieur Hoogen-
boom en den opzichter Horren, beiden te Dordrecht. Aanw. 29 Mei. 
Haming / O.Ifi per M : i. 

's-llage. te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
verruimen van liet vaarwater in de rivier de Noord, behoorende tot de 
werken der Dordsche waterwegen. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 
's-IIaire. den ingenieur lloogenbonni en den opzichter De Kiewit, beide 
te Dordiecht. Aanw. 29 Mei. Raming j 0000. (Herbesteding.) 

s-llage. te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhoud van de rijksrivierwerken en hun toebehooren van do Maas. 
met daartoe noodige 'leveringen, heistellingen en vernieuwingen van 1 
Juli '89 tot en met 30 Juni '90, in G perc. Inl. bij den hoofdingenieur 
Leemans, te 's-Hage. den ingenieur Steijn Pane, te 's-Bosch, en de 
betrokken opzichters. Aanw. 29 Mei. Raming: perc. 1 ƒ 7875, perc. 2 
f 8025. perc. 3, ƒ 0325, perc. 4 f 3520, perc. 5 ƒ 17,842, perc. fi ƒ4005. 

Ilordret In . te 11 aren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie 
te Hreda, in het lokaal van .1. C . van der Horst: het vernieuwen van 
de beschoeiingen langs de Maas bij de oude en nieuwe kazerne te 
Dordrecht, onder het beheer der genie te Hreda. Ililj. inzenden uiterlijk 
4 Juni. vóór 3 uren, bij den hoofdopzichter van fortificatiën te Dordrecht. 
Raming / 3000. 

Oiid-4>aff1el (N.-Br.), te 12 uren. door het Et-K, kerkbest.: het bou
wen eener pastorie van 25 M. lengte, met bergplaats. Inl. bij den architect 
P. J. van Genk, te Leur. Aanw. gehouden. 

ruien te 4 uren, door C. A. H. Wagtho, in het logement van C. 
Bal: het bouwen van een woonhuis op de hofstede Luchtenburg, onder 

Tolen. Inl. bij den bouwkundige A. Wijers K.Jz., te Nijmegen. Aanw 
5 Juni, te 1 uur. 

Donderdag, II Juni . 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: de uitvoering van baggerwerk in 
het Noord zeekanaal, tusschen de invaart naar de nieuw te bouwen 
schutsluis te IJmuideu en zijkanaal A. Inl. bij den waarnemend-
hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur De Hruijn, te Amsterdam, 
en den opzichter Helmers, te Beverwijk. Aanw. 29 Mei. Raming 
ƒ 30,650. 

Haarlem, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het verbeteren van twee gedeelten 
der kade op het eiland lirk, behoorende tot de zeewerken in Noord-
Holland. Inl. bij den waarnemend-hoofdingenieur, te Haarlem, den 
ingenieur Keureilaer, te Hoorn, en den buitengewóón-opzichter Van dor 
Leïj. te Urk. Aanw. 29 Mei. Raming ƒ 2400. 

Ain*tei-dam. te 11 uren, door het ministerie van marine, aan het 
directiegebouw: de levering bij de directiën der marine te Amsterdam, 
Willemsoord en llellovoetsluis van diverse houtwaren. 

Borxele (Zeel), te 2 uren, door het best. der waterkeering van 
het calamiteiise waterschap Kllewoutsdijk en den calamiteusen polder 
Borsele, in de directiekamer: het herstel, de vernieuwing en het onder-
boud tot 30 April '90, van de aarde-, kram-, rijs-en steenglooiingwerken 
aan tie waterkeering van bovengenoemd waterschap en polder. Aanw. 
27 en 31 Mei, van 2—4 uren. 

Vrijdag. " Juni. 
Haarden, te II uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie 

aldaar, in de kazerne Oud-molen: het uitvoeren van herstellingen aan 
werken en kazernegebouwen langs de Vecht, van Kijkuit tot Maarseveen. 
Hilj. inzenden uiterlijk 6 Juni, vóór 3 uren. Raming ƒ 3040. 

Helleveetslals. te l l ' / i uren. door de directie der marine: do leve
ring van diverse materialen. 

Zwolle, te 12 uren, door bet ministerie van waterstaat enz., aan het 
gebouw van het prov. best: het maken van werken tot verbetering 
van de buitenhaven der kleine schutsluis en bijbehoorende werken te 
Zwartsluis, behoorende tot de werken van het Moppelerdiep. Inl. bij 
den hoofdingenieur Reuvens, den ingenieur Mulder en den opzichter 
Ritmeester, allen te Zwolle. Aanw. : i l Mei. Raming / 5000. 

Leeuwarden, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het maken ran een besteend aan-
leghopfd met houten steiger op het Wad, ten zuiden van Nes op Ameland. 
Inl. bij den hoofdingenieur, den ingenieur en den opzichter Hos, allen te 
Leeuwarden. Aanw. 3 Mei. Haming / 12 500. 

Leeuwarden, te 12 uren, door het ministerie van waterst enz., aan 
bet gebouw van bet prov. best.: het onderhoud van de rijkshaven-
werken te Lemmer eu Takozijl tot 31 Dcc. '89. Inl. bij den hoofdinge
nieur en den ingenieur, beide te Leeuwarden, en den opzichter Oddens, 
te Sneek. Aanw. 1 Juni. Raming ƒ 1720. 

Enschedé, te \2t

!

2 uren, door het best. van den locaalspoorweg 
Enschedé—Oldenzaal: de grond- en kunstwerken, het spoorleggen enz. 
(Zie advert, in >,<>. 21.) 

Amsterdam, te 2 uren, door de directie van de Nederlandsche 
Zuid-Al'rikaunsehe spoorwegmaatschappij, in kamer 128 van het centraal 
administratiegebouw dei' Holl. ijzeren spoorwegmaatschappij: delevering 
van eikenhout voor wissels. 

Zaamslag (Zeel.), te 9 uren, door burg. en weth.: 
lo. bet veranderen der inrichting van de lokalen der openbare school 

in het dorp der gemeente Zaamslag, en het aanbrengen van aanbouwen, 
met bijlevering van de bouwstoffen. Raming f 2470; 

2o het leveren en stellen van schoohueubelen in bovengenoemde 
school. Raming ƒ 1001. Aanw. 31 Mei en 4 Juni, te 9 uren. 

Zaterdag, H Juni . 
Ko7.end.ial (N.-Br.), te 3 uren, door den architect M. Vergouwen: 

het vergrooten eener kandijfabriek, voor rekening van de firma Van 
Gilse—Schuil. Aanw. 4 Juni, te 2 uren. 

Dinsdag. It Juni . 
Amsterdam, te 12 uren, door den kelonel-kommandant in het 2e 

artillerie-kommandement, op het bureau: het vervoeren van driestalen 
kanonnen van 24 cM. L/* 6, met bijbehoorende ramen en affuiten, van 
het hoofd der Handelskade te Amsterdam naar de in aanbouw zijnde 
batterij op het vuurtoren-eiland bij Durgerdain. 

Woensdag, 12 Juni . 
K Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

bouwen van een duiker in bet lijnpad op den linkeroever der rivier de 
Maas. tusschen de kilometerraaien 144 en 145 der rivierkaart op de 
grensscheiding tusschen de gemeenten Vierlingsbeek en Sambeek, prov. 
Limburg. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te's-llage, den ingenieur 
Steijn Parvé, te 's-Bosch. en den opzichter Kooreman, te Venloo. Aanw. 
5 Juni. te 11 men. Raming ƒ 540. 

'a-Hage, te 11 men, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhoud van de rijksrivierwerken en bun toebehooren op het Zwarte 
Water, met daartoe noodige leveringen, herstellingen en vernieuwingen 
en de afbakening van het vaarwater, van 1 Juli '89 tot en met3l Juni 
'90. Inl. bh den hoofdingenieur Leemans, te 's-llage, en den ingenieur 
Kscher, te Kampen. Aanw. 5 Juni. Raming ƒ 3300. 

's-Hage, te 11 uren. door het ministerie'van waterstaat enz.: het 
Onderhoud van de rijksrivierwerken en hun toebehooren op hetPanner-
densche kanaal, den' Nederrijn en de Lek, met de daartoe noodige leve
ringen, herstellingen en vernieuwingen, van 1 Juli '89 tot en met 30 
Juni '90. in vier pereeelen. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 
's-Hage. den ingenieur Musquetier, te Utrecht, en de betrokken opzich
ters. Aanw. 5 Juni. Raming: perc. 1 /'C900, perc. 2 f 7250, perc. 3 
ƒ 19 000, perc. 4 ƒ 30,000. 

's-llage. te 1*1 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
uitvoeren van baggerwerk met bijbehoorende werken in de rivier de 
Boven-Menvode, boven Gorichem. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, 
te 's-llage, den ingenieur Hoogenboom, te Dordrecht, en den opzichter 
Van de Kreke, te Gorichem. Aanw. 5 Juni. Raming ƒ 00,000. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
wegruimen van een in de rivier de Hoven-Merwede onder Gorichem 
gezonken lichtervaartuig. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, 
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den ingenieur Hoogenboom, te Dordrecht, en den opzichter Van de 
Kreke, te Gorichem. 

Donderdag, i:t Juni. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het verbeteren van rijkszeewerken op 
het eiland Wielingen. Inl. bij den waarnemend-hoofdingenieur, te Haarlem, 
den ingenieur Keuren;,er, te Hoorn, en den opzichter Gorter, te Wielin
gen. Aanw. 0 Juni. Raming ƒ 9730. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van bet prov. best.: het bouwen van eene pontwachtels-
woning nabij de Jacob-Klaassensluis, behoorende tot de werken van het 
Noord-Hollandsch kanaal. Inl. bij den waarnemend-hoofdingenieur, t< 
Haarlem, den ingenieur Keiiij s en den opzichter Lugten, beide te 
Alkmaar. Aanw. 6 Juni. Haming /' 5075. 

Huarlein, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
het gebouw van het prov. best.: het maken van eene hrugknechls-
woning bij de vlotbrug aan het zuideinde van Koedijk, behoorende tot 
de werken van het Noord-ilollandsch kanaal. Inl. hij den waarnemend-
hoofdlngenieur, te Haarlem, den ingenieur Kempees en den opzichter 
Lugten, beide te Alkmaar. Aanw. 0 Juni. Raming ƒ 1500. 

Haarlem, te II uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van bet prov. best.: bet uitvoeren van eenige weiken aan 
de noordelijke hoordvoorzieuing van het huitentoeleidingskanaal naar de 
nieuw te bouwen schutsluis, behoorende Int de uitbreiding dersluis-en 
havenwerken te IJmuiden. Inl hij den waarnemend-hoofdingenieur, te 
Haarlem, den ingenieur De Hruijn. te Amsterdam, en den opzichter Van 
Sluijs, te IJmuiden. Aanw. 0 Juni. Raming f 29,500. 

Vrijdag, 14 Jiilil . 
.Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterst enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het uitvoeren van baggerwerk in de 
haven te Breskens, behoorende tot de havenwerken in Zeeland. Inl. bij 
den hoofdingenieur in het 11e district, te Middelburg, en dm ingenieur, 
te Goes. Aanw. 7 Juni, te 2 uren. Raming f 4500. 

Zwolle, te 12 uren, door het ministerie van waterst. en/... aan het 
gebouw van het prov. best.: het aanbrengen van voorzieningen aan de 
kanaalhoorden van de Willemsvaart. Inl. bij den hoofdingenieur in het 
4e district, den ingenieur .Mulder en den opzichter Ritmeester, allen te 
Zwolle. Aanw. 7 Juni, te 11 uren. Raming ƒ 2'JOO. 

's-llage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het her
stellen en verbeteren van de rijkstelegraaihjiii'ii ti ssehon Amsterdam en 
Haarlem. lui. bij de inspecteurs te's-llage en Amsterdam. Raming ƒ 900. 

Maandag, 17 Juni. 
Maastricht, te lO'/i men, door het ministerie van waterst.enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het bouwen van een veerpont en bet 
leveren vaa een gierkabel aan het rijks veer te Haarloo, prov. Limburg. 
Inl. bij den hoofdingenieur in het 7e district, en den ingenieur Hebreus, 
heide te Maastricht. Aanw. 8 Juni. Raming ƒ 2400. 

's-Hage, te l l ' / j uren, door het ministerie 'van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het hestorten van den oever langs het 
's-Gravendeelsche veer aan de Dordtsche Kil. behoorende tot de veren 
iu de provincie Zuid-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur in het 10e 
district, te 's-Hage. den ingenieur, te Hrielle, en den opzichter Baimiann, 
te Dordrecht. Aanw. 8 Juni. Raming ƒ 1000. 

's-llage, te l l ' / j uren. door het ministerie van watoistaat enz., aan 
hei gebouw van hei prnv. best.: de Instorting van den kop van den 
[lam A, gelegen beoosten de Goereesehe haven, benevens de voorziening 
van de koppen der dammen 6, 7 en 8, aan het Flauwewerk op de 
noordkust van Goedereede, behoorende tot de zeewerken iu de prov. 
Zuid-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur in het 10e district, te's-Hage, 
den ai rondissemeiits-ingenieur, te Hrielle, en den opzichter Dalebont, te 
Goedereede, Aanw. h Juni. Raming ƒ 5000. 

Woensdag, l O Juni. 
s-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: hst 

onderhoud van de rijksrivierwerken en hun toebehooren op den Boven-
lijn en de Waal, met daartoe noodige leveringen, herstellingen en 
vernieuwingen, van 1 Juli '89 tot en met 30 Juni '90, in 4 pereeelen. 
Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur Van der 
Sleijden, te Nijmegen, en de betrokken opzichters. Aanw. 12 Juni. 
haming: perc. 1 / 23,750, perc. 2 / 28,225, perc. 3 /' 29,500, perc. 4 

ƒ 30.445. 
's-Hage, te II uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

onderhoud en herstel der werken van de Nieuwe-Maas. het Scheur en 
aan den lloek-vaii-Ilolland, uitmakende den waterweg langs Rotterdam 
naar zee, van 1 Juli '89 tot en met 30 Juni '90, in 2 perc. Inl bij den 
hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage. en de betrokken ingenieurs en 
opzichters. Aanw. 12 Juni. Raming: perc. 1 f 20,450, perc. 2 ƒ 123.000. 

'«-Hage, te 11 uren, door bet ministerie van waterst. enz: het 
verrichten van baggerwerk in den Atner en de Donge, het onderhouden 
van de werken op den Amer en op het benedendeel van het Oude-
Maasje eu van de Donge. benevens het onderhouden der voltooide werken 
tot verlegging van den Maasmond, van 1 Juli '89 tot en met 30 Juni 
'90. Inl. bij den opzichter Ten Doeschate, te Geertruidenberg, en aan 
bet bureau der werken voor de verlegging van den Maasmond, te 's-Bosch. 
Aanw. 12 Juni, te 11 uren. Raming ƒ 15,000. 

Donderdag. 2 0 Juni. 
Haarlem, te II uren, door het ministerie van wateist. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het maken van eene hrugknechts-
woning bij de vlotbrug te Westgraf!dijk. behoorende tot de werken van 
het Noord-Hollanilsch kanaal, lui. hij den waarnemend-hoofdingenieur, 
te Haarlem, den ingenieur Kempees, te Alkmaar, en den opzichter Dirks, 
te Purmerend. Aanw. G Juni. Raming /' 3800. 

Zaterdag . Tl J u n i . 
It recht, te 2 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van het prov. best,: het vernieuwen en verstraten van eenige 
vakken klinkerbestrating van den rijks-grootenweg der le klasse no. 3 
in de provincie I'treeht. Inl. bij den waarnemend-hoofdingenieur, te 
Haarlem, den ingenieur en den opzichter Baars, beide te Utrecht. Aanw. 
15 Juni. Raming ƒ 2010. 

Dinsdag, ir. Juni. 
Assen te 2 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: het verruimen van een gedeelte van het 
hovenpand dei- Drentsche hoofdvaart, lang 2180 M.. gelegen tusschen de 
KooD-Bakkersdraai en de Grietmansbrug te Smilde. van paal no. 89 -\~ 
70 M. tot paal no. I l l - f 50 M. Inl. bij den hoofdingenieur Reuvens, 
te Zwolle, en den ingenieur Castendijk, te Assen. Aanw. 18 Juni te 
II uren. Raming ƒ 38,200. 

A P L O O J 
VAN 

A A N BESTKDINijlKN. 
's-ISosrh, 15 Mei, onder beheer der genie, 

aldaar: lo. het doen van herstellingen en voor
zieningen aan militaire gebouwen; ingekomen G 
hilj., als: 
Th. Meuwese, 
Th. II. Dirks, 
G. de Ruijter, 
Tli. A. v. Ravenstein, 
F. Oliviers, 
I. . Ilurkens, 
Raming 

2o. het leveren van 
9 bilj., als: 
A. Sandei's, 
J. L. Leonards, 
Th. A. v. Ravenstein, 
I". Oliviers, 
Th. II. Dirks, 
L. Hurkeus, 
Th. Meuwese, 
H. v. d. Velden, 
C. Nagelvoort, Rossom, 

on L. Kkelmaus 
Raming 

3o. het inrichten vi 
plaats van voertuigen; 
I'. Oliviers, 
Th, A. v. Ravenstein, 
G. de Ruijter. 
L. Ilurkens, 
II. v. d. Velden, 
Th. II. Dirks, 
C, Nagelvoort. Rossein, 

en L. Ekelmans, 
Raming 

Vollenhove, 10 Mi 
biimenvei zwaring aan den Blankeiihammerdijk, 
in 2 perc, en het vernieuwen van de brug over 
het uitwateringskanaal, in 1 perc; minste inschr. 
waren: 
perc. 1, F. Aberson ft Co., Steenwijk, ƒ 11,700 

D 2, IJ. de Lange, kuinre, » 11,700 
'i 3, G. Brugge, idem » 3821 

( • r o l l i n g e n , 17 Mei: het bouwen van een 
huis met pakhuis, aan de Westerkaai te 
Groningen, onder beheer van den architect K. 

' 1 1 bilj., als: 
te Groning 

idem 

te 's-Boch, j 3300 
» idem » 8279 
» idem .) 3240 
0 idem n 3150 
ii Gemert, 3147 
» 's-Bosch, » 3024 

a 3500 
kazernemeubelen ingek. 

te 's-Bosch. /' 1482 
• Roermond, '» 1432 
» 's-Bosch, • 1401) 
u Gemert, a 1388 
» 8-Bosch, » 1387 
- idem 1. L876 
» idem • 1280 
» idem • 1272 

i) Zatt-Boimuel, A 1211 
1 1500 

,tn de houtloods tot berg-
ingek. 7 bilj., als 

te Gemert, ƒ 1H83 
» 's-Bosch, » 184? 
» idem 1 1833 
» idem 1 1820 

idem B 1820 
1 idem » 1790 

" Zalt-Boiiuuel. . 1GG9 " Zalt-Boiiuuel. 
» 20; 0 

ei: het maken v in eene 

lloi'k/ciiia; itiL't'l 
J. Ibelings, 

II. Huizinga, 
.lansen, 
Th. Dalmolen, 
(HoVnliurgor, 
Meulink, 
le Jong, 
Dnoijt's, 
Poters, 

l)i,k, 
\V. Wi.'tsiMna. 

„und. 
i i - i s c i i c , 17 Mi 

idem 
iilt'iii 

idem 
idem 
Idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

/' 10,<J8U 
. 10,924 
» 10,884 
0 10.479 
» 10,185 
» 10,157 
„ mus; 
» «,%7 
» ü,813 
» U,42(> 
» 8.U21 

hot bouwen van een nieuw 
woonhuis eu bijkomende wei ken voor G. Schip
pers, aldaar, op zijn hofstede, bewoond door M. 
Sinki', aan de Damstraat, onder beheer van den 
architect A. le Clereu, te Kruinincen; iiuiek. 5 
lull., ah: 
I". Kidderholl', te Ierseke, ƒ 2884 
I.. I.aban, » idem > 27'J'J 
W. Goeman, i idem » 2784 
M. Koi-staiije, » idem >, 207:1 
A. Marteijn, » idem » 2582 
(ie^und, 

<;eldro|>. 17 Mei: het bouwen eener stoom
weverij voor de lirin.i A. van den Heuvel & Zn.; 
ingekomen ll bilj., als: 
W. II. Booms, te Eindhoven, J 10,440 

Gaal, » Geldrop, » y,789 
idem » U.G40 

I. 
.1. Ilieli: 
Gegund. 

Vlieringen , 17 Mei: het vergrooten der school 
te llvpolitushoei'; ingekomen 4 bilj., al: 

Ie Hoer & Co. 
0. Kroon. 
\ . J. Poel, 
M . Poppen, 
Gegund, 
Raming 

Bergambacht 
Krimpeuerwaard 

te Medemblik, 
» Wielingen, 
» idem 
u idem 

/' 4:1411 
•1 41'.10 
» 3785 
» 3881 

/ 4000 
17 Mei, voor rekening van de 
lo. het herstellen van de 

gexeebraakte en beschadigde dijken, neervoeten, 
buiten- en binnenboriuen lanys de rivieren de 
Lek, de Merwede en IJsel gelegen, benevens liet 

maken en aanhalen van steenbestortingen, steen-
be/ettinken enz.; aannemers waren: 

a. onder Ueiirambaclit. 
perc. 1, t'. Zanen llz. Jr., Ammerstol, ƒ 150 

.1 2, dezelfde, idem » !M0 
» :i , ('. Zanen Hz. Sr.. idem » 170 
b. onder l.ekkerkerk. 

perc. 1, T. de Waard, l.ekkerkerk, ƒ 700 
» 2. (I. de Joiifc', Ammerstol, 11 1050 
>< 1'. Zanen, idem » 280 
e. onder Krimpen a/d. I.ek; W. Visser, te 

Ammerstol, voor J 1250. 
d. onder Krimpen a/d. IJsel; J. Trouborst, te 

Ouderkerk a/d. IJsel, voor ƒ 690. 
e. onder Ouderkerk a/d. 'IJsel. 

perc. 1, VV. 't Hoen, Alblasserdam, f 3240 
» 2, C. Zanen Hz , Ammerstol, » 2000 
» 3, II. cle Man, Rerpimuacht, » 4500 
/'.onder Ooiiderak en Haastrecht; I). Reehorst, 

te Ouderkerk a d. IJsel, voor / 1960. 
2o. de levering van }_'iint langs de Lek- en 

IJseldijken; aannemers waren: 
Perc. 1, onder Bergambacht 275 M', C. de 

Jong, te Streefkerk, voor f 410. 
Perc. 2, onder l.ekkerkerk 260 M', IJ. Reehorst, 

te Ouderkerk a/d. IJsel, voor /' 390. 
Perc. 3, onder Krimpen a/d. Lek 340 II1, 

dezelfde, voor /' 495. 
Perc 4, Ouderkerk a/d. IJsel 270 M 3, J. Spek-

snijdei, idem, voor f 390. 
Perc. 5, ouder tïouderak 220 M 3, J. Goudriaan, 

idem, voor f 325. 
Perc. 6, onder Haastrecht 410 M 3 , D. Reehorst, 

idem, voor f 616. 
Perc. 7, onder Schoonhoven 200 M', P. Visser, 

te Streefkerk, voor j 300. 
Perc. 8, onder Hergstoep 390 M', J. Ureedveld, 

idem, voor f 545. 
Perc. 9, onder Lekkerkerk 100 M 3, EL den 

lirei'jen, te Hardinksveld, voor /' 150. 
Perc. 10, onder Ouderkerk ad. IJsel, 230 M', 

II. Speksnijder, te Ouderkerk a/d. IJsel, ƒ 320. 
Perc. 11, onder Stolwijkersluts 640 M', P. den 

Itreejen, te Ilardinksvehi, voor /' 950. 
Perc. 12, onder Haastrecht 400 M', I). Reehorst, 

te Ouderkerk a/d. IJsel, voor ƒ 600. 
3o, het gewoon onderhoud der dijken en grint

wegen, ged. 4 jaren; aannemers waren: 
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Pi 
dijken. 

1. tuide!' 
2. » 

4 . 

.de Vos, 
per jaar. 

aldaar, / 350 
860 

9. 

12. 

480 

360 
860 
ggo 

700 
1)30 
500 
520 

500 

5!)0 

5<i0 

i 300 

670 

500 ijzeren dijkpennen; 

Bergambacht. I 
Lekkerkerk, E. Ilndde. aldaar 
Krimpen a/d. Lek en a/d. Usel. 
J. (ïouwens, Krimpen a/d. Usel, i 
Ouderkerk a/d. Usel, ('. Zanen, 
Aliunerstol. l 

» (ioiiili'i-.ik. A. de .Ion;.', idem, i 
» Haastrecht, I. v. Vliet, l.opik. ) 

6. wegen. 
onder Stolwijk, II. Mak, Bergambacht, i 

• Haastrecht en Vlist. T. v. Donk. 
Vlist. 

• Vlist, Stolwijk en Bergambacht, 
.1. Verkerk, Ammerstol, 

» Bergambacht, A. Mak. aldaar, i 
• idem en Zuidbroek. \V. Zanen. 

Bergambacht. 
» Haastrecht en Stolwijk. I'. Ouder

kerk. Stolwijk, 
13. B Stolwijk en Berkonwoudc. T. 

Mudd'e, Lekkerkerk, 
14. » Ouderkerk ad, Usel en Berken 

wonde, l i . Boel', Bergambacht, 
15. » Lekkerkerk en Ouderkerk a/d. 

Usel. T. Mudile. Lekkerkerk, 
•lo. het vierjarig onderhoud der dijksinaga-

zijnen; aannemer A. .1. Stuurman, te Ammerstol 
voor ƒ 140 per jaar. 

5o. de levering vai 
ingek. 20 bilj., als: 
,T. Gnoildo, Bergambacht. 
M. de üruiter, Lekkerkerk. 
Van de Velde, Ouderkerk a/d. A instel. 
A. Vis, Waddinksveen, 
(1. Kastelein, Streefkerk, 
Konijnenburg. Nieuw| rt. 
M. Kimman. Purinorend, 
W. Zanen, Ainiuerstol, 
J. Aberson, Deventer. 
J. Starn, Streefkerk, 
W. v. d. Herk. Lekkerkerk, 
II. v. Zoest, idem 
F. Schreij, Lekket land, 
1'. Kramer, Stolwijk, 
Wed. v. d. Meniën, Ameide. 
L. Klein, Vianen, 
A. Rooster, Gouda, 
De Ruiter, idem 
Trouw, Goudriuan. 
A. Barreveld, l.iuschoten, 

Oostrrland , 18 Mei: het nnderhoiidsvveik aan 
de waterkeering der Ooster- en Sirjanslandpol
ders, tot 30 April '90; ingek. 7 bilj., als: 
I'. Moerland. Stavenisse, / 7300 
J. v. Strien, Zieriksee, ft 6800 
A. v. Popering. Bruinisse, • 0788 
J. Ondcrdijk, Sirjansland, » 0780 
L. v. Popering Dz., Hruhiisso, » 6750 
.1. de Rijke, Sirjansland, • 0740 
C. Botter Cz., Bruinisse, » 0740 

Kampen. IK Mei: het bouwen eener kapel 
met toren en bet maken vat ne afsluiting op 
de R.-K. begraafplaats, aldaar, ouder beheer van 
den architect A. C. Boerma; ingekomen 3 
bilj., als: 
K. A. v. d. Berg en I'. de Herder, Zwolle, ƒ 0838 
F. Raaijmakers, Nieuweramstel 
J. Gemts, Kamjicn, 
Gegund. 

Nijmegen, 18 Mei: het bouwen van een 
graanpakbuis met kantoor, stallingen vrijstaand 
woonhuis, onder beheer van den architect D. 
Semmelink; ingek. 0 bilj., a's: 
S. J. Meijn, te Nijmegen, 

idem 
Ubbergen, 
Nijmegen, 

ƒ 408 
420 

» 400 
» 389 
» 3S0 
. 879 
» 372 
» 357 
» 348 
» 345 
» 335 
» 312 
ii 300 
» 207 
» 200 
ft 274 

271 
» 271 
» 251 
. 245 

Wed A. B. I'llain, 
H. Goiiilenau & Zn . 
A. v. Dijck-l'otit. 
A. v. Wijlick, 
P. .lansen. 

Bovendien 2 bilj. 

ƒ 8186 
8189 
3 I I S S 
::I>7'.I 
21107 
2966 
2948 
8890 
2S77 
2S2h 
2747 

0150 
684C 

f 31.540 
» 31,377 
» 28,445 
» 26,080 
» 20,805 
» 26,683 

Van lak"en S'belteuia 
F. Buskens, 
Joh. Buskens. 
,1. B. Smits, » idem 
G. Buskens, i idem 
Gegund. 

Wlllirlmlnadorn, 18 Mei: bet herstel, de 
vernieuwing en het onderhoud tot en met 30 
April '00. van de aaide-, kram-, rijs- en steen
glooiingwerken aan de waterkeering van den 
calamiteusen Onstbevelandpiilder; ingek en 7 
bilj.. als: 
C. Holier Cz... Bruinisse, f 5040 
B den Exter v. d. Brink. Krabbendijke, » 5808 
G. Heartens, Boek, » 6833 
S. Blok, Kortgene, » 5823 
,1. de Jonge, Biezelinge, » 5785 
A. Foudraine, Goes, » 5710 
C. de Wilde, Kattendijke, » 5007 

Nog niet gegund. 
Raming f 5620.60. 

Bergen-ov-Zoom, 18 Mei, voor rekening der 
gemeente: lo. de levering van 73,000 grèskeien 
als: 70,000 12 14 cM„ 1000kantsteencn 12/20cM. G. Verweij, Uithoorn, 
en 2000 7/12 cM.; ingek. 4 bilj., als: 'O. de Vries, Haarlemmermeer 
A. üapsant. te Yvoy (België), ƒ 4088 ' Groningen, 20 Mei: het 

H. Petit, te Breda, / 3583 
O Asselbergs Dz., • Bergen-op-Zooin,« 3560 
A. v. Dijk-Petit, i idem » 8488.90 

2o. de levering van 62,000 straatklinkers; 
ngekomen 4 bilj,. als: 

P. Verheul, te Hergen-op Zoom. ƒ 680 
A. (ionen. » idem • 661.56 
M. A. v. Loon, i> idem • 055.20 

II. de Rijke, » idem » 054.16 
3o. de levering van 376 M' ruwe hardstee 
ittoirbanden eu 150stuks limietpaaltjes; ingek. 
bilj., als: 

te Bergenop-Zooin. / 570 
. idem » 660 

idem » 485 
» Luik. « 475.50 
» Roermond, > 450 
van onwaarde. 

Oudrlandi . 18 Mei: liet onderhond der rijs-, 
aarde- en kramwerken tot 30 April '00. aan de 
waterkeering van het waterschap Baarland ca . ; 
ingek. 11 bilj., als: 
.1. v. Popering. Bruinisse. 
P. v. il. Berge. Kolijnsjilaat, 
(1. Meertens. Hoek, 
A. Holier. Scherpenisse, 
('. Bolier Cz.. Bruinisse, 
.1. de Jonge. Biezelinge, 
1'. .1. Visser. Ilansweerd, 
,1. I.eijs. Nieuwdorp, 
B. den Exter v. d. Drink, Krabbendijk 
A. Foudraine. Goes, 
C. de Wilde Az.., Kattendijke, 

Amsterdam, 18 Mei: liet bouwen van een 
café-restaurant niet bovenwoning, op een terrein 
aan het Damrak no. 60, boek Viouwensteeg. te 
Amsterdam, onder beheer van den architect W. 
Langhout Gz.. aldaar; ingek. 21 bilj.. als: 
II. (i. Schuiten, 
P. Smit en Hermans, 
D. Oosterink, 
D. Ileijink, 
Peters en Roelofs. 
J. F. Premier, 
11. Rietsnijder. 

11. Zeevat, 
Knipper en Vree, 
H. Schouten, 
,1. Koster. 
G Woud, 
K. .1. B. v. Damme, 
A. Paans. 
H. C. Dorlas, 
Ph. A. Warners. 
E. II. Helle, 
C. J. Maks, 
11. II. Ruauders. 
G. Boon. 
W. Greeve, 
Gegund. 

Amt.Icrdi.nl. 18 Mei: het verbouwen van een 
perceel Bickersplein, hoek GrnotelSickorsstraat 
no. 1, voor rekening van M. E. Jonker, te Am
sterdam, onder beheer van de architecten Wilkens 
en Van Al kei; ingek. 17 bilj.. als 
A. J. v. Liemt. 
C. J. Maks Jz., 
H. C. Dorlas, 
(i. Boon, 
D. II. Zeevat, 
II. Hofte, 
Peters en Hoelofsen, 
II. Rietsnijder »t Zn. 
VV. Greve, 
G. Woud, 
Knipper en Vree. 
A. Aulders, 
i l . Schouten, 
M. v. Ommeren, 
P. J. v. Doom, 
.1. Kruijswijk, 
P. A. Warners, 
Gegund. 

Walsoorden. 18 Mei 
aan de zeewering van 
schap Walsoorden; minste inschr. .1. l'ambeen, 
te llontenisse, voor f 12,500. 

Haarlem, 20 Mei: het vervangen door twee 
gemetselde bruggen met ijzeren trogplaten van 
de houten bruggen over den Spaarnwoiuler-
toebt iu den Sloterwegen over don B obloeker-
tocht in den Llweg te Haarlemmermeer; ingek. 
8 bilj., als: 
Verhagen en Van 't Wout, Haarlem 

houten loods op het Martinikerkhof; ingekomen 
8 bilj.; minste inschr. II. Nieland, te Wirdinn, 
voor 1444. 

Itosiri M ijk 20 Mei: het bouwen vaneen 
huis, ouder beheer van den bouwkundige A. 
Willems; ingek. 6 bilj., als 
F. v. d Sruijk, te Oosterwijk 
P. Versteijne, » idem 
F. Smulden, » idem 
.1. Schonk, » idem 
II. Vriens » idem 
C. Schonk, '» idem 
Gegund. 

's-llage, 20 Mei: de verlenging 
ring van de 

ƒ 5360 
,i 4702 
» 4768 
» 4720 
» 4715 
» 4657 

en riolee-
Delistraat; ingek. 13 bilj., als: 

te Amsterdam, /• 37.200 
* idem » 37,000 
• iilem a .36.940 
• idem « 30,000 

idem » 36 SI 5 
idem » 36,800 

i idem t> 36,640 
i idem » 36,600 
o idem » 36.060 
1 idem » 34,840 
• idem » 34 680 
» idem ». 34,443 

idem » 34,200 
idem • 34Ö00 
idem » 33,980 
idem • 88.960 

• idem » 33.700 
t idem > 32 920 
1 idem »> 32,874 
1 idem .> 32,395 
• Buiksloot, . 31,180 

's-llage 
idem 

W. v. Leeuwen, Hellevoetshn 
l i . Keij, Rotterdam, 
.1. Schoonenberg. 's-llage, 
A. de Boi-st, l'a|ienilt'ecllt, 
II. Hols Sc Co., 
A. de Waard ei: J. C. D.erckx 
M. Hot, Vlaai-dingen. 
\V. Swaneveld. 's-Hage, 
II. Jongenburger, Waddinksveen 
11. I). F. Meijer, Leiden, 
J. v. il. Elshout. Scheveningen, 
J. de Bruijn eu G. J. V. d. Horst, 
(I. v. il. Drilt. 

Amsterdam, 20 Mei, voor rekening der ge
meente: lo. het bouwen eener brandweerkazerne 
san de De-Ru y terkade; ingek. 22 bilj., als 

/' 3240 
3075 
2081 
2048 
8860 
2602 
2675 

l 2504 
> 2580 
i, 2550 
» 2480 

s-llage, . 2400 
idem » 2400 

Knipper en Vree. 
II. Rietsnijder .t Zn.. 
W. L. Le'ibbrant, 
C. I. Maks Jz., 
II. R . Hendriks, 
G. Woud. 
II. Schouten, 
G. Boon. 
J. J. Iloekholtz, 
W. Greeve, 
Schmidt en Hermans, 
A Aalders, 
.1. F. Premier, 
F. Ra si makers, 
Peters en Roelofsen, 
.1. Koster. 
E. II. Helle, 
K. J. B. v. Damme, 
II. C. Dorlas, 
B. v. Buuren, 
L. Vlasman, 
L. .1. Metz 

te Amsterdam, ƒ 8460 

B 
idem i) 8430 

a 
idem » 7908 

„ idem » 7850 
idem » 1560 
idem u 7356 

» idem i 6945 
a idem .) 6856 
i Buiksloot, » 6800 
1 Amsterdam, • 6446 
X idem » 6395 
o idem .» 6329 

) idem I 6063 

t 
Haarlem, » 5997 

o Amsterdam, » 5900 

• Weesp, • 5S73 

• Amsterdam, I 5690 

: de onderhoud Wei ken 
liet eulamiteust water-

P. v. d Weegli, 
Th. L. v. Looij, Halfweg. 
P. J. v. Mierlö, Sloten, 
B. Zuidhof, Haarlem, 
J. L. dc Jongh, Ameide, 

idem 

bouwen 

ƒ 7000 
• 6S24 
I 6666 
» 6640 
» 6593 
» 0427 
» 6190 
• 5389 

van een 

te Amsterdam, ƒ 74.200 
idem » 73490 
id. in » 72,970 
idem » 72,927 

Os, » 71.950 
Amsterdam, » 71,717 

idem » 71,500 
idem » 71,500 
idem » 60,800 

Buiksloot, » 09.8110 
Amsterdam, » 69,500 

idem » 69,000 
idem » 68,900 

Nieuweramstel, » 08,448 
Amsterdam, » 07,980 

idem » 67,791 
idem » 67,000 
idem • 66,966 
idem » 66,966 
idem » 66,773 
idem » 64,647 

Zalt-Bommel, i 63,245 
2o. het maken van besproeiingstoestellou en 

urinoirs, met bijlevering van de benoodigde 
materialen; ingek. 3 bilj.; minste inschr. E. F. 
Apol. te Amsterdam, voor ƒ 2758. 

Wiiisum, 20 Mei: eene belangrijke verbou
wing aan het post- en telegraaf kantoor te Win-
suin, onder beheer van den architect .1. Timmer, 
te Obergum: ingekomen 9 bilj., als: 
F. Dieters, te Leilens, f 3760 
II. Nieland, » Warfum, » 3720 
1'. Dam, • Rusk werd, » 3390 
K. Bergman, » Bailoo, » 3370 
II. Ileizenberg, » Obergum, » 3369 
M. Boci-soma, • Warlhuizen, 9 3350 
G. v. Veen, » Obergum, » 3334 
II. Meijer, » idem » 3325 
II. Moorman, » Beduin, » 3160 
Gegund. 
Raming f 3100 

's-llage. 20 Mei: de levering van den metalen 
bovenbouw voor negen bruggen, ten dienste der 
staatsspoorwegen op Sumatra, (bestek XVII); 
ingek. 7 bilj., als: 
Kon. fabriek van stoom- cn andere 

werktuigen. Amsterdam, ƒ 54,030 
F. Kloos , \ i Zonen, Alblasserdam, • 50,h78 
Soc. internationale, Braine-le-Cointe, » 48,690 
Soc. de travau \ publics, Brussel, » 47,840 
La Métalhugiipie, idem » 46,947 
L. .1. Enthoven Sc Co., 's-Hage, • 45,719 
Soc. Dvle et Bacalan. Parijs. » 45,412 

Gegund aan L. .1. Enthoven Sc Co., te's-Hage. 
Amsterdam, 20 Mei: het driejarig onderhoud 

en het doen van eenige vernieuwingen, in twee 
neiceeleii, ten behoeve van den Slot erbinnen-en 
Hiddelveldsche «combineerde polders, ingaande 
1 Juni '80 en eindigende uit. Mei '02. 

Perc. 1, ingek. 6 bilj., als: 
A. Bosch, Sloterdijk, f 0780 
G. v. Steenwijk, idem • 6600 
F. Peters, Amsterdam, » 6370 
Nieiiwkerk Heijtlagen, idem • 6347 
Th. Peppink. idem » 6330 
W. de Loon, Sloten (N.-IL), » 6100 
Raming » 6300 

Perc. 2, ingek. 12 bilj., als: 
A. Bosch, Sloterdijk, ƒ 6050 
VV. Kroon, Amstelveen, » 5990 
11. Kroon, Nieuweramstel, > 6990 

D E O P M E R K E R . 

ƒ 6890 
> 5800 
> 6800 
» 5750 
> 5726 
• 5590 
> 5390 
i> 5280 
» 4990 

6700 

f 357 
313 
34D 
347 
425 
410 

29.-. 

A. v. d. Beek, 
1'. Manié, 
I.. Koole. 
.1. de Bree, 
D. Tholens, 

Nijmegen, 21 Mei: 

L. Pot, Buiksloot. 
Nieiiwkerk Heijtlagen, Amsterdam, 
W. Ambachtsheer, Nieuweramstel, 
F. Peters, idem 
Th. Peppink, idem 
G. v. Steenwijk, Sloterdijk, 
P. Boeljon, Watergraafsmeer, 
P. F. Rijken, Nieuweramstel, 
W. de Leon, Sloten (N.-IL), 
Raming 

Hengelos (0.), 21 Mei: eenige bijbouwingen en 
herstellingen aan de school voor m. u. I. o. 
aldaar, onder beheer van den architect J. van 
der Goot; ingekomen 9 bilj.. als: 

bijbouw herstellingen 
J. G. Tiinis Hz., Hengeloo, ƒ 2063 
II. Ensink, idem 1987 
A. II. M. Wesselink, idem 1880 
W. v. Leeuwen, idem 1877 
A. Smit, Borne, 1730 
A. Groothengel Sc Zn., idem 1773 
A. II. v. d. ilerg, Hengeloo, 1759 
J. liriiminelhuis, idem 1757 
L. P. Groothuis, idem 1669 
Gegund. 

Ziinoi inaii,• 21 Mei: het herstel, de ver
nieuwing en bet onderhoud tot 30 April'90, van 
de aarde-, kram-, rijs-, steenglooiing enz., aan 
de waterkeering van 'het ealamiteuse waterschap 
Nieuw-Homiiienede; aangenomen door I'. Vink, tc 
Noordgouwe, voor ƒ 2232 
Raming > 2311.96 

l 'liiiiupine 21 Mei: de onderhoudswerken 
tot 30 April '90, aan de waterkeering van den 
Staii-Philippinepolder; ingek. 5 bilj.. als: 

te Zaamslag, ƒ 2174 
r, Breakens, » 2119 
» Neuzen, > 2099 
» Hoek, o 2075 
» Neuzen, » 1884 

het bouwen van kantoren, 
pakhuis enz., voor M. P. .1. Brondel, onder beheer 
van den bouwmeester .1. Knoops Jr.; ingekomen 
4 bilj., als: 
J. S. Grandjcan en W. II. Thunnissen, 

Nijmegen, ƒ 8100 
I'. Buskens, idem > 7945 
.1. A. Groot. St.-Anna bij Nijmegen, • 7620 
A. Belening, Nijmegen, » 7297 

Niet gegund. 
luie, sii.iiri 21 Mei: het bouwen van eene 

kazerne ca., voor een regiment infanterie, le 
Amersfoort; ingek. 29 bilj., als.' 
E. Saltzberr, Hilversum, 
t'. ter Horst. Zwolle, 
W. Westeihof. Tilburg, 
VV. G. v. Berkiun, Amsterdam, 
I. . de Roov, Tilburg. 
L, de Neef, Brielle. 
K. Bleeker, Zutfen,' 
J. II. Vos, Almeloo, 
M. L. Veenenbos. Brielle, 
I- Kalis Kz., Sliedreeht. 
W. v. Leeuwen, Hellevoetsluis. 
II. ,1. Nederborst, Gouda, 
M. Verhoeven, Deventer, 
A. v. d. Meijden, Hardinksveld. 
J Smit VII, Utrecht, 
H. A. v. Spanje. Amsterdam. 
II. Dinkla, Buiksloot, 
I'. Diiinker. Amsterdam, 
W. A. G. Jansen, Utrecht, 
1'. Verbruggen, Waddinksveen, 
•I. .1. Doekholts. Arnste.ulam. 
II. Schouten. idem 
A. .1. v. Liemt. idem 
I'. Oosterink, Nieuweramstel, 
I'. Cerlijn Sc Zn., en A. J. de Haan, 

Amsterdam, 
1; IL Helle, idem 
l l v. Buuren. idem i 
K. .1. B. v. Damme. idem 
u . L. Leibbrandt, idem 
llaming j 

Uiilterdam, 21 Mei: het bouwen van een 
nieuw pand op den hoek der Scheepstiinmer-
inanslaan en Houtlaali, aldaar, onder beheer van 
''en architect P. Vermaas: ingek. 5 bilj.. als: 
"• Bri'iir, te Rotterdam, ' J 32.872 
; l'ina, » idem a 29 246 
'I. W. Vrolijk, » idem • 28.675 
A. v. d. IJogert, » idem » 24.990 

C. Sonderuieijer, » idem • 24,990 
l ' treehl , 21 Mei: de uitbreing der water-

eiding op het station Breda; ingekomen 15 
'"Ij., als: 
j; Claus, 's-Hage, 

Hakkeren. Prinsenhage, 
; • de Groot, Sliedreeht, 
' l ' . Kessel, Breda, 

Weijers, Tilburg, 
Seliuller. Raamsdonk. 

C. D. Kleijn, Raamsdonk, ƒ 9849 
J . de Hoer, 's-Bosch, • 9230 
G. v . d. Velden, Breda, > 9187 
A. Verhagen Sc Zn., idem « 9096 
J. Hillcn, Grave, » 9000 
P. J . Schellekens, Breda, i 8969 
G. Wilsen, 's-Hage. 8799.79 
II. Wienhoven, Schiedam, » 8700 
Merkelbach, Van Enkbtiizen Sc Co., 

Rrcda, > 8470 
Raming 9400 

M. de Vries, Lemmer, 
H. H. Smit, A! t< it'ii ii in. 
J . v. Noordennen, Ilarlingen, 
W. de Vries, Garnwerd, 
A. Woldringh, Zoutkamp, 
K. Lentz. Ruisschebrug, 
J. W. de Vries, Sinilde, 
J. B. de Jong, Driesum, 
A. Pastoor, Stedum, 
Gegund. 

Perc. 2, liet opgraven van het Eppenbuister-

/ 20,700 
» 20,600 
• 20,540 
i 20,390 
» 29.288 
' 18,150 
i 17,924 
» 17,600 
» 16,987 

Hoorn. 21 Mei: de gewone jaarlijksche vver- | maar, lang 3560 M.; ingek. 2 bilj., als: 

f 896.000 
> 888,947 
» SSS.MII I 
» 881,000 
» 879.700 
» 879,000 
i, h?\(iiin 
» 878,000 
» 877.000 
» 873,000 
» 871,000 
» 870,000 
» 870,000 
o 870,000 
> 866,900 
s 865,000 
» 860,000 i 
» 857.000 j 
» 849.8341 
» 84'i.NKI 
Ü K45.nt'0 
» 843,780 I 
» 842.600 
» S42.000 
> 840,000 
» 839,000 
» s:;:,.:,oii 
.. S:i;'.(lllll 
» 830,950 
» 827.000! 

ken aan de zeewering enz. van Diechterland 
minste inschr. waren: 

ti. Noorderdijk; 
perc. 1, A. Krul,' Andijk, steenglooiingwerk, ƒ 2550 

• 2, G. de Vries Jz., idern, i i 760 
» 3, .1. de Vries Dz.. idem, i » 3230 
n 4, C. Bot, idem. schoeiingwerk, • 810 
» 5, G. de Vries Jz., idem, dijksrijwegen 

onderhoud. » 710 
» 6, J. Roosendaal, Enkhuizcn, maga

zijnen, ,• 610 
a 7, W. Rienderbolf. idem, verdediging 

binnen Enkhuizcn, » 630 
» 8, R. Loots, idem, grindleverantie 

400 M», . 12S0 
» 9, C. Liefhebber, idem, bestraat 

paardenpad (2000 M.), «2110 
b. Zuiderilijk; 

perc. 1, .1.Mantel,Enklmizcn,steenglooiing
werk, » 300 

» 2, I). Ruiter, Venhuizen, paardenpad 
(1582 MA ,> 1690 

» 3, J. Mantel, Enkhuizer.. dijksverzwa-
nug, n 3130 

» 4, I). Bounder, Scharwoude, steen
glooiingwerk, » 1070 

» 5, J. Kok, Venhuizen, dijkrijwegen 
onderhoud, » 580( 

i> 6. D. Ruiter, idem, magazijnen, > 300 j 
» 7, D. Beunder, Scharwoude, grindle

verantie (300 M»), .i 900 I 
r. Westerdijk; 

perc. 1, D, Beunder, Scharwoude, steen
glooiing enz. binnen Hoorn, » 500 

a 2, R. de lit ter, Staveren, steenglooiing 
en llijksvor/w.lriiig. » 5400 

» 3, I). Beunder, Scharwoude. steen-
glooiing en onderhoud, » 450 

* 4, G. Renoij. Westorblokker. straat
weg, » 1030 

» 5, J.v.d. Berg Lz., Hoorn, magazijnen, » 340 
» 6, R. de Groot, Scharwoude, dijksrij-

wegen, • 530 
» 7, D. Beunder, idem. grindleverantie, 

370 M'J en 151) M3 Noordzee-schel-
pen, » 1710 

tl. Binnendijk: 
D. Beunder. Scharwoudi 

e. Wiukelerilijk; 
A. v. d. Mole. Winkel, rijwegen enz., t> 560 

llardenlierg, 21 Mei: het bouwen van eene 

ƒ 2200 
I 1490 

J. B. de Jong, Driesum 
W. de Vries, Garnwerd, 

Niet gegund. 
Perc. 3, het opgraven van het Oude Dienje, 

lang 2480 M.; ingek. 3 bilj., als: 
J. v. d. Gallic, Groningen, j 800 

de Vries, Garnwerd, > 795 W 
J. B. de Jong, Driesum 
Gegund. 

Perc. 4, het uitbaggeren van het Warranter 
maar. lang 4050 M.; ingekomen 4 bilj., als: 
J. B. de Jong, Driesum, 
('. de Ruiter, Utilvv< ril. 
J. v. Koordennen, Ilarlingen. 
II. II. Smit, Alinenuin, 
Gegund. 

Ilriiinisie, 22 Mei: bet maken van werken 
tot verdediging van den oever en van het herstel, 
de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April 
'90, van tie aarde-, kram-, rijs• en sltvngloniing-
werken aan ,le waterkeering'van het ealamiteuse 
waterschap Bruinisse; ingek. 16 bilj., als: 

700 

ƒ 7900 
» 5790 
» 5649 
» 5555 

i J. v. Strien. Zieriksee 
.1. Visser, Ilansweerd, 
W. Hingelhorg, Duivendijke, 
J. Briiggeiuan. Ilansweerd. 
F. A. Adriaanse-Polvliet, Walsoorden 
A. Foudraine, Goes, 
II. .1. R o n i e i j i i . Burg. 
P. J. Verbist. llontenisse. 
H. C. v. il. Ende, Zieriksee. 
B. den Exter r. d. Brink, Krabben

dijke, 
.1. Moerland, St.-Annaland, 
Jb. de Rijke, Sirjansland. 
•I. tltt Rijke Jz., Stavenisse, 
M. v. d. Linde. Zieriksee, 
''. I'. tliei i V.. la lliuisse, 
L. v. Popering Dz., Bruinisse, 
Raming 

.Middelburg, 22 Mei: het bouwen van een 
kantoor voor de Middelburgscbe kunstboterfa-
hriek, op het Seisplein; ingek. 7 bilj., als: 

12,800 
. 12.293 
> 12,200 
. 12.170 
• 12,100 
i 12,095 
i 12,020 
• 12.000 
i 12,000 

• 12,000 
i 11,997 

11,990 
11,990 
11.797 
11.648 
11.600 
11.723 46 

dijksverzwaring » 4750 

ering van alle 
erkelijke kas". 

materialen, voor 
aldaar; ingek. 5 

ƒ 15,980 
'•• 16,878 
» 15.200 
• 14.880 
» 13.486 

kerk met 
rekening tl 
bilj.. als: 
.1. Kleiniueijer, Dedemsvaart 
A. Woitersoin. Koevorden, 
II. Lubbers, Zwolle, 
A. v. Straten, idem 
11. G. Treep, idem 

Nifl gegund. 
's-llage, 22 Mei: liet maken van werken tot 

voortzetting der verbetering van de rivier de 
Maas. onder de gemeente Maastricht: ingekomen 
3 bilj.. als: 
.1. Hillen, Grave. 
G. Smeets, Maesevck, 
G. Straatman, Linne, • 9,280 
Raming > 10.000 

H I ISSIII I I . 22 Mei: bet bouwen van een villa 
en het verbouwen eener villa, onder beheer van 
den architect J. F. Everts; ingek. 7 bilj., als: 
(ï. Majoor, te Busstun, 
V.. Saltzberr. t> Hilversum, 
C. v. Norren, i Bussum, 
\V. Greve, » Buiksloot. 
M. v. tl. Heijden. r> Bussum, 
II. Wertjens, J» idem 
W. Schipper, w idem 
Gegund 

Onderd end. in 

Midtl. •liturg 
idem 
itleni 
idem 
idem 
idem 
iilt'ni 

ƒ 5980 
» 5910 
» 5790 
» 5698 
» 5240 
tt 5165 
> 5000 

ƒ 9975 
ft 9860 
» 9747 
» 9696 
n 9390 
ft 9364 

22 M i ' i , voor rekening van 
het waterschap lliinsingoo: 

ti bet opgraven van het Kardinger- en St.-
Annermaar, samen lang 9530 M . ; ingekomen 15 
bilj., als: 
VV. Bos, Groningen, /' 25.600 
W. II. Swots. Ilazerswoude. > 25,200 
J. Veldkamp. Bedum, » 25,000 
C. de Jong Gz., Hardinksveld, a 24,960 
,1. N. Kruizinga, Groningen, n 24,640 
C. de Ruiter, Holwerd, » 21.267 

I.. Kfaasson 
P. I.. V. Miert. 
.1. M. v. Ilitinars S Zn. 
C. A. Goethals, 
W. A. v. ,1. Harst, 
P. Krijger Sc Zn., 
I'. Soriuis. 
Gegund. 

Goes, 22 Mei, voor rekening van den polder 
"de Br Ie watering bewesten lerseke": lo. het 
leveren en lossen van 200 seheepston gesorteerde 
Vilvoorilsche steen: ingek. 3 bilj., als: 
.1. v. Eek, Hardinksveld, f 984 
G. Dekker, Sliedreeht, '» 980 
A. v. tl. Zegen de Beer, Hoofdplaat. • 925 
Raming , <>85 

2o. de levering en lossing van 350 M' grint; 
ingekomen 3 bilj., als: 
K. v. Ilsseldijk, buildorp, f siis.r.o 
A. v. d. Zegen de Beer, Hoofdplaat. » 784 

f 12,800 • Vermeulen, Wemeldinge, » 752.50 
. 11,700 | Raming , 7;!5 

3o. het maken van tten oevervordedigingswerk, 
groot 20.200 M-, waarvan 17.660 M> te bezinken, 
in 2 perc 

Perc. 1. de levering van 8 stukken zinkwerk; 
ingek. 9 liilj. als: 
.I-li. de longe. Iliezelinge. 
.1. Knskain Cz., Sliedreeht. 
\V. II. Swets. Hardinksveld, 
M. v. d. Hoek, Neuzen, 
B. den Exter v. d. Brink, Krabbendijke, 
J. v. Eek, Hardinksveld, 
P. .1. Visser. Ilansweerd, 
C .Ie Wilde Az., Kattendijke, 
J. v. d. Plas. Hardinksveld, 
Raining 

Perc. 2, bestorting, ter voorzieing 
onderzeeschen oever, met 7150 seheepston Door 
niksche en 6070 ton Lessinesche steen; ingek. 
3 bilj.. als: 
.1. v. Eek, Hardinksveld, ƒ 33,600 
I'. A. v. d. Velde, Terneuzen, » 33,330 
C. v. d. Hooft, idem » 32.0S7 
Raming » 36,770 

4o. liet verlagen van de bodems van twee 

14.600 
14.4:10 
I 4.1)110 
13,977 
13.6(10 
13.465 
I2.:iuu 

f 4S.837 
ft 46,980 
» 46,500 
» 46,300 
» 46,1(10 
ft 46.000 
ft 45.986 
ft 45,945 
» 44,978 
ft 46,230 
van den 
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steenen heulen onder Kloetinge; ingekomen 5 
bilj., als: 
W. v. d. Linde, Kattendijke, ƒ 949 
C. Lindcnbergh, Wemeldinge, » 895 
P. Dronkers, kapelle, » 666 
A. Ooedemond. Hansweerd, i 650 
D. v. Maris, Kapelle, » 619 
Raming » 910 

5o. net éénjarig onderhoud der sluizen, ge
bouwen, booten, peilschalen enz.; ingekomen 5 
bilj., als; 
C. Lindenbergh, Wemeldinge, / 1050 
A, (joedemond, Hansweerd, » 1000 
P. Dronkers, Kapelle, » 1585 
D. v. Maris, idem » 1475 
W. v. d. Linde, Kattendijke, » 1452 
Raming > 1475 

Alle werken zijn aan de laagste inschrijvers 
gegund. 

Willemsoord, 22 Mei, het bouwen van een 
projectielenmagazijn en het uitvoeren van daar
mede in velband staande wei ken, op bet terrein 
geleden tusschen den Koegras-zeedijk en het lort 
Oostoever; ingek. 28 bilj., als: 
W. ü. v. Berkum, te Amsterdam, ƒ 108.000 
Gebr. Janzen. » Helder, » 106,850 
li. v. hun! i i , 9 Amsterdam, » 106 840 
J. J. Boekholt, » idem a 105.900 
J. v. Houwelingen, » idem » 104.300 
A. v. d Meijden Az., » Hardinksveld, B 103.640 
Gebr. Klein, * Helder, » 102.000 
J. Duinker, » idem • 101.000 
R. Kroon, » Buiksloot, » 101,000 
C. .1. Maks Jz., » Amsterdam, » 99,680 
II. J. Meekers, > idem » 99,576 
P. Duinker. » idem » 99,000 
J. Schuitenmaker, » Helder, » 98.(00 
W. de Jong, » idem » 97.000 
P. Spruit, n idem » 96,300 
A. Bos, » idem » 96 000 
G. Moorman, » idem » 95,900 
F. Verbruggen, » Waddinskveen, » 94,890 
S. K rijnen, * Helder, 
H. Wijker, x idem 
A. Graall'. » idem 
M. L. Veenenbos, » Brielle, 
J. Oldenburg, t » Bergen, 
G. D. v. Doorn, • Amsterdam, 
T. Liutlmlt, i) Nieuwenhoorn, 
L. de Neef, » Brielle, 
W. Boon. I Helder, 
P. de Waard, * idem 

Het bilj. van J. F 

C. Romeijn, Haarlem, / 10,970 
Wed. A. Reijnders, idem » 10,936 
Gegund. 
Raming ƒ 11,841 

Almelo», 24 Mei: het bouwen van een 
ketelhuis, gebouw voor ijsmachine en stoom-
schoorsteen, voor de Twentsche brouwerij te 
Almeloo, onder beheer van den architect H. A. 
Witzand Be; ingekomen 10 bilj., als: 

te Almeloo, 
idem 
idem 
idem 

Borne, 
Almeloo, 

idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ 11,200 
• 11,111 
i> 11,046 
• 10,871 
» 10,867 
» 10,494 
» 10.414 
» 10,394 
» 10,305 
> 10,303 

94,000 
93.301» 
93,100 
92,500 
92,800 
92.2 0 
92,100 
91,869 
89,99G 

« idem » 89,995 
Philips was van onwaarde. 

Haarlem, 23 Mei: het herstellen van buiten
gewone stormschade aan verschillende hoofden 
op het noorderstrand van het eiland Vlieland, 
(bestek no. b7 dienst '89 ; ingek. 4 bilj., als: 
J. Oldenburg. Bergen, ƒ 17,080 
C. Bos Az., Dordrecht, » 15,680 
M. Daalder, Terschelling, » 15,400 
T. Volker Cz, Sliedreeht, » 14,950 
Raming » 16,000 

Middelburg, 23 Mei: het uitvoeren van eenige 
werkzaamheden, ten behoeve van den provincialen 
stoombootdienst op de Westerschelde; ingek. 3 
bilj.. als: 
J. M. v. Ditmars & Zn., Middelburg. ƒ 573.50 
P. Monjé, Vlissingen, • 616 
D. Bijl, idem » 583 

Harderwijk, 23 Mei: het doen van herstel
lingen en voorzieningen aan de kazerne Oranje-
Nassau. te Harderwijk, onder beheer der genie, 
te Amersfoort; ingek. 5 bilj., als: 
J. Kok, te Harderwijk, 
C. L. v. Munching, » idem 
H. v. d. Toorn, i idern 
J. D. Hooijen, D idem 
J. E. v. d. Weijer, » idem 
Gegund. 
Raming 

' M - H O S C I I , 23 Mei: het vervangen van de 
grintbaan door eene keibestrating, op een ge
deelte van den prov. weg van Fijnaart naar 
Stampersgat; ingek. 8 bilj., als: 
J. A. v Meer, te Fijnaart, 
A. Foudraine, i Goes, 
W. II. Segboer, » Fijnaart, 

» idem 
» Oud-Gastel, 
" Roermond, 
» Standdaarbuiten 
• Ginneken, 

Kui 
Kekbard t, 
Spoor, 
Westenberg, 
Groothengel, 
Fikkert, 
Krabshuis, 
E. Scholten & Zn., » 
Schrander en Barneveld, » 
Gebr. Nijhotl', t 
Gegund. 
Raming 

Groningen, 24 Mei, voor rekening der prov : 
lo. het onderhouden en herstellen der zee

weringen wederzijds Delfzijl, van 1 Mei '89 tot 
1 Mei '90; ingekomen 5 bilj., als: 
tl. de Herder, Groningen, 
H. K. v. Binnen. Delfzijl, 
G. C. M. Rottinghuis, idem 
H. v. Dijk, Groningen, 
I. N. Kruizinga, idem 
Raming 

2o. het verdiepen van het Dok aan het Eems-
kanaal bij Delfzijl, en van het verbindingskanaal 
j tusschen bet Kemskanaal en het kanaal van 
Duurswold: ingekomen 6 bilj., als 
A. Woldringh, Zoutkamp, 
J. N. Kruizinga, Groningen, 
.1. Benninga, Bedum, 

|G. ('. M. Rottinghuis, Delfzijl, 
, 11. II. Smith, Ahnenum, 
I H. v. Dijk, Groningen, 
i Raming 
| 3o. het herstellen van de glooiingen langs het 
I Kemskanaal; ingekomen 5 bilj., als: 

W. de Vries, Garnwerd, ƒ 3150 
H. v. Dijk, Groningen, » 2796 
J. v. d. 'Galie, idem » 2590 
G. C. M. Rottinghuis, Delfzijl, » 2575 
A. Woldringh, Zoutkamp, » 2550 
Raining » 2607 

Ucstel en Blaartem: het houwen van een 
looierijgebouw, voor rekening van J. Moonen, 

A. v. tllof, 
M. v. d. Hurk, 
G. Leijten, 
M. v. d. Sommen, 
Th. v. d. Wiel, 
A. v. d. Velden, 
I*. v. d. Velden, 
L. Tielemans, 

/ 10,600 

f 6844 
» 6490 
v 6409 
» 6149 
» 5948 

6986 

ƒ 7925 
s 7460 
» 7400 
i 7287 
» 6789 
v 6654 
» 7470 

P. Versluis Wz., 
J. Hack, 
Fr. Niesten. 
P. Bogaerts, 
G. W. Metsers, 
Gegund. 
Raming 

/' 4299 
I 4159 
> 4143 
J> 4125 
• 3875 

• 4600 

ƒ 5099 
» 4698 
i» 4657 
i> 4645 
» 460S 
» 4550 

, » 4498 
I 4377 

te Gestel, ƒ 1650 
i> idem l Ï598 
» Stratum, l 1510 
» Eindhoven, i 1493 
* Stratum, B 1486 
» Gestel, 1 1365 
» idem 1 1362 
» idem I 1332 

ƒ 4660 
Haarlem, 23 Mei: het vernieuwen van eenige 

kei- en klinkerbestratingen, benevens de levering 
van straatklinkers voor het gewoon onderhond 
der bestratingen in die gemeente; ingekomen 4 
bilj., als: 
11. London, Haarlem, / 12,551 
C. Bos, Haarlemmermeer, > 11,716 
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A A N K Ü N Ü I ü I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Waandag. :t Juni . 

Haast richt . te l " 1 uren. door het ministerie van waterstaat enz., 
uan liet gebouw van prov. best..: het leveren en verwerken van onder-
lioiidsmaterialen op den rijksgrooten weg der le klasse Maastricht— 
Nijmegen, prov. Limburg, in 2 perc. Inl. bij den hoofdingenieur in het 
7e' district en den ingenieur Behrens, heide te Maastricht. Aanw. 
houden. Raming: perc. I f 3000, perc. 2 ƒ 2000. 

Zwolle, te l O ' i uren, door het dagelijksch best van Sal land, 7edijks-
distriot van Overijsel, ten huize van Tenthof, in de Pauw: het verhoogen 
cn verzwaren van een dijkvak, uitmakende een gedeelte van den IJsel
ijk, in de gemeente Zwollerkerspel, tusschen het Kater- eu Zalkerveer, 
ter lengte van ongeveer 250 M. 

Maastricht, te 12 uren, ten raadliuize, het leveren van 60 stuks 
trechtervormige gegoten-ijzeren straatinloopen en 50 stuks gegoten-
ijzeren ramen met deksels voor luchtkokers van riolen. 

(•rootegast (Gr.), te 12 uren, door burg. en weth.: het vernieuwen 
van de Sapmatil, gelegen over het Vis\lieterdiep in de Westerborn, 
Aanw. te 9 uren. 

M rijen (Z.-IL). te 1 uur, door het best. van den polder het Oudeland 
van Striien, in de herberg van de Wed. M. de Nagtegaal: het maken 
der aaruebaan eu begrinden van een gedeeld' van den Molenweg in 
genoemden polder, ter lengte van 1350 M., met het plaatsen van ge
deeltelijk houten grint hakken. Inl. hij den fabriek T. hammers, te 
St rijen. Aanw. 3 Juni, te 9 uren. 

liordrecht , te 3 uren, in het café de Pologne: het houwen van zes 
arlieiderswoningen, op een terrein aan de Mariönbornstraat, aldaar. 

I'iimtcrwold (Gr.), te 5 uren, door burg. en weth.: het vervoeren 
van 250 stère keislag. 

Kulnerwold (Dr.), te 6 uren: het verbouwen van een koffiehuis voor 
M. Hovingh. 

stadskanaal, te 7 uren, in het café Chr. Bopper: het bouwen van 
een winkelhuis voor de Wed. J. r'ellinger, aldaar. 

Joure (Fr), door burg. en weth. van Haskerland: het doen van eenige 
vernieuwingen en heistellingen aan het gemeentehuis 

IHnsdag. 4 Juni . 
WIsHrkerke, te 10 uren, door het best. der waterkeering van den 

oiilamiteuson Anaa-Friaopolderi het verbeteren en onderhouden der 
waterkeerende werken aan genoemden polder ged. '89/'90. Aanw. 
gehouden. 

Arnhem, te l l ' / j Uren, door burg. en weth.: het verrichten van 
verschillende metsel- en voegwerken. (Zie advert, in 22.) 

Kuilenburg, te 12 uren. door den dijkstoel van het polderdistrict 
Kuilenburg, ten raadliuize: het leveren van 900 stère grove gewasschen 
grint, iu 3 perc; 50 stère grove ballast en 60 stère grof i ivierzand; het 
rijden van grint op de wegen. 

Middelburg te l ' , , uren, door burg. én weth.: het leveren van 
66.000 stuks grèskeien, (zoogenaamde retaijles.) 

Vroomshoop (Ov.), te 1 uur, door het best. der Chr-Ger. gemeente, 
in dc consistoriekamer; het afbreken der oude en het bouwen eener 
nieuwe kerk. 

Amsterdam, te 3 uren. in het café nle Roode Leeuw": bet bouwen 
van eene inrichting voor chromolitogralie, roet machinekamer, ketelhuis, 
kantoren en verder beschreven werken, op een terrein, gelegen achter 
liet perceel aan de Rustonhurgerstraat no. la, te Nieuweramstel. met 
de levering van al het benoodigde. Inl. bij den ingenieur-architect A. 
L. van Gendt. (Zie aiirert. in « ü. 21). 

Klundert, te 4 men, door den tij de lijk-rentmeester der domeinen: 
de levering van 450 M 3 onderhoudsgrint voor wegen. Bilj. inzenden 
uiterlijk 8 Juni, vóór 5 uren. (Zie advert, in n°. 21.) 

IVaeiiNdag, 5 Juni . 
s-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

'naken van vier dwarskribheu en het verlengen van twee dwatskribben 
aan den linkeroever van den Nederrijn. onder de gemeenten Doren werd 
cn Driel (Beteren) prov. Gelderland, tusschen de kilometerraaaien 33 en 
:*5. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur 
Musipietier, te Utrecht, en den opzichter Van Balgooij, te Pannerden. 
aanw. gehouden. Raming f 9400. 

M-llagr, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: bet 
vormen van een gedeelte rivier van het Oude Maasje nabij Hagoort tot 
voorhij de Dussensche Gantel, onder de gemeenten Drongelen, Kapelle, 
Meeuwen, Dusscu en Waspik, prov. Noord-Brabant, behoorende tot de 
werken voor het verleggen van de uitmonding der rivier de Maas. Inl. 
juni het bureau der werken voor de verlegging van den Maasmond te 
s-Bosch Aanw. gehouden. Raming /" 905,000. 

s-llage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
v"ortzetten van baggerwerk in het benedendeel der Nieuwe-Merwede. 
hil. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur Hoogeu-
boom en den opzichter Borren, beiden te Dordrecht. Aanw. gehouden, 
naming J 0.16 per MA 

's-llage, te 11 uren. door bet ministerie van waterstaat enz.: het 
v''iTtiituen van het vaarwater in de rivier de Noord, behoorende tot de 
*ei ken iler Dordsche waterwegen. Inl. hij den hoofdingenieur Leemans, te 
s"'bige, den ingenieur 11 oogen boom en den opzichter De Kiewit. heide 
W Dordircht. Aanw. gehouden. Raming J 6000. (Herhesteding.) 

«-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: bet 
""derhoud van de rijksrivierwerken en hun toebehooren van de Maas, 

daartoe noodige leveringen, herstellingen en vernieuwingen van 1 
•hui '89 tot en met 30 Juni '90, in 6 pere. Inl. hij den hoofdingenieur 

Leemans, te 's-Hage, den ingenieur Steijn Parvé. te 's-Bosch, en de 
i betrokken opzichters. Aanw. gehouden. Raming: pen-. I / 7ts75, perc. 2 
I f 8625. perc. 3. ƒ 6325, perc. 4 f 3520, perc. 6 ƒ 17 842, perc 6/4065. 

•Jordrecht. te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieui der genie 
j te Breda, in het lokaal van .1. O. van der Horst: het vernieuwen van 

de beschoeiingen langs de Maas bij d ide n. nieuwe kazerne te 
Dordrecht, onder het beheer der genie te Breda. Bilj. inzenden uiterlijk 
4 Juni. vóór 3 uren, bij den hoofdopzichter van fortilicatiën te Dordrecht. 

• Raming / 3600. 
<»ud-(.a»tel (N.-Br.), te 12 uren. door het R.-K. kerkhest.: het bou-

I wen eener pastorie van 25 M. lengte, met bergplaats. Inl. hij den architect 
P. J. van Genk, te Leur. Aanw. gehouden. 

Baarnen (Dr.). te 12 uren. in het hotel Meijer: het bouwen en leveren 
van een woonhuis en hakkerij te Luimen, voor i l . Reinink Jr., te 
Nienwe-Pekela. Aanw. te 10 uren. 

Hookhoek (Z.-ll. ;. te 1 uur, door (*<. van der Berg. te Strijen, inde 
herberg van l ' . Popons: liet vergrooten en veranderen van een graan
schuur, staande aan den Achterdijk bij den Nieuwen weg onder 's-Gra
vendeel, en bewoond door R. van den Berg. Inl. hij d-n bouwkundige 
T. Lammers D.Hz., te Striien. Aanw. 5 Juni, te 10 uren. 

Nijmegen, te 2 uien. door de maatschappij tot exploitatie van staats-
s| wegen, op het bureau van den sectieingenieur: het uitvoeren van 
verfwerken op de spoorwegen t.'trecht—Geldermalsen, Arnhem—Nijme
gen en Kist— en Bessen—Gorichem. Raming / 6375. 

Enschedé, te 3 uren, door het best. der Groote sociëteit: het bouwen 
] van een schouwburgzaal tevens concertzaal, op een terrein gelegen 

achter de bestaande sociëteit in Langestraat aldaar. Aanw. 5 Juni, te 
• 9 uren. Inl. bij den architect 11. Reijgers te Enschedé. 

Tolen, te 4 uren, door C. A. H. Wagtbo, in het logement van C. 
'• Bal: het bouwen van een woonhuis op de hofstede Luchtunhurg, onder 
• Tolen. Inl. hij den bouwkundige A. Wijers E.Jz., te Nijmegen. Aanw. 
I 5 Juni. te l uur. 

Donderdag. H J u n i . 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

j het gebouw van het prov. best.: de uitvoering van baggerwerk in 
bet Noordzeekanaal, tusschen de invaart naar de nieuw te bouwen 
schutsluis te IJmuiden en zijkanaal A. Inl. bij den waarnemend-
hoofdingenieur. te Haarlem, den ingenieur De Bruijn, te Amsterdam, 
en den opzichter Helmers, te Beverwijk. Aanw. gehouden. Raming 
ƒ 30,650. 

Haarlem, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
i bet gebouw van het prov. best.: het verbeteren van twee gedeelten 
| der kude op het eiland ï'rk, behoorende tot de zeewerken in Noord* 
: Holland. Inl. bij den waarnemend-hoofdingenieur, te Haarlem, den 

ingenieur Keurenaer, te Hoorn, en den buitengewóón-opzichter Van der 
| Leij. te Urk. Aanw. gebonden. Raming f 2400. 
I Amsterdam, te 11 uren. door het ministerie van marine, aan het 
! directiegebouw: de levering bij de direction der marine te Amsterdam, 
i Willemsoord eu Hellevoetsluis van divers.' houtwaren. 

UracLlcn (Kr.), te 11 uren, door burg. en weth. van Suiallingerland: 
; het verven van de bruggen en draaien te Drachten, de draaibrug bij de 
. Pijn met woning, de postbrug met woning en de draaibrug niet woning 
j op den Ilooidaiii. 

Purinercml , te l l ' / j uren. door dijkgraaf en heemraden van het 
! waterschap »de Roemster", ter secretarie: 

lo. het vernieuwen, herstellen en tot 1 Juni '90 onderhouden van de 
; Roemster buitenwerken; 

2o. het leveren en leggen van 4200 M- nieuwe Waalklinkerbestratmg. 
(.rollingen, te 12-1,* uren, door burg. eu weth.: 
lo. het leveren van 50.000 stuks misklemige hardgrauwe Waalsteen, 

; of miskleurige hardgrauwe provinciale baksteen, handvorm; 
2o. het leveren van divers hulpsteigerhout. ten behoeve van de her-

j stelliugswerken aan den Martinitoren, onder hijlevering van alle daartoe 
i noodige bouwstollen, arbeidsloonen, transporten enz. Rilj. inzenden 
; uiterlijk 5 Juni. vóór 4',2 nren. 

llor»ele (Zeel), te 2 uren. door het best. der waterkeering van 
het calamiteuse waterschap Éllowoutsdijk en den calamiteusen judder 

l Borsele, in de directiekamer: het herstel, de vernieuwing en hetonder-
: houd tot 30 April '90. van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingwerken 
I aan de waterkeering van bovengenoemd waterschap en polder, 
i gehouden. 

tioedereede, bij den voorzitter van het best. der dijkagie, 
I Kooi o an; de levering van 350 last Dnitsche startsteen, wegende 
I tot 25 kilo |KT stuk en 150 last Dnitsche stortsteen, wegende 
! tot 75 kilo per stuk. 

Vrijdag. 1 Juni. 
baarden, te 11 nren. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie 

I aldaar, in de kazerne Oud-molen: het uitvoeren van herstellingen aan 
i werken en kazernegebouwen langs de Vecht, van Kijkuit tot Maarseveen. 

Bilj. inzenden uiterlijk 6 Juni, vóór 3 uren. Raming ƒ 3040. 
ivillemstad, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

aldaar, in het kofliehuis sliet Schippershuis": bet uitdiepen van de 
gracht vóór bastion VII te Willemstad. Bilj. inzenden uiterlijk 6 Juni, 
vóór 3 uren. Raming ƒ 1030. 

Hellevoetsluis. te l l ' / j door de directie dermarine: 
ring van diverse materialen. 

Zwolle, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het maken van werken tot verbetering 
van de buitenhaven der kleine schutsluis en bijholuxirende werken tc 
Zwartsluis, behoorende tot de werken van het Meppelerdiep. Inl. bij 
den hoofdingenieur Reuvens, den ingenieur Mulder en den opzichter 
Ritmeester, allen te Zwolle. Aanw. gehouden. Raming j 6000. 

Leeuwarden, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

Aanw. 

L. W. 
van 10 
van 25 

de leve-



D E OPMERK K K. D E OP M E il K E R. 

hot gebouw van hot prov. bost.: hot maken van een besteend aan-
leghoofd mot bonton steiger op liet Wad, ton zuiden van Nes op Ameland, 
lid. bij den hoofdingenieur, den ingenieur on den opzichter Hos, allen to 
Leeuwarden. Aanw. gehouden. Raming / 12.500. 

Leeuwarden. te 12 uren, door hot ministerie van waterst enz., aan 
het gebouw van het prov. bost.: het onderhoud van de rijkshaven-
werken to Lommer en Fakozijl tot 31 hoc. '80. lid. bij den lioofdinge-
nieur en don ingenieur, heide te Leeuwarden, en den opzichte!" Uddens, 
te Snoek. Aanw. gehouden. Raming f 1720. 

/.mille, te 12 uren. door het prov. best van Overijsel: hot verbeteren 
van het vaarwater door do Koevordor grachten, van het voormalige 
bastion Utrecht tot de draaibrug over kanaal Koevorden Alte-Picardie. 
Raming ƒ 2000. 

Amsterdam, te 12 uren, door de bouwcommissie der Port.-Israël, 
gemeente: het verrichten van eenige vernieuwingen en herstellingen 
aan do kerk ramen, benevens eenige binnen- en buitenschilderwerken 
aan het kerkgebouw van genoemde gemeente. Aanw. 3 Juni, te 10 uren. 

Ensrliedê. Ie !2',a uren. dour het best. van don locaalspoorwcg 
Enschedé—Oldenzaal: de grond- en kunstwerken, hot spoorloggon enz. 
(Zie advert, in w°. 21.) 

Amsterdam, te 2 uren. door de directie van de Nederlandsche 
Zuid-Afrikaansche spoorwegmaatschappij, in kamer 128 van het centraal 
administratiegebouw der lloll. ijzeren spoorwegmaatschappij : do levering 
van eikenhout voor wissels. 

Utrecht, te 2 uren. in hot hotel »de Goldersehe Bloem': hot bouwen 
van twee buitenverblijven nabij do stoomhoutzagcrij van de firma 
Jongeiieel aan don Vaai'tschen Rijn, onder Jutfaas. Inl. bij den architect 
E. G, Wont ink. te Schalkwijk. Aanw. 7 Juni. van 10—il uren. 

Zaam»lag (Zeel.), te if uren, door burg. en weth.: 
lo, het veranderen der inrichting van do lokalen dor openbare school 

in hot dorp der gemeente Zaamslag. en het aanbrengen van aanbouwen, 
met hijlevering van de bouwstoffen. Raming ƒ 2470: 

2o het leveren on stellen van se hooi meubel en in bovengenoemde 
school. Raming ƒ 1001. Aanw. 4 Juni, te 9 uren. 

Zaterdag, t Juni. 
Amsterdam, te 11 uron, door de directie derinariue: het vernieu

wen van de beschoeiing door een geinetselden kaaimuur, om hot hoofd, 
gelegen tusschen het groot-magazijn en helling no. 1, met daaraan ver
bondon land- en bruggenhoofd, draaipijlor. draaibrug en verder biermede 
in-verband-staande werken op 'sijkswvrf to Amsterdam. Inl. bij den 
hoofdingenieur dor marine. Aanw. 4 Juni, te 10 uren. 

Zeienaar. te 11 uren. in het hotel van D. Heijtink: hot afbreken 
van het kasteel Poel wijk, hij Zevenaar, en hot bouwen van eene woning 
rnot landhoerskauier onz., aldaar. Inl. bij don architect B. Petori, te 
Zutfen. Aanw. 0 Juni, te 11 uren. 

Monnikendam, te 1 uur, door dijkgraaf en hoogheemraden van 
Waterland, in bet geineeulamKhuis: 

lo. het verhoogen en verzwaren van oen gedeelte van den dijk mot 
verleggen en versterken van steen glooiingen en eenig onderhoudswerk; 

2o. het leveren van grint en puin op onderscheidene gedeelten van 
den noorder IJ- en Zeedijk, afdeeling Waterland. Inl. bij den opzichter 
G. A. Kater, te Monnikendam. Aanw. 7 Juni, te 10 uren. 

Kozendaal (N.-Br.), to 3 uren, door don architect M. Vergouwen: 
het vergrooten eener kandijfabriek, voor rekening van de firma Van 
Gilse—Schuil. Vanw. 4 Juni, te 2 uron. 

Philippine (Zeel.), te 4 uren, door het best. van hot waterschap 
groote en kleine Isabella, ten huizo van den dijkgraaf, samenkomst aan 
de Isabi llasluis: het doen van onderhouds-, veruieuwings- en herstellings
werken god. '89/90. Aanw. van 2—2','i uren. 

U i l (N.-Br.\ to fi uron, door het best. van den polder «den Hill", in 
de herborg van de Wed. Heijmans: hot maken van een gemotseldon 
waterdichten bak in don watermolen, benevens eenige herstellingen van 
metselwerk. Inl. bij den bouwkundige M. van Gooi, te Woudrichern. 
Aanw. H Juni. te 2 uren. 

Ila/.ertwoudf (Z.-H.), door burg. en weth.: do levering van 200 M 3 

grint on 50 M 3 rivierzand. 
Oldelioorn (Kr.):het vertimmeren en vergrooten der voormalige pastorie 

dor Horv. gemeente, aldaar, tot christelijke school en oiiderwijzerswouing, 
Inl. bij den architect V. Hoekstra, teAkkruni, Aanw. 5 Juni, te 10'/a uren. 

Maandag, 10 J u n i . 
\leu\volda (Gron.), door hot burgerlijk arm best.: do levering van 

500.(K)0 kilo klopkeion (250 last), vóór of op 1 Nov. e. k. 
IHtisdag. II Juni . 

Tessel (EU.), te 9 uren, door het best. van het waterschap de 30 
gemoenschaf pi'lijke pul.In- op Tessel. ton raadhuize: 

lo. hol leveren van 150 last knpzuilonbasalt-zetsteon, lang 40/50 cM. 
en dik 25/35 cM. over kruis, franco in de haven van Tessel; 

2o. idem van 200 stère onderhniuUgiïnt. franco op den wal of wagon 
in de haven van Tessel. Inl. bij II. Hilleuius, te Oudeschild. 

Amsterdam, te 12 men. donr .I< Tï k< lonel-komuiandaiit in het 2e 
artiMerie-kommandemeni. op hot bureau: het vervoeren van driestalen 
kanonnen van 24 cM. L, : t 5 , met bijbehoorende ramen en affuiten, van 
het hoofd der Handelskade te Amsterdam naar de in aanbouw zijnde 
batterij op het vuurtoren-eiland hij lJurgerdain. 

Rotterdam, te 12'., uron, door dijkgraaf en hoogheemraden van 
Schieland. in hol gemeenelandshuis: 

lo. het versterken van den dijk tusschen Gouda en Moordrecht, over 
eene lengte van 2500 XL; 

2o. het maken van eenige steenglooiingen, tot een bedrag van 1576 M 2; 
3o. hot uitvoeren van eenige herstellingen aan Schiolands hoogen 

zeedijk, in 3 porc; 
4o. het uitvoeren van eenige horstollingen aan de molens, sluizen enz., 

van den hoogen boezem, benevens het onderhouden dier werken, ged. 
1 jaar; 

6o. het ged. 3 jaren onderhouden van de dijken om don hulphoozcm; 
Go. het leveren van eenige heiinaston en timmerhout: 
7o. het uitvoeren van eenige herstellingen aan do Maanhoofden, onder 

de gemeente Kralingen en het vernieuwen van hoofd no. 15. Inl. hij 
den fahriek-laudineter. te Rotterdam. 

Hoofdplaat (Zoel.), te 3 uren, door hot best. dor waterkeering van 
den calamiteusen ]Ioofdplaat|M>lder, in de directickeet: het hei-stel, de 
vernieuwing en hot onderhoud tot 30 April '90, van de aarde-, kruin-, 

rijs-, en steenglooiingwerkei,, aan do waterkeering van bovengenoemden 
calamiteusen polder. Aanw. 4 en 7 Juni, van 2—4 uren. 

Woensdag, 12 Juni . 
's-Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: hot 

bouwen van oen duiker in het lijnpad op den linkeroever der rivier do 
Maas, tusschen de kilometerraaien 144 eu 145 dor rivierkaart op de 
grensscheiding tusschen do gemeenten Vierlingsbeek on Sam beek, prov. 
Limburg. Int. bij den hoofdingenieur Leemans, te's-Hage, don ingenieur 
Steijn Parvé, te 's-Bosch. en den opzichter Kooroman, to Venloo. Aanw. 
6 Juni. te II uren. Raming ƒ 540. 

's-Hage. te 11 uron, door hot ministerie van waterstaat onz.: hot 
onderhoud van de rijksriviorworken en hun toe behooren op het Zwarte 
Water, met daartoe noodige leveringen, herstellingen en vernieuwingen 
en do afbakening van het vaarwater, van 1 Juli '89 tot en met31 Juni 
'90. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, en den ingenieur 
Escher, te Kampen. Aanw. 5 Juni. Raming ƒ 3300. 

' s - l l a g e , te 11 uron. door hot ministerie'van waterstaat enz.: hot 
onderhond van de rijksriviorworken on hun toehehooron op het Pan nor-
ilensche kanaal, den Nederrijn en de Lok, met do daartoe noodige leve
ringen, herstellingen en vernieuwingen, van 1 Juli '69 tot en met 30 
Juni '90, in vier perceelen. lid. bij don hoofdingenieur Leemans, te 
's-Hage, den ingenieur Musipietier, te Utrecht, on de betrokken opzich
ters. Aanw. 5 Juni. Raming: perc. 1 f 6000, perc. 2 / 7250, perc. 3 
/ 19 000, perc. 4 ƒ 30.000. 

's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
uitvoeren van baggerwerk met bijbehoorende werken in de rivier de 
Boven-Morwede, boven Gorichem. Inl. hij den hoofdingenieur Leemans, 
te 's-Hage, don ingenieur lloogenbnom, te Dordrecht, en den opzichter 
Van de Kreke, te Gorichem. Aanw. 5 Juni. Raming ƒ 00.000. 

's-llage. te 11 uron. door het ministerie van waterst. onz.: hot 
wegruimen van een in de rivier de Boven-Morwede onder Gorichem 
gezonken lichtervaartuig. Inl. hij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, 
don ingenieur Hoogeiiboom, te Dordrecht, 011 den opzichter Van do 
Kreke, te Gorichem. 

Itol«\\ in il . te 12 uren. door burg. en weth.: 
lo. de vernieuwing van de bestrating van een gedeelte Hoogstraat en 

van de Hoeremasteeg; 
2o. idem van oen gedeelte van den Groote Dijlakker bij de »Drie 

Posten" en van de Stoombootkade. Aanw. 8 Juni, te 11 uren. 
Donderdag, 13 Juni. 

Haarlem, te 11 uren, door hot ministerie van waterst. onz., aan 
liet gebouw van het prov. best.: het verbeteren van rijkszee werk en op 
hot eiland Wieringen. Inl. hij den waarnemend-hoofdingenieur, to Haarlem, 
den ingenieur Keurenaer, te Hoorn, en den opzichter Gorter, te Wierin
gen. Aanw. 6 Juni. Raming ƒ 9730. 

Haarlem, te 11 uron, door het ministerie van waterstaat onz., aan 
het gebouw van hot prov. best.: hot bouwen van eene pont wachters-
woning nabij de .lacob-Klaassensluis, behoorende tot de werken van het 
Nonrd-Hollundseh kanaal. Inl. bij den waarneiuond-hoofdingonieur, te 
Haarlem, den ingenieur Kempees on don opzichter Lugteii, beide te 
Alkmaar. Aanw. fi Juni. Raming /' 5075. 

Haarlem, to 11 uren. door hot ministerie van waterst. enz., aan het 
het gebouw van het prov. best.: het maken van eene hrugkiieehts-
woning hij de vlotbrug aan het zuideindo van Koedijk, behoorende tot 
ile werken van het Noord-Ilollandsch kanaal, lui. hij'den waarnemend-
hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur Kempees en den opzichter 
Lugten, heide te Alkmaar. Aanw. f> Juni. Raming f 4500. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
hot gebouw van hot prov. bost.: het uitvoeren van eenige werken aan 
de noordelijke boordvoorzieiiing van hot buitontoeloidingskanaal naar de 
nieuw te bouwen schutsluis, behoorende tot de uitbreiding dor sluis-011 
havenwerken te IJmuiden. Inl. hij don waarnemend-hoofdingenieur, te 
Haarlem, den ingenieur De Bruijn. te Amsterdam, en don opzichter Van 
Slaijs, te IJmuiden. Aanw. fi Juni. Raming ƒ 29,500. 

Klundert (N.-Br.), te 11 uren. door den burgemeester: hot bouwen 
van eene villa. Aanw. 10 Juni, te 11 uron. 

kroningen, te 12% uren, door burg. 011 weth.: het leveren van 
Bcntheimersteen voor de horstelling van den Martinitoren. Bilj. inzonden 
uiterlijk 12 Juni. vóór 4'/4 uren. 

Knkliiii/en , le ] uur, door burg. en weth.: de levering van lOO.OOt) 
stuks straatklinkers (Waal- of Rijnsteel) Waalvorm). 

Vrijdag,' 14 Juni . 
Middelburg, te 10 uren. door hot ministerie van waterst. enz., aan 

hot gebouw van hot prov. host.: het uitvoeren van baggerwerk in de 
haven te Breskens, beboerende *ot de havenwerken in Zeeland. Inl. bij 
den hoofdingenieur in het lie district, te Middelburg, en den ingenieur, 
te Goes. Aanw. 7 Juni, to 2 uren. Raming / 4500. 

Arnhem, to 11'/s uron, door burg. en weth.. bestek 110. 30, het 
leveren van hout voor balkeu. dokplanken enz., voor do schipbruggen te 
Arnhem en Westervoort. (Zie advert, inn*. 22.) 

Zwolle, to 12 uren, door hot ministerie van waterst. enz., aan hot 
gebouw van hot prov. bost.: het aanbrengen van voorzieningen aan de 
kanaalliiHirdeii van de Willemsvaart, lid. bij den hoofdingenieur in het 
4o district, den ingenieur Mulder en den opzichter Ritmeester, allen te 
Zwolle. Aanw. 7 Juni, te 11 uron. Raming / 2900. 

's-llage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het her
stellen en verbeteren van do rijkstelegraalhjneii ti ssehen Amsterdam en 
Haarlem. Inl. bij de inspecteurs te 's-Hage en Amsterdam. Raming ƒ 000. 

Maandag, 1? Juni. 
Maastricht, te 10' , uren. door hot ministerie van waterst. enz., aan 

het gebOUW van het prov. best.: het bouwen van een veerpont en het 
leveren vaa oen gicrkuhel aan het rijksveer te Baarloo, prov. Limburg. 
Inl. bij den hoofdingenieur in het. 7e district, en den ingenieur Behrens, 
beide te Maastricht. Aanw, 8 Juni. Raming J'2400. 

's-llage. te l l ' / x uren. door het ministerie van waterstaat onz., aan 
het gebouw van het prov. best.: do bestorting van don kop van den 
dam A, gelegen beoosten de Goereesche haven, bonovens de voorziening 
van de koppen der dammen fi, 7 on 8, aan het Flauwewerk Op de 
noordkust van Goedoroede, behoorende tot de zeewerken in do prov. 
Zuid-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur iu het 10e district, te's-Hage. 
den arrondissemonts-ingenieur, te Brielle, en den opzichter Dalebout, te 
Goedoroede. Aanw. 8 Juni. Raming ƒ 5000. 

A F L O O P 

AANBESTEDINGEN. 
\ reiidani . 20 Moi: do werk loonon vooreen 

gedeelte .Ier fabriek der liriria Meihuizen, Boon 
& ('Ai., te Veendam; ingek. 0 hilj.: 
hoogste inschr. .1. II. Holthuis, Zuidbroek, ƒ 1339 
minste » G. Kennema, idem » 675 
Gegund, 

Tiel . 21! Mei: liet houwen van een hoerenhuis 
met koetshuis, voor II. N. Hoehen, te Leeuwen; 
ingekomen fi hilj., als: 
<;. v. Helmond. Wamel, ƒ 18,878 
Haskes. I'bbergen, » 12.0411 
Hoogveld. Valburg, » 11,320 
Nagelvoort, Uossum, » 11,190 
Van de Schadewijk. Druten, » 11.100 
Van de Weerdt, Altfnrst, » 10.600 
Gegund. 

II<•*«<•>•• 24 Mei: het afbreken van het be
staand en het houwen van een nieuw kerkgebouw 
met toren; ingek. 14 hilj., als: 
.1. Steensma, Witmarsum, f L4.&08 
S. T. de Vries en A. A. v. Handen, 

Staveren, » 13.800 
H. II. I.ainmertsma, (lolsward, » 13.530 
T.G. Hekhuisen D. Damstra.Leeuwarden,i 12.990 
,1. A. Schrale, Warns, » 12,743 
.1. v. d. Steeg, Hardegarijp, » 12,031 
J. .1. v. d Loij, Arum. » 12.400 
T. D. Gaastra, Hritswerd, » 12.270 
L. Posthuma, Harlingen, » 12,188 
lï. Zwolsinaen E. P. Feenstra. Makkum. » 11.1)03 
J. I; Feenstra, Allmgawier, » 11.839 
1). Klapper, Itolsward, » 11.799 
T. T. Vries. Parroga, » 11.000 
A. R, Posthumus. Tjerkwerd, » 11,484 
Gegund. 

»i Maartensdijk (Zeel.), 24 Mei: de gewone 
onderhoudswerken aan de oeververdediging van 
don Muijepolder; ingek. 7 bilj., als: 
.1. v. Strien, Zieriksee, J 1450 
J. v. Popeiing Bruinisse, » 1435.80 
J. C. Bolier, idem » 1429 
G. Holier Gz., Scherpenisse, » 1410 
('. Polderman. St.-Maartensdijk, » 1405 
I'. Moerland. Stavenisse. » 1390 
J. v. Oost, St.-Maartensdijk, • 1380 

Hij minnelijke schikking gegund aan clou min
sten inschr. voor do raming il ƒ 1213.01. 

Itordreelil. 24 Mei: liet begrinden van twee 
parallelwegen in den polder Heeljansdam. lïijs-
oord en Strcvclshoek, onder de gein. Heerjaiisdain; 
ingek. 4 bilj., als: 

to Sliedreeht, 
» Kijfhoek, 
I Aliuilerstol, 
n Papendrecht, 

ƒ 979 
> 890 
» 871.70 
. 830 

G. Beenhakker. 
G. II. Kruithof, 
J. de .long, 
H. de Borst, 
Gegund. 

Zaandam. 25 Moi: het bouwen van eer 
boerenplaats voor P. G. Graaf te Alkmaar; ingek 
8 bilj., als: 

plan 1 
j 10,079 

10,900 
12,590 
9.950 

plan 2 
8,983 

10.000 
11.390 
9,700 

11.200 
1,600 
9.200 
9.080 

L. v. Zon. Purmerend, 
J. F. M. Muhlstaf, Leiden. 
Van Soest, Mijdrecht, 
.1. Onrust. Zaandam. 
.1. Haan. Nek (gom. Purmerend), 12.000 
II. Meijer, Zaandam. 9,900 
Jh. de Vries. Purmerend, 10,473 
A. Brugman, Zaandam, 9,850 

/..laiiiolng. 25 Moi: do onderhoudswerken aan 
de zeewering van de calamitous.1 Margaivtha-, 
Kleine-lluissons- en Kondrachtpoldcrs, dienst '89— 
'90; ingekomen 11 bilj.. als: 
1. de Hree Fz... Hoek, 
L. Koole, Neuzen, 
A. Tholens tlz... idem 
A. v. Popering, Bruinisse, 
C. de Wilde Az.., Kallendijke, 
C. Holier Ck , Bruinisse. 

F. Ailiiaansens-Polvlii't, Hontenisse, 
Hooft. Neuzen, 

Kl.lansen, Zaamslag, 
J. Verbist, Hontenisse, 

il. Beek, Zaamslag, 

.1. 
('. 
II. 
I'. 
A. 
Raming 

Vim l i lrn , 25 Me h o t 

A 11,878 
'» 11,850 
» 11.800 
» 11,818 
• 11.000 
» 11.5H7 
. 11,350 
• 11.340 
» 11,33(1 
» 11.270 
» 11.104 
» 11.018 

leggen van knust-

Smit. te Dieren; ingek. 9 hilj.; minste inschr.! 
A. Klanderinan, te Brummen, voor / 1539. 
Gegund. 

Vllxlngen, 25 Mei: het veranderen van de 
woningen der scholen D. en E. tot schoolgebou
wen : ingok. 10 bilj.. als: 

school I). school E. massa 
P.L.v. Miert. Middelburg,/ 5700 ƒ 5940 
P. Krijger ,t Zn., idom 5009 
.1. M. 'I litmars, idem 5720 5930 
II. ü. v. d. Heijden, 

Vlissingen, 5901 
C. Maters, idem 6100 0200 J 12.200 
D. v. Verre, idern lO.fiOO 
M Bok, idem 10.050 
P. Monjé, idem 9,820 
P. A. v. Beers, idem 9,724 

Kariznnd. 25 Mei: Int verbeteren en onder
houden tot 30 April '90. van de waterkoor le 
werken aan het oalainitouse waterschap Tien
honderd en Zwarte; ingok. 2 bilj., als: 
M. v. d. Hoek, te Neuzen, f 0780 
1'. Monjé. » Breskens, » 0483 
Raming » 0535 

Lelden. 25 Mei: do verdieping achter Half
weg, volgens bestek no. 89 van het hoogheem
raadschap van Rijnland: ingekomen 15 hilj., als: 
T. Swets, Ameide, ƒ 10,100 
('. Hos. Haarlemmermeer, » 9.234 
P. v. F:ssen, Halfweg, » 8.740 
I). ('. Bons, Sliedreeht, » 8.400 
W. Goedkoop. Amsterdam. » 7.847 
A. den Hreejen, Haarlemmermeer, » 7.710 
0. Bos Az.., 'Dordrecht. » 7.585 
B. v. d. Bos. Nieuwendam, • 7.540 
A. Visser, Haarlem, » 8,800 
K. Haasnoot. Katwijk, . 0,350 
11. I). F. Meijer, Leiden, » 0.300 
A. J. Oostrop, Haarlemmermeer, » 5,310 
Th. L. v. Looij lloiitrijk-en-Polanen. » 5.2011 
.1. II. Akkerman, Haarlemmermeer, » 4,790 
K. Slaap, Amsterdam, » 4,700 
Gegund. 

Amsterdam, 25 Mei: het verbouwen van een 
perceel aan de Keizersgracht no. 207. aldaar, 
(onderhandse onder beheer van den architect J. 
Wesseling Gz..; ingekomen 9 bilj., als: 

Hunjes & Zn.. ƒ 8023 
Staal en Haahneijer, » "150 
Joh. v. Oostveen, » 0970 
W. Haaksma. » 0938 
H. W. A. Paans, » 0335.30 
li . Schut. » 0300 
J. G. Wiegand, » 5540 
.1. W. Heshof, » 4444 
R. M. Koopman, » 3807 

8 dagen in beraad gehouden. 
Franeker, 25 Mei: het bouwen van een 

paviljoen tor uitbreiding van het gemeente -
gesticht voor krankzinnigen, aldaar; ingek. 12 
bilj., als: 
P. Boonstra, Menaldum, 
A. Nieuwland. Marsuin. 
A. Venstra, Dronrijp, 
J. Posthuuia, Harlingen, 
II. Brouwer, Stiens, 
T. Jongsma, Franeker. 
Joh. Dokter. Leeuwarden, 
.1. Duiusnia. Drachten, 
F. Briiiiisuia. Achlum. 
P. du Bois. Franeker, 
1. Terpstra, idem 
L. Posthuuia Jz., Harlingen. 
Gegund. Raming 

YVaaluilk, 27 Mei: het bouwen eener leer
looierij met droogzolders, niet bijlevering dol 
materialen, onder beheer van den architect Jos 
van Rei-: ingek. 7 bilj., al*: 
II. Haas, te Waalwijk, 

i) idem 
» idem 
» Loonsehedijk. 
» Waalwijk, 
B Rezooien, 
» idem 

Perc. 3. de beschoeiingen en paalwerken: ingek 
8 bilj., als: 

te Zieriksee, 
idem 

II. Hesaans, 
W. Bartels, 
T. F. Wisse, 
W. Kool,., 
.1. Bartels, 
P. limit. 
J. v. Rijke Hz., 

C. Koreinans, 

ide 
idem 
idem 
i'leiil 
idem 
idem 

/ 1010 
. 998 
» 997 
- 900 
» 935 
» 917 
» 830 

780 
Pen. 4. de bruggen: ingekomen 5 hilj., als: 

p. lio.lt. te Zieriksee, /' 04" 
11. Besaans, 
W. Dartels, 
T. F. Wisse, 
\V. Koole 

W. Bartels, 
ff. Koole, 
T. F. Wisse, 
II. Besaans, 

f 10.897 
» 10.500 
» 10.387 
» 9.998 
. 9 .S00 
» 9.500 
» 9,500 
» 9,478 
» 9,431 
. n.11.'* 
» 8,990 
» 8,955 

1,700 

ƒ 2995 
» 2975 
» 2740 
» 27311 
» 2075 
» 2440 
. 2387 

en in den dorpsjKilder; ingek. 8 hilj., wei 

A. Terwindt, 
P. Heil. 
(.'. ter Horst, 
W. Wi**ing, 
J. K. Printline!, 
G. .1. Avedijk, 
Chr. Streefkerk 
R- Hunse Jr., 
Gegund. 

H e d e n . 25 Mei: het vergrooten der bewaar
school, onder beheer van den architect M. K. 

West-Pannerdon, / 
» Zwolle, 
» idem 
I Arnhem, 
» Zwolle, 
I Wije 
» Ameide, 
» Assen, 

al: 
10,400 
14 480 
14.443 
13.900 
13.700 
13,500 
12,980 
12.950 

G. v. Dijck, 
G. de Rooij, 
A. Michaels, 
G. v. Huiten. 
G den Teurling, 
II. v. d. Meis, 
Gegund, 

XierlkHee, 27 Mei: het uitvoeren van onder
houdswerken, vernieuwingen en herstellingen aan 
de gebouwen eu andere werken dezer gemeente, 
in 8 perc. 

Perc. 1. de openbare gebouwen, waaronderde 
torens, poorten en de stads brand- en vroon-
paden; ingok. 4 bilj., als: 
M. Paasse, te Zieriksee, ƒ 3570 
II. G. Kielde. » idem » 3503 
W. Koole, » idem . 3280 
.1. v. Dijke Hz., » idem » 2748 

Perc. 2, de kaaimuren; ingek. 4 bilj., als: 
.1. Lammen, te Zieriksee, 799 
M. Paasse, » idem » 789 
M. v. d. Linden, • idem » 748 
H. C. v. d. Ende, » idem > 733 

idem / 500 
idem » 510 
idem » 497 
idem » 450 

Perc. 6, het Sas en Sashuisje; ingekomen 4 
bilj., als: 

te Zieriksee, f 193 
s idem » 150 
n idem » 149 
» idem » 137 

Perc. 0, de riolen, putten en waterleidingen; 
ingek, 4 hilj., als: 
M. v. d. Linden, te Zieriksee, ./ 1030 
.1. Lammere, » idem » 910 
H. C. v. d. Ende, » idem » 883 
M. Paasse, » idem » 799 

Perc. 7, de schoolgebouwen voor h o t middel-
haar onderwijs; ingek. 4 bilj., als: 
N. Timmermans, te Zieriksee, f 1199 
M. v. d. Linden, •> idem » 1189 
M. Paasse, » idem » 1183 
P. Ho.lt. » idem » 1070 

Perc. 8, de schoolgebouwen voor het uitgebreid 
en meer uitgebreid lager onderwijs; ingekomen 
3 bilj., als: 
P. Bodt, te Zieriksee, f 1289 
.1. Dartels, » idem > 12** 
M. Paasse, » i lom » 1234 

K l r r i k . e e , 27 Mei: het vernieuwen van een 
gedeelte kaaimuur; ingek. 4 bilj., als: 
.1. Lammen, te Zieriksee, ƒ 4850 
.7. v. Dijke Hz.. » idem » 4849 
H. C. v. d. Ende, » idem » 40:13 
.1. v. d. Linden, » idem » 4037 

Zwartenberg (gom. Leur), 27 Mei: a. het 
houwen van een pakhuis mot woning en schuurtje, 
benevens eene bergplaats voor landbouwgereed
schappen, waarboven p:ikliu:*zol.ler enz... op een 
stuk bouwgrond binnen de gemeente Leur; h. 
hel I. inwon van drie woningen v> >i h o l |' TS. ! 
met schuurtje en dag- en nachtverblijven voor 
werklieden op het terrein der beetwortelsuikoi -
fabriek te Zwartenberg, geul. Leur. onder bob - r 
van den architect ff. H. Segboer, te Fijnaart; 
ingekomen 10 bilj., als: 

a. h. mas* i 
t'. Oornelissen Terheiden 

bi, lireda. ƒ 1900 ƒ4318 
C. Knp, Heek bij Breda. ' 2039 
A. D. Lucas, Zevenbergen. 2009 
M. Lips, Etten. 2153 
Joh. Schullor. Raamsdonk, 2133 
A. Gordons, Wagenberg bij 

lireda, 5187 
Joh. Hebiioilds. Ginneken. 1848.903988 
.1. v. Teterii.g, Zevenbergen, 6817 
C. Mattiiée, idem 5585 
Joh. ('laas, Etten, 2150 

Beide perceelen gegund aan C. Cornelissen. 
'n-llage, 27 Mei: bet tweejarig onderhoud van 

het huis, bewoond door den commi*saris des 
konings iu Zuid-Holland; ingok. 0 hilj., als: 
I'. Roest. te 's-Hage, ƒ IflSJ 
II. v. Oortinerssen, » idem i 1597 
.1. L. Werdes Jr., » idem » 1590 
H. v. Bergen Henegouwen. » idem n 1501 
J. M. Kippel, » idem » 1547 
.1. P. I. Lorrie, > idem » 1400 
Raming » 1700 

lleiisdrii. 27 Moi: het eenjarig onderhoud van 
de werken en gehouwen te I lensden, onder het 
hol r der genie l e 's-Bosch (herbcsteding : 
ingekomen 5 hilj., als: 
U. II. Verhoeckx, te Heusden, 

» idem 

3071 

41149 ƒ 0989 

5412 

/ 1000 
'» 1052 
» 1040 
» 1039.50 
3 1038 

./' 1040 

.1. .lo Leeuw. 
K. A. v. Rijswijk, » idem 
A. Danken, • idem 
M, Roeren, »> idem 
Gegund. 
Raming 

Leiden, 27 Mei: het leveren en stellen van 
een ijzeren voetbrug (Karnemelksbrug); ingek. 
8 bilj'.; 
hoogste inschr. W. v. d. Drilt, Leiden, ƒ 5994 
minste » Iz. v. d. Kamp, idem • 3399 
Gegund. 

II:.Nl , 27 Mei: het afbreken van twee wo
ningen en het bouwen van een woonhuis in de 
üentschestraat, naast liet postkantoor, aldaai ; 

I gegund aan P. A. Mielen, te Neuzen, voor/9386. 
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D E O P M E R K E l i . 

Venloo 27 Mei: liet uitvoeren van luimen- en buitenverf/werk aan gebouwen en/., op den 
spoorweg Maastricht— Hostel en Hlerik—Nijmegen, iu 8 perc; minste inschr. waren per M a . : 

Inschrijvers en woonplaatsen. buiten verfwerk, 
eenmaal | tweemaal ;driemaa 

hiimeTivert'werk. 
eenmaal Itweemaal [driemaal 

Perc. 1, M. Lommen & Zn., Roermond, 85 ct. 145 ct. 21 ct. 85 ct. 145 c t . 21 ct. 
» 2, dezelfde, 8 14 21 8 14 21 
» 8, C. Bloemen. Venloo, 8 14 20 7 14 20 
» 4. II. Breiiers, Horst, 
» 5. ('. de liaan, Eindhoven, 

» 15 20 8 14 20 » 4. II. Breiiers, Horst, 
» 5. ('. de liaan, Eindhoven, 7 14» 20 7 145 20 
» B. dezelfde, 7 18 20 7 1B 20 
o 7. J. v. Well. Hnrst, 9 15 24 9 U'/s 28 
» 8, II. V . Heek. Venloo. (l 17 2:1 9 If, 23 
/.utl'eii, 2S Mei: het verbeteren der inrich-

t.ngen van het remonte-depot in de legerplaats 
hij Milligen <2e gedeelte», onder het beheer der 
genie te Zutfen; ingekomen 8 bilj., als: 
J. Blom, te Apeldoorn, ƒ 3015 
G. Goossen. i idem » 3889 
.1. v. d. Braak, » idem . 3838.88 
F. W. (leurden. » idem » 3850 
II. llnijtink. » Zutfen. » 3760 
Chr. Wegerif, » Apeldoorn. » 31110 
'I'. Kijhers, » idem • 3548 
II. J. Buitenhuis, » Nunspeet, » 342"i 
Haming , 3KII0 

l'treclit . 28 Mei: het leveren van materieel 
der genie voor het in staat van verdediging 
stellen der werken in de verschillende stellingen ; 
minste inschr. waren: 

Perc 1. Wed. Fokken berg Pijman & Co., te 
Utrecht, voor / I4*s s(i 
Haming '» 4413.30 

Perc. 2, F. Vernimmen, te idem, voor ƒ 2B35 
Raming » 2520 

Perc. 3, B. Schilte & Zonen, te Uselstein. 
voor /46107B 
Raming » 4802.87 

Perc. 4, Van d. Kleijn en Straver, te Gouda, 
voor ƒ 973 
Raming » 1400.10 

Perc. 5, V. d. llonert en Punt, te Amsterdam, 
voor J 507.12 
Raming » 886.98 

Perc. 6, 11. F. Degens, idem, voor ƒ 1272 
Raming . 826.80 

Korfffriie, 28 Mei: de gewone onderhouds
werken aan den calamiti usen Annapolder; ingek, 
8 bilj. als: 
G. de Rijke, Kolynsplaat, ƒ3150 
C de Wilde Az., Kattendijke, » 3140 
A. Foudraine. Goes. » 3087 
C. Bolier Cz., Bruinisse, » 3077 
A. v. Popeiing. idem » 3060 
A. Schrier. Kolijnsplaat, » 3055 
J. de Jonge, liiezelinge, » 3033 
S. Blok, Kortgene, » 3030 

l.iiiuiiiieii 28 Mei: het bouwen van eene 
kerk met pastorie voor de O.-R.-K. gemeente 
aldaar, onder beheer van den architect Th. van 
Harderwijk, te l'treclit; ingek. 14 bilj., als: 
Kampman, Amsterdam, ƒ 22,480 
II. Ilageman, idem » 21,6110 
G, llaandriksman, idem » 21,500 
C. Xieuwenweg, Beverwijk, » 20.850 
Valentijll Blauw. idem » 20,800 
N. J. Zwager. IJmuiden, » 20,090 
A. .1. v. I.ieint. Amsterdam, » 19.900 
E. Saltzberr, Hilversum, » 19.834 
W. G. v. Berkum. Amsterdam, » 19,680 
B. v. linuren, idem » 19,580 
P. Rings. Vellen, » 19,560 
J. M. Wollf, L'treclit, » 17,239 
J. J. v. Greuningen en Van der Horst, 

Amsterdam, » 17.045 
3. C. v. Veodeloo, Velzen, » 15.388 

keuzen, 28 Mei: het herstel, de vernieuwing 
en het onderhoud tot 30 April'90, van de aarde-, 
rijs- en steenglooiingwerken en van het maken 
van werken tot dijksvei betering enz... aan den 
polder Xii'uwe-N'euzen; minste inschr. A. van 
der. Heek. Zaamslag, voor /' 17,944 
Raming » 17,596.94 

«verdijk. 28 Mei: het herstellen en gedeel
telijk nieuw aanleggen der steenglooiing aan den 
noordwestelijken oever van den zeedijk beneden 
Moerdijk; minste inschr. Van Hoek, te Oud-
Gastol, voor f 6195. 

Assen. 28 Mei: de verruiming van een ge
deelte van het bovenpand der [Ironische hoofd-
vaart, strekkende van nabij de Asserwijk tot de 
haven te Assen; ingek. 19 bilj., als: 

W. J. ooitjes, ƒ 34.400 
W. II. Swots, > 33.867 
J. v. d. Plas, > 33,333 
C. ter Horst, » 32,947 
C. de Jong, n 32 870 
1'. Hel, » 32,B40 
H .lalvingh cn II. Smallenbroek, » 32,000 

C. de Ruiter, 
R. Iliinse Jr., 
.1. Otten, 
R. II. de Hoer en Spaanstra, 
.1. N. Kruisiuga, 
A. W. de Groot, 
F. v. Baaien, 
II. Smit. 
F. Aberson, 
.1. W. de Vries en II. v. Dijk, 
J. v. Xoordenne, 
C. Visser Gz., Sliedrecht, 
Raming 

lluarleiii. 28 Mei: het bouwen van 
keeten ten behoeve van het werk: het maken 
van zandophoogingen voor een fort bij Vijfhuizen, 
voor rekening van den aannemer C. Bos Az., te 
Dordrecht; ingek 5 bilj.. als: 
A. Rinkema, te Haarlem, 
.T. Hoenderdos, » Hoofddorp, 
P. Verweij, » Uithoorn, 
K. Stieltjes, » 's-Hage, 
J. P. Bruin, » Vijfhuizen, 

Kanellr a/d. I.l-cl 29 Mei: het 4jarigonder
houd der poblerwerken van de gecombineerde 
polders, aldaar; ingek. 5 bilj,, als: 
A. v. d. Sijs. te Kapelle a/d. IJsel, ƒ 2222 
W. v. Verre, » idem » 2090 
A. v. Dijk, » idem » 2075 
C. Buis,' » idem » 2020 
D. Hoogendijk •> idem » 1989 

'.-BoHrli, 29 Mei: het bouwen van een hoeren
huis, onder beheer van den bouwkundige A. van 
Lieiupt; ingek. 8 bilj., als: 

ƒ 82,800 
» 32.600 
» 81,400 
» 31,400 
» 31,260 
» 31,200 
, 31.200 
» 31.100 
» 30,993 
» 311.921 
» 30.805 
» 30,688 
» 28,000 

2 directie-

ƒ 7995 
» 7584 
11 7200 
» 6875 

6496 

Tb. Meuwesen, 
II. v. d. Velden, 
L. Ilurkens, 
M. v. d. Boemhuizen, 
F. v. Hout, 
F. Oliviers, 
J. v. Roosmalen, 
M. Maas, 
Ramüu 

s-Bosch, 
idem 
idem 
idem 
idem 

Gemert, 
's- Bosch, 

idem 

ƒ 9598 
» 9400 
I 9270 
. 9043 
» 8444 
» 8344 
» 8300 
» 8280 
» 8631 

te Helder, ƒ 5100 
» idem • 4990 

idem » 4898 
idem ö 4h'.!0 

o idem » 4800 
• idem » 4001) 
> idem i 4475 

idem » 44:<8 
i idem 1 4.'19:i 
» idem » 4349 
» Amsterdam, • 4200 
1 ll Oder, 1 4001) 
t idem » 3944 
» idem » 3939 
» idem 1 3900 
1 idem » .'i795 

Willem* 'd . 29 Mei: het inrichten van een 
gedeelte van het kettingmagazijn voor uitrustings* 
goederen voor de Benepen iu de 2e klasse van 
reserve; ingek 16 bilj., als: 
A. Korll'. 
W. de Jong, 
P. Verheij, 
A. Hels, 
G. Moorman, 
II. Wijker, 
II. de 'Vries, 
P. Spruit. 
P. de Waard, 
A. Graaff, 
A. Vos Rz„ 
C. v. d. Plas, 
.1. F. Philips, 
,1. Duinker, 
C. Pool, 
Gebr. Klein, 

wt.-Aniialand. 29 Mei: het maken van werken 
tot verdediging van den oever, en van het her
stel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April 
'90, van de aaide-, kram-, rijs en steenglooiing
werken, aan de waterkeering van den calami-
teusen Suzaunapolder; ingek. 4 bilj., als: 

1,1. 0, Holier, Bruinisse, ƒ 2738 
A. v. Popering, idem » 2710 
I'. Moerland, Stavenisse, » 2692 
Jb. Moerland, St.-Annaland, t 2684 
Raming > 2591.98 

Onder nadere goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten gegund. 

'.-Hage, 29 Mei, onder beheer van bet mi
nisterie van wateist. enz.: lo. het onderhoud 
en herstel der werken aan de Noordgeul, de 
Botlek, den llartel en de Nieuwe-Maas, beneden 
dc oostpunt van Rozenbuig langs Hrielle naar 
zee, van 1 Juli '8!l tot en met 30 Juni '90; 
ingek. 7 bilj, als: 
A. A. E. Veenenbos. Hrielle, ƒ 13,736 
L. Kalis Kz., Sliedrecht, » 12,740 
J. Lagendijk Jr., Nieuw-llellevoet, » 12,700 

L. de Neel Lz„ Hrielle, ƒ 12,669 
.1. de Haat, Sliedrecht, » 12,398 
A. .1. de Groot Jr., Giesendam, » 11,558 
B de Waerd, Nieuwenhoorn, » 10,945 
Raming r> 12,850 

2o. het driejarig onderhoud van het kanaal 
met de schutsluis in het benedeneind van Rozen
burg, van 1 Juli '89 tot en met 30 Juni '92; 
ingekomen 3 bilj., als: 

per jaar 
L. de Neef Lz., Hrielle, /' 3367 
•I. Bout. idem » 3274 
A. A. E. Veenenbos, idem • 2867 
Raming » 2820 

8 0 . het maken en leveren van honderd tong
bewegingen en vijf-en-twintig bewegingstoestellen 
voor wissels; ingek. 4 bilj., als: 
Maschiueiifabrik Deutschland, Dortmund,/ 20.863 
L. Iliard. Haine St.-Pierre, » 16,570 
L. J. Enthoven & Co., 's-llage, » 15,969 
Veuve A. Frédérix, Luik, 11 16,200 
Raming » 14.100 

Kapelle (Zuidheveland), 31 Mei: het hei-stel. tie 
vernieuwing en het onderhoud tot en met 30 
April '90, van de aarde-, kram-, rijs- en steen
glooiingwerken aan de waterkeering van den 
calainiteusen Willem-Aiinapolder; ingekomen 13 
hilj.. als; 
I'. Dronkers, Kapelle, ƒ 14.300 

13,999 A. v. ,1. Beek, Zaamslag, 
A. Tholees Dz., Neuzen, 
.1. v. Kek, Hardinksveld, 
J. F. Adriaausens l'ollliet, Walsoorden, 
.1. de Jonge, liiezelinge, 
P. .1. Visser Pz., Ilansweerd, 
C. de Wilde, Kattendijke, 
.1. Bruggeiuan, Ilansweerd, 
C. Holier Cz., Hruinis.-,e, 
A. v. Popering, idem 
II. Klaasr,en, Zaamslag, 
B. den L'xter v. d. Ili-ink. Krabbendijke, 

Behoudens goedkeuring van Gedeputeerde Sta 
ten gegund. 

Amsterdam, 31 Mei: het verbouwen van het 
perceel Prinsengracht, no. 842, aldaar, onder 
beheer van den architect W. Hamer; ingek. 16 
bilj., als: 
D. Oosterink, te Nieuweramstel, ƒ 16,100 
Knipper en Vree, » Amsterdam, 
Ph. S. Rijnierse, » idem 
G. Boon, » idem 
A. Aalders, » idem 
Ph. A. Warners, » idem 
G. Woud, » idem 
Joliuk eu Gude, » idem 
II, Schouten, » idem 
W. Boom, B idem 
O. Alberts, » Nieuweramstel, 
11. C, llorlas, » Amsterdam, 
W. D. v. Zoost, 1) idem 
.1. Schaafstra, » idem 
J, F. Prenzler, n idem 
D. II. Zeevat, » idem 

Huik»looi 31 Mei: het maken 
bestrating als paardepail met aanboorige werken 
in den ringdijk der Buikslotermeer; ingekomen 

als: 

13,917 
13,900 
13,900 
13,753 
13,740 
13,740 
13,719 
13,688 
13,498 
13.350 
13.276 

15,810 
» 15.650 
» 15,590 
» 15,400 
» 15,260 
» 14,998 
» 14 997 
» 14.658 
> 14.531) 
» 14,475 
» 14.296 
. 13,995 
» 13,880 
» 13,500 
* 12.919 

van een 

7 bi 
.1. Draak, Nieuweudain, 
N. Hoogenboom, idem 
G. Ilonijk. I'lll'lnereud. 
0 Hoen, Nieuwendam, 
Jb. de Vries. I'urmerelld, 
L. Pot. Buiksloot, 
Wed. Vreeling, Zunderdorp, 
Raming 

Nog niet gegund. 
M«ven INK*, 31 Mei: de onderhoudswerken 

aan den polder Stavenisse; 
A. Foudraine, Goes, 
.1. Moerland. St.-Annaland, 
II. C, v. d. Ende, Zieriksee, 
A. v. Popering, Bruinisse, 
G. Bolier Gz., Scherpenisse, 
J. de Jonge, liiezelinge, 
A. Vijverberg, Sirjansland, 
.1. v. Strien, Zieriksee, 
P. M land, te Stavenisse, 
Raining 

/ 1450 
. 1417 
• 1442 
» 1222.22 
. 1126 
> 1065 
> 1056 
» 1050 

ingek. 9 hilj., als: 
ƒ 7777 
» 7300 
> 7260 
» 7198 
> 7180 
» 7148 
. 7137 
» 7130 
» 7092 
i) 6936.94 

BIJVOEGSEL 

D E O P M E R K E R 

van ZATERDAG 8 JUNI 1889. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAU 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Maandag, 10 J u n i . 

Sleuwolda (Gron.), door het burgerlijk armbest.: de levering van 
500,000 kilo klopkeicn (250 last), vóór of op 1 Nov. e. k. 

IHnsdug. 11 Juni . 

Te§nel (EU.), te 9 uren, door het best. van het waterschap de 30 
gemeenschappelijke polders op Tessel, ten raadhuize: 

lo. het leveren van 150 last kop/uilenbasalt-zetsteen, lang 40/50 cM. 
en dik 25/35 cM. over kruis, franco in de haven van Tessel; 

2o. idem van 200 stère onderhoudsgrint. franco op den wal of wagen 
in de haven van Tessel. Inl. bij II. Ilill enins, te Oudeschild. 

Amsterdam, te 12 uren. door den kclonel-kommandaut in het 2e 
artillerie-kommandement, op het bureau: het vervoeren van driestalen 
kanonnen van 24 cM. L , 3 5 , met bijbehoorende ramen en atfuiten, van 
het hoofd der Handelskade te Amsterdam naar de in aanbouw zijnde 
batterij op het vuurtoren-eiland bij Durgerdam. 

Delft, te 12 uren, door den directeur der artillerie-inrichtingen, op 
zijn bureau aan den Van-Leeuwenhooksingel: delevering van 185 bol lan
taarns met draaiend scherm en 315 idem zonder draaiend scherm, ten 
behoeve van de stapelmagazijnen. 

Arnhem, te 12 uren, bij den rentmeester op Zijpendal: het maken 
van eene nieuwe bekapping op de pastorie der Herv. gemeente te 
Sc h aarsbergen. 

Rotterdam, te 12l/2 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van 
Schieland, in het gemeenelandshuis: 

lo, het versterken van den dijk tusschen Gouda en Moordrecht, over 
eene lengte van 2500 M.; 

2o. het maken van eenige steenglooiingen, tot een bedrag van 1576 M 1; 
3o. het uitvoeren van eenige herstellingen aan Sehielands hoogen 

zeedijk, in 3 perc; 
4o. het uitvoeren van eenige heistellingen aan de molens, sluizen enz., 

van den hoogen boezem, benevens het onderhouden dier werken, ged. 
1 jaar; 

6o. het ged. 3 jaren onderhouden van de dijken om den hulpboezem; 
6o. het leveren van eenige heimasten en timmerhout; 
7o. het uitvoeren van eenige herstellingen aan de Maashoofden, onder 

dc gemeente Kralingen en het vernieuwen van hoofd DO. 15. Inl. bij 
den fahriek-landmeter, te Rotterdam. 

N ij kerk (Geld.), te 1 uur, door burg. en weth.: de levering van 32 
eiken palen, 66 M. gordingen, 16 ankers, 4 ankers en 10schoorpalen. 

Hoofdplaat (Zeel.), te 3 uren, door het best. der waterkeering van 
den calamiteusen Hoofdplaatpolder, iu de directiekeet: het herstel, de 
vernieuwing en het onderhoud tot 30 April '90. van de aarde-, kram-, 
rijs-, en steenglooiingwerken, aan de waterkeering van bovengenoemden 
calamiteusen polder. Aanw. gehouden. 

Wilp (Geld.), te 6 uren, door den opzichter M. Hurenkamp, voor II. 
Nieuwenhuis: het bouwen van een burgerwoonhuis (dwarthuis) aan den 
dorpsstraatweg, aldaar. 

Woenndag, 12 Juni . 
Helder, te 10 uren, door den eei-staanwezend-ingenieur der genie, 

in het rijkshuis aan het Westplein: 
lo. het verbeteren van gemeenschapswegen in de stelling van Helder. 

Haming ƒ 6000; 
2o. het doen van verbeteringen van ondergeschikt belang aan het fort 

op de Harssons. Raming ƒ 5500. Bilj. inzenden uiterlijk 11 Juni, 
vóór 3 uren, m 

N-Hage, te 11 uren, door het ministerie van water-staat enz.: het 
bouwen van een duiker in het lijnpad op den linkeroever der rivier de 
Maas, tusschen de kilometen-aaien 144 en 145 der rivierkaart op de 
grensscheiding tusschen de gemeenten Vierlingsbeek en Sambeek, prov. 
Limburg. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur 
Steijn Parvé, te 's-Bosch, en den opzichter Kooroman, te Venloo. Aanw. 
gehouden. Raming ƒ 540. 

«-Hage. te 11 uien, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhoud van de rijksrivierwerken eu bun toebehooren op het Zwarte 
Water, met daartoe noodige leveringen, hei-stellingen en vernieuwingen 
on de afbakening van het vaarwater, van 1 Juli '89 tot en met 31 Juni 
'90. |n|. lui den hoofdingenieur Leemans, te 's-llage, en den ingenieur 
Eftcher, te Kampen. Aanw. gebonden. Raming ƒ 3300. 

'«-Hage, te U uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhoud van de rijksrivierwerken en hun toebehooren op het Panner-
densche kanaal, den Nederrijn en de Lek, met de daartoe noodige leve
ringen, herstellingen en vernieuwingen, van 1 Juli '89 tot en met 30 
Juni '90, in vier pereeelen. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 
's-Hage. den ingenieur Musipietier, te L'treclit, en de betrokken opzich-
b'rs. Aanw. gehouden. Raming: [.ore. I /' 6900, perc 2 / 7250, perc 3 
ƒ 19 000, perc 4 ƒ 30,000. 

'«-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: hot 
uitvoeren van 'baggerwerk met bijbehoorende werken in de rivier de 
b'Ueii-Merwede, hoven Gorichem. lui. hij den hoofdingenieur Leemans, 
te 's-Huge, den ingenieur Hoogenboom. te Dordrecht, en den opzichter 
Van de Kreke, te Gorichem. Aanw. gehouden. Raming ƒ 60.000. 

s Hage. te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
w''gruimen van een in de rivier de Hoven-Merwede onder Gorichem 
'-'''zonken lichtervaartuig. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te's-llage, 
«en ingenieur Hoogenboom, te Dordrecht, en den opzichter Van dc-
kreko, te Gorichem. 

Holwu-ard, te 12 uren, door burg. weth.: 

lo. de vernieuwing van de bestrating van een gedeelte Hoogstraat en 
van de Heeremasteeg; 

2o. idem van een gedeelte van den Groote Dijlakker bij de iDrie 
Posten" en van de Stoombootkade. Aanw. gehouden. 

Kii*Num (N.H.), te 12 uren. door den architect J. F. Everts, in het 
hotel »de Rozenboom": het bouwen van een tuinmanswoning op het 
landgoed C'railoo, gem. Huizen. Aanw. 11 Juni. te 10'/a uren. 

Zuidbroek (Gron.), te 8 uren, door den architect R. C. Kamminga, 
namens Mr, E. H. Engelkeris: het verbouwen van een hoerenhuis, aldaar. 
Aanw. 10 Juni. te 5 uren. 

Zaandam, door Jb. Smit: bet bouwen van een woonhuis aan de 
Spoorstraat, aldaar. 

Kollumerzwaag (Fr.), het vertimmeren van het voorhuis van P. 
Hoekstra, aldaar. 

Ilonderdag, 13 Juni. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van h"t. prov, best.: het verbeteren \ , I I I rijkszeewerken "p 
het eiland Wielingen. Inl. bij den waarnemend-hoofdingenieur, te Haarlem, 
den ingenieur Keurenner, te Hoorn, en den opzichter Gorter, te Wierin-
gen. Aanw. gehouden. Raming / 9730. 

Haarlem, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het bouwen van eene poutwaehtors-
woning nabij de Jacob-Klaassensluis, behoorende tot de werken van het 
Noord-Hollandsch kanaal. Inl. bij den waarnemeiid-hoofdiiigenii-ur, te 
Haarlem, den ingenieur Kempees en den opzichter Lugten, beide te 
Alkmaar. Aanw. gehouden. Raming /' 5075. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan liet 
het gebouw van het prov. best.: het maken van eene brugknechts-
WOning bij de vlotbrug aan bet zuideinde van Koedijk, behoorende tot 
de werken van het Noord-Hollandsch kanaal. Inl. bij den waarnomend-
hoofdingenieur. te Haarlem, den ingenieur Kempees en den opzichter 
Lugten, beide te Alkmaar. Aanw. gehouden. Raming ƒ 4500. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het uitvoeren van eenige werken aait 
de noordelijke boordvoorziening van het buitentoeleiilingskanaal naar de 
nieuw te bouwen schutsluis, behoorende tot de uitbreiding dersluis-en 
havenwerken te IJmuiden. Inl. bij den waarnemend-hoofdingenieur, te 
Haarlem, den ingenieur De Hruijn. te Amsterdam, en den opzichter van 
Sluijs, te IJmuiden. Aanw. gehouden. Raming f 29,500. 

Klundert (N.-Br.), te 11 uren, door den burgemeester: het bouwen 
van eene villa. Aanw. 10 Juni, te 11 uren. 

(•'rollingen, te 12% uren, door burg. en weth.: het leveren van 
Hentheiiiieisteen voor de herstelling van den Martinitoren. Bilj. inzenden 
uiterlijk 12 Juni, vóór 4'fj uren. 

i:nkhul/en, te 1 uur, door burg. en weth.: de levering van 100,000 
stuks straatklinkers (Waal- of Rijnsteen Waalvorm). 

VrieJ!env«*en (Ov.j, te Ö'/t , i r , ' n - namens Jansen en Tilanus: het 
maken van een nieuw gebouw aan hunne fabriek. Aanw. te uren. 

Vrijdag, 14 Juni . 
Middelburg, te 10 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best,: het uitvoeren van baggerwerk in de 
haven te Breskens, behoorende fot de havenwerken in Zeeland. Inl. bij 
den hoofdingenieur in het 11e district, te Middelburg, en den ingenieur, 
te Goes. Aanw. gehouden. Raming / 450n. 

KoliJiiKplaat (Zeel.), te 11 uren, door het best. van den Nieuw-
Noordbevelandpolder: het doen eener bestorting van 3000 scheepston 
steen aan den vooroever des polders. 

Willemsoord , te l l uren, door de directie der marine: het ver
richten ran eenige werkzaamheden aan de gebouwen enz., van het 
maritieme etablissement te Willemsoord. Inl. bij den hoofdingenieur 
der marine, aldaar Aanw. 12 eu 13 Juni, te 10 uren. 

Arnhem, te 111 ' 2 uren, door burg. en weth.: bestek no. 30, het 
leveren van bout voor balken, dekplanken en/... voor de schipbruggen te 
Arnhem en Westervoort. (Zu aUrtrt. in n°. 23.) 

Zwolle, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het aanbrengen van voorzieningen aan de 
kanaalhoorden van de Willemsvaart. Inl. bij den hoofdingenieur in het 
4e district, den ingenieur Mulder eu den opzichter Ritmeester, allen te 
Zwolle. Aanw. gehouden. Raming ƒ 2900. 

Zwolle, te 12 uren, door het prov. best. van Overijsel: het verbeteren 
van bet vaarwater door de Koevorder grachten, van het voormalige 
bastion Utrecht tot de draaibrug over kanaal Koevorden Alto-Picardié. 
Raming ƒ 2000. 

'ü-llagr, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het her
stellen en verbeteren van de rijkstelegraathjnen tisschen Amsterdam en 
Haarlem. Inl. bij de inspecteurs te's-Hage en Amsterdam. Raming ƒ900. 

Klundert (N.-Br.), te 2 uren, door het ministerie van linanciën, ten 
kantore van den tijdelijken rentmeester: het doen van onderhoudswer
ken aan sluizen, bruggen en heinen, in het rentambt Niervaart, onder 
Klundert. 

N-HoHrh, te 8 uren, door burg. en weth.: het maken van een 
cellengebouw aan het geneeskundig gesticht Voorburg, onder de gem. 
Vucht, met bijlevering van al het benoodigde. Int. bij den bouwkundige 
Th. J. Klompers. Aanw. 11 Juni, te 3 uren. 

Zaterdag, IA Juni . 
Ilpendam (N.-H.), te 10 uren, door den architect H. P. van den 

Aardweg, te Punuereud, op het raadhuis; het amoveeren van een 
gebouw en het houwen van een woonhuis met verdere werken te 
Ilpendam. 

Harderw i)k , te IQ1'., uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der 
genie te Amersfoort, inliet hotel Du Croix: het doen van voorzieningen 
aan de kazerne Oranje-Nassau te Harderwijk. Bilj. inzenden uiterlijk 
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14 Juni, vóór 3 uren, bij den opzichter der militaire gebouwen, aldaar. 
Raming f 6850. 

Kuilenburg , te 12 uren, door buig. en weth.: het met klinkers 
bestraten van den Stationsweg ter vervanging van de bestaande 
giïntbaan, ter lengte van ongeveer 730 M. Inl. hij den gemeente-architect 
G. Prins. Aanw, 11 en 15 Juni. te lO'/j uren. 

Amsterdam, te 1 uur, door de directie der duinwatermaatschappij, 
in het gebouw der maatschappij, Nieuwe-Heerengraeht: 

lo. het herstellen en gedeeltelijk vernieuwen der ijzeren overkapping 
van het ketelgebonw te Leiduin; 

2o. het schilderen van de standpijp te Leiduin. Aanw. 12 Juni, te 
10 uren. 

Maandag, 1? Juni. 
Maastricht, te 10l/j uren. door het ministerie van waterst. eu/., aan 

het gebouw van het prov. best.: het bouwen van een veerpont en het 
leveren vaa een gieikabel aan het rijksveer te lïaarloo, prov. Limburg. 
Inl. bij den hoofdingenieur in het 7e district, en den ingenieur Behrens, 
beide te Maastricht. Aanw. gehouden. Raming ƒ 2400. 

Mcdembllk , te 11 'iron, door dijkgraaf en heemraden van het Ambacht 
«do Vier noorderknggen". op het koggenhuis: 

lo. de leverantie van de benoodigde houtwaren, ten dienste van het 
amhaehi ged. '89: 

2o. idem van de bem>odigde spijkers en ijzerwaren, ten dienste van 
het ambacht, ged. 'Si): 

8o, idem van 250 M 3 grint, op de wegen onder Spanbroek en Opmeer, 
in 3 perc; 

4o. het vernieuwen eener waterkeeiing, in de Zwedsloot onder Wadwaai. 
Inl. bij den hoofdopzichter A. Kater .1/.. te Medemhhk. Aanw. 14 Juni, 
te 10 uren. 

« l i ane , te U'/j uren. dooi' het ministerie van water-staat enz... aan 
het gebouw van liet prov. best.: de bestorting van den kop van den 
dam A, gelegen beoosten de (ioereesche haven, benevens de voorziening 
van de koppen der dammen 6, 7 en 8. aan het Klauwewerk op de 
noordkust van (ioedereede. behoorende tot de zoewerken in de prov. 
Zuid-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur in het 10e district, te's-llage, 
den arrondissements-ingenieur, te iJriclle, en den opzichter Dalebout, te 
(ioedereede. Aanw. gehouden. Raming ƒ 5000. 

's-llage, te l l 1 / , uren, door het ministerie van waterst.enz,, aan het 
gebouw van het prov. best.: het bestorten van den oever langs het 
's-Gravi-ndeeUche veer aan de Dordtsche Kil . behoorende tot de veren 
in de provincie Zuid-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur in het 10e 
district, te 's-Hage. den ingenieur, te Brielle, en den opzichter Baumann, 
te Dordrecht. Aanw. gehouden. Raming J 1000. 

Haarlem, te l 1 j uren, door dijkgraaf'en heemraden van den Haarlem-
incrmeerpolder, ter secretarie: perc. no, 2 van liet onderhoud der grint
wegen in den Haai leinmermeerpolder, tot 1 Mei '90. Inl. bij den ingenieur, 
te Haarlem, en deu opzichter L. Tu.jninan. (Herbesteding.) 

Ilaurlem. te 2 uren, door dijkgraaf en heemraden van den Haarlem-
merineerpolder. ter secretarie: het onderhoud van gebouwen, bruggen, 
beschoeiingen, rol-, mijl- en zoilpalen in genoemden polder, ged. '80 en 
do drie eerste maanden van '90, in 7 perc. Inl. bij den ingenieur, te 
Haarlem, en de betrokken opzichters. 

D r i i r n e iN.-Br.!, te 4 uren, door bet R.-K. kerkbest., iu het school
lokaal van het Liefdegesticht: het bouwen van twee woonhuizen, inge
richt voor boerderij, met bijlevering van al het benoodigde. ltd. bij den 
mr. timmerman K Rooi jak kers, aldaar. Aanw. 17 Juni, te 10 uren. 

Opeind.- (Kr.), te 5 uren, bij den kerkvoogd G. O. Sietsema: het 
afbreken van den bestaand en en het bouwen van een nieuwen tor-en 
met voormuur, aan de kerk, aldaar. Inl. bij den architect .1. S. van den 
Burg, te Opeinde. Aanw. 15 Juni, te 2 uren. 

I.eeuwarden, bij C. Plet: het amo.'eeren van het huis letter C no. 
7. b(j de Bi'ol, aldaar-, en het daarterplaatse bouwen van een winkelhuis 
met bovenwoning en pakhuis. Inl. bij den architect \V. C. de Groot. 
Aanw. 13 Juni, te 11 uren. 

Dinsdag, Is J u n i . 
's-llage. te 10 uren, door- den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

op het bureau in de Frederikskazerne: 
lo, het bouwen van eene overdekte rijloods naast de bestaande bij 

de Alexanderskazerne te 's-llage. Raming f 20.000; 
2o. het doen van voorzieningen aan het gebouw voor de knjgsschool 

in de Koningspoort te 's-llage. Bilj. inzenden uiterlijk 17 Juni. vóór 3 
uren. Aanw. 14 Juni. te 10 uren. 

Arnhem, te 11 uren. door deu architect J. W. Boerbooms, immens 
de lirma Van Dijk en Witte, in het kofliehuis van F. Hermsen: het 
afbreken van bet achtergedeelte van het winkelhuis in de Rijnstraat, 
aldaar, met de aangrenzende pakhuizen, uitkomende in de Kortestraat, 
en het daarvoor iu de plaats houwen van een confectiemagazijn. 

l u t H u te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van staatsspoor
wegen, aan het eentraalbureau: bestek no. 494, het verrichten van 
eenige herstellingen aan gebouwen en kunstwerken, behoorende tot den 
spoorweg Groningen—Delfzijl. Aanw. 12 Juni, te Delfzijl, na aankomst 
van trein 11.60. (Zie advert, in n°. 23.) 

Woensdag, IV Juni . 
s-Mujie . te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

onderhoud van de rijksrivierwerken en hun toebehooren op den Roven-
rijn en de Waal, met daartoe noodige leveringen, herstellingen en 
vernieuwingen, van 1 Juli '89 tot en met 30 Juni '90, in 4 perceelen. 
Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur Van der 
Sleijden, te Nijmegen, en de betrokken opzichters. Aanw. 12 Juni. 
Rarinng: perc. 1 J 23.750, perc. 2 J 28,225, perc. 3 f 29,600, perc. 4 
ƒ 30,445. 

'•-Ilage, te i l uren. tloor het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhoud en hei-stel dei werken van de Nieiiwe-Maas. het Scheur en 
aan den Hoek-van-Holland, uitmakende der. waterweg langs Rotterdam 
naar zee, van 1 Juli '89 tot en met 30 Juni '90, in 2 perc. Inl hij den 
hoofdingenieur Leemans, t,' 's-Hage. en de betrokken ingenieurs en 
opzichtei-s. Aanw. 12 Juni. Raming: |K?rc. 1 ƒ 20.450. perc. 2 ƒ 123,000. 

s-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz: het 
verrichten van baggerwerk in den Amer en de Donge, het onderhouden 
van de werken on den Amer en op het benedendeel van het Oude-
Maasje en van de Donge. henevens het onderhouden der voltooide werken 
tot verlegging van den Maasmond, van 1 Juli '89 tot en met 30 Juni 

'00. Inl. bij den opzichter Ten Doeschate, te Gee rt ruiden berg. en aan 
het bureau der werken voor de verlegging van den Maasmond, te's-Bosch. 
Aanw. 12 Juni, te 11 uren. Raming ƒ 15,000. 

Buitenpost (Fr.), te 11 uren, door burg. en weth. van Achtkarspelen: 
het afbreken der bestaande en het bouwen van eene nieuwe school en 
onderwijzerswoning te Harkema-Opeinde, benevens het leveren van de 
noodige meubelen enz., in 1 perc. Inl. hij den gemeente-architect A. Vel-
ding, tc Buitenpost. Aanw. 17 Juni, te II uren. 

Alkmaar, te 12 uren, door dijkgraaf en heemraden van het Geestmer-
ambacht, in het logement «Noord-Holland": bet gewoon onderhoud 
der Westfriesche dijkwerken met de leverantie van alle materialen enz. 
Inl. bij den opzichter A. Fraij, te St.-Maarten. Aanw. 15 Juni, te 
10 uren. 

Alkmaar, te 12 uren, door dijkgraaf en heemraden van het Geestmer-
ambacht, in het logement oNoord-lloIland": het gewoon onderhoud van 
den Gecstmor-ambachtsdijk te Veenhuizen, met aanhooren, alsmede het 
verbeteren van de kluft, aldaar Inl. hij den opzichter A. Fraij, te St-
Maarten. Aanw. 17 Juni, te 10 uren. 

Donderdag, 20 Juni. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van wateist. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het maken van eene brugknechts-
woning bij de vlotbrug te Westgrafidijk, behoorende tot de werken van 
het Noord-Hollandsch ltanaal. Inl. bij den waarnemend-hoofdingenieur, 
te Haarlem, den ingenieur Kempees, te Alkmaar, en den opzichter Dirks, 
te Purmerend. Aanw. gehouden. Raming /' 3800. 

Vrijdag, 21 Juni. 
's-Roseli, te 10'|j uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: eene bestorting om en bonoden het 
zeehoofd te Willemstad, behoorende tot do havenwerken in de prov. 
Noord-Brabant. Inl. hij den hoofdingenieur in het 6e district, te's-Bosch, 
den ingenieur Van Nes van Meerkerk, te Breda, en deu opzichter Fischer, 
te.Moerdijk. Aanw. 14 Juni. Raming ƒ 2500. 

's-Bosch, te 11 uren, door de Bossche bouwmaatschappij, in het café 
Groenhuis: het bouwen van 72 woningen op een perceel grond, gelegen 
aan den Muntelwal, te 's-Bosch, met bijlevering der houwstollen. Inl. 
bij den bouwkundige J. Klompen. Aanw. 17 Juni, te 10 uren. (Zie 
advert, in n°. 23.) 

'•-Ilage, te 1 uur. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
inrichten van het perceel no. 46 aan de Breedestraat te Leiden, ten 
behoeve van den rijkstelegraafdienst, en het onderhouden en herstellen 
van dit gebouw tot en niet 31 Dec. '90. Inl. hij den rijksbouwmeester 
in het 2e district, te 's-llage, en den opzichter bij de landsgebouwen J. 
Bartels, te Rotterdam. Raming ƒ 2800. 

's-llage, te 1 uur. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
herstellen en verbeteren van rijkstolegraalhjrien in de afdeeling L'trecht, 
in 2 perc. Inl. bij de (inspecteurs te 's-IIage en Utrecht. Raming: perc. 
I / 2290, perc 2 ƒ 2300. 

Zoetermeer (Z\-IL), door A. Meerburg: het amoveeren van zijn woon-
huis en het bouwen van een woonhuis, stalling, apotheek enz. Inl. bij 
den civiel-ingenieiir II. Paul te Gouda. Aanw. 14 Juni, te 12 uren. 

Zaterdag, 22 Juni . 
l'trecht. te 2 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van het prov. host.: het vernieuwen en vei-straten van eenige 
vakken klinkerbestrating van den rijks-grootenweg der Le klasse no. t 
in de provincie Utrecht. Inl. bij den waarnemend-hoofdingenieur, te 
Haarlem, den ingenieur en den opzichter Baars, beide te Utrecht. Aanw. 
15 Juni. Raming ƒ 2010. 

Dinsdag, 2.1 Juni. 
Assen te 2 uren. door het ministerie van waterstaat enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: het verruimen van een gedeelte van het 
bovenpand der Drentsche hoofdvaart, lang 2180 M.. gelegen tusschen de 
KOOP-Bakkersdraai en de Grietmansbrug te Smilde. van paal no. 89 -f-
70 M. tot paal no. I l l -•- 50 M. Inl. bij den hoofdingenieur Reuvens, 
te Zwolle, en den ingenieur Castendijk, te Assen. Aanw. 18 Juni, te 
II uren. Raming ƒ 38,200. 

Woensdag, 2A Juni. 
's-llage, te 11 uren, door bet ministerie van waterstaat enz.: het 

onderhoud van de rijksrivierwerken en hun toebehooren in de Noord, 
de Oude Maas, het Mallegat. de Dordsche Kit en het Spui, met daartoe 
noodige leveringen, herstellingen en vernieuwingen, Mioorende tot de 
werken der Dordsche waterwegen, van 1 Juli '89 tot en met 30 Juni 
'90. Inl. bij dm hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage. deu ingenieur 
Hoogenboom en deu opzichter De Kiewit. heide te Dordrecht. Aanw. 
19 Juni. Raming t 18.640. 

's-llage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhoud van de rijksrivierwerken en hun toebehooren op de Boven-, 
Beneden- en Nieuwe-Merwede, rnet daartoe noodige leveringen, herstel
lingen en vernieuwingen, van 1 Juli '89 tot en met 30 Juni '90, iu vier 
perc. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur 
Hoogenboom, te Dordrecht, en de betrokken opzichters. Aanw. 19 Juni. 
Raming: |ierc. 1 ƒ18,970. perc 2 ƒ 18,072, perc. 3 ƒ 21,568, perc. 4 
/' 14,430. 

s-Hage. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhoud van de rijksrivierwerken en hun toebehooren op den Usel, 
met daartoe noodige leveringen, herstellingen en vernieuwingen, van I 
Juli '89 tot en met 30 Juni '90, iu drie perceelen. Inl. bij den hoofd
ingenieur Leemans, te 's-llage, en den ingenieur Escher, tc Kampen, 
Aanw. 19 Juni. Raming: perc. I ƒ16,610, perc. 2 ƒ9110, perc. 3 
ƒ 16,270. 

Donderdag, 27 Juni. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan bet 

gebouw van het prov. best.: het verlengen, maken van koppen, bezinken 
en hestorten van hoofden op het noorderstrand van bet eiland Vlieland, 
behoorende tot de zoewerken in Noord-Holland. Inl. bij den waarnemend-
hoofdingenieur', te Haarlem, den ingenieur Keurenaer, te Hoorn, en den 
opzichter- Jelgersma, te Vlieland. Aanw. 20 Juni. Raming ƒ 44,600. 

Maandag, 1 J u l i . 
's-llage. te 2 uren. door het ministerie van justitie: het leveren van 

hand, L-, T-, staaf- en plaatijzer, moerboutjes, tapboutjes, [.ontschroeven 
en klinknagels voor 400 stuks aleoven, ten behoeve van de rijkswerkin
richtingen Veenhuizen. (Zie advert, in n°. 23.) 

A F L O O P 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Beverwijk , 23 Mei: het bouwen vun een 

woon- en winkelhuis voor VV. Stoutenbeek, onder 
beheer van den architect N . de Woll; ingek. 4 
hilj., als: 
l ' i Langendijk, te Beverwijk, ƒ 6800 
II. Duyn, » idem » 6600 
O. v. Abs, > Haarlem, » 0100 
11. Stieltjes, > 's-Hage, » 6895 

Niet gegund aan den minsten inschr., maar 
na vooraf eenige wijziging in het bestek gebracht 
te hebben, gegund aan G. van Abs, te Haarlem, 
root /' 5850. 

H u l s t (Zeel.), 27 Mei: het bouwen van een 
buis in de Gentscliestraat te Hulst, voor reke
ning van den grondeigenaar Hombach; ingek. 5 
bilj., als: 
Hlcijenberg, St.-Jansteen, ƒ 11,300 
I'. J. Wisse, » 10.000 
II. de Putter, Neuzen, » 0,980 
J. F. v. d. Waale, Hulst, » 9,812 
.1. Kolijn, Neuzen, » 9.386 

Nieuweramstel (buurt Ouderkerk), 29 Mei: 
bet bouwen van een tolhuis te Amstelveen; 
ingek. H bilj, als: 
J. A. Iluij. te Watergraafsmeer, f 4300 
C. de Koning, * Nieuweramstel, » 3755 
II. Kroon, » idem » 3529 
W. Kroon, » idem » 3529 
C. A. v. d. Waatj, » idem » 3525 
,1. .1. Louw, » idem » 3511.15 
J. Turkenburg, » Aalsmeer, » 3295 
Gebr. IJzerman, » Nieuweramstel, 2989 
Haming » 3980 

Maassluis, 31 Mei: de voortzetting van de 
verbetering der haven te Maassluis; ingek. 25 
bilj., als: 
I. .'Kalis Kz., Sliedreeht, j 113,4801 
II. Stieltjes, 's-Hage, » 100,880 
C. .7. Hartog, Nijmegen, » 106.000 j 
Ant. Geldens, Lit (N-Br.). » 105.090 
li. L. Veenenbos, Brielle, » 105,000 | 
G. Keij, Rotterdam. » 104.500 
11. Zui'derhoek, Sliedreeht, » 101,500 
A. J. Schouten, Utrecht, » 102,000 
11. Wienhoven, Schiedam. » 101.480 
Pb. Verbrugge, Waddinksveen, » 100,770 
.1. Spruijt. Kralingen, •> 100,139 
C. de Jong, Hardinksveld, .. 100,000 
C. A. v. Spal, idem » 100,000 
W. H. Swets, idem » 99,990 
W. v. Leeuwen, llellevootsluis, .) 99,499 
T. Lindhout, N'ieuwenhoorn, » 99,490 
A. de Neef, Brielle, » 99,489 
A. de Neef en Lindhout, Nieuwenlioorn, * 99,469 
Corn. Hendrikx, Ammerstol, »> 98.880 
J. Visser Gz., Papendrecht, » 98.743 
C. v. d. Plas, Hardinksveld, , 97.900 
II. J. Nederliorst, Gouda, » 97,843 
L, v. Houweliugen, Hardinksveld, » 96,000 
A. v. d. Meiden Az., idem » 95,483 
J. Smit VII. L'trecht, » 94.800 
Gegund. Raming ƒ 104.700 

tfneek, 31 Mei: het bouwen van een woon-
cu winkelhuis, aldaar; ingek. 6 bilj., als: 
C, H. Visser, te Sneek, f 3850 
W. II. Brouwer. n Heerenveen, » 3783 
M. Rondema, * Sneek, » 3780 
l'h. Visser, » idem s 3010 
J. Steensma, » Witmarsum, a 2898 
B. Visser, » Sneek, » 2890 

Zaandam. 1 Juni: bet bouwen eener open
bare lagere school; ingek. 8 bilj., als: 
M. Stam & Zn.. Wormerveer, ' ƒ 39.328 
A . F. v. Sleeswijk, Amsterdam. » 38,856' 
J. Hoinpi's en V. Laarhoven, idem « 38.0110 
1'. II. den hunnen, flrimmelen. » 37,889 
ll . II. Zeevat, Amsterdam. • .".0.597 
A. Brugman. Zaandam, » 35,900 
Van Veen en Kok, Kokhuizen, » 35.700 
J. Giebels en .1. v. Scrvellen, Haarlem, » 35,430 
Gegund. 

It.on 1 Juni: het maken eener gemetselde 
Waterkeering gedekt met hardsteen op den 
dijk aan bet Hoonscheveer, lang 101.38 M.: ingek 
12 bilj., als: 
•I. J. Koog mans, Dordrecht, 
'l'h. v. Loo, Westmaas, 
II. Kruidenier Jr., Churlois, 
H. Verheul, Kutendrocht, 
Jac. Broer, Klaaswaal, 
A. v. Staveren. Kralingen, 
Oom. ile Groot. Sliedreeht, 
Gerrit Pijl Cz., Oud-Beierland 
GooH Pijl, idem 
C. Vnil,',' 

D e i n , 1 Juni: het doen van verschillende vernieuwingen en onderhoudswerken aan de bruggen, 
gebouwen enz., van Delfland, in 3 perc. en massa; ingek. 10 bilj., als: 

Inschrijvers en woonplaats. perc. 1 i perc.2 perc. 3 

A. H. Lankester, 's-Gravenzande, 
J. Varekamp, idem 
W. v. Spronsen Dz., Monster, 
H. O. v. d. Zalm, Hoek-van-llolland, 

('. Huckenzwager, Monster, 
A. Sigmond, idem 
A. C. Verweij de Winter, Naaldwijk, 
P. v. d. Voort, Wateringen, 
j . v. d. Berg, idem 
J. Luiten, Monster, 

ƒ 966 
741 

733 

712 

886.89 
ƒ 47.21 

107.63 

ƒ 1230 

1285 

1026.70 

Hummel.o, 1 Juni: het bouwen van een 
woonhuis met winkel en pakhuis, voor .1. A. 
Eggink, onder beheer van den architect. H. J. L. 
Ovink; ingek. 8 bilj.. als: 
J. H. Rietman, te Borkeloo, J 7989 
H. A. de Vries, i Hummeloo, • 7833 
I). J. Hekkelman, » Steenderen, » 7718 
II. Sogers, » Didam. » 7235 
G. J. B. Heijting, » Angerloo, » 7232 
I'. A. Wamelink, » Doetichem, «7182 
II. M. Herendsen, » Keppel. • 7100 
F. Siebelink, • Doetichem, • 7039 
Gegund. 

Alkmaar. 1 Juni: het maken der gebouwen 
voor een centrifugaal-stoominachir.e voor den 
pnlder Ilcer-llugowaanl, onder beheer van .!<• 
architecten .1. Goldberg & Zn., te Hazerswoude; 
ingekomen 8 bilj., als: 
W. Lammen, te Cockxdorp, ƒ 21,226 
1) Poland, » Heer-llugowaard, » 19.498 
II. K. Koppen. » Wcstgraftdijk, » 19.224 
C. v. Tilburg. » Nootdorp, » 18,740 
C. A. v. Spal, » Hardinksveld, . 17,800 
C. Romein. » Haarlem, » 17,740 
J. Oldenburg, » Bergen, • 16,800 
11. Schuijt, » Alkmaar. » 13,989 

Gegund aan J. Oldenburg voor f 16,800. 
si.-Michielsgestel. 1 Juni: het uitbreiden 

der openbare school, aldaar: ingek. 5 bilj., als: 
H. v. d. Besselaar, I ' 
Job. Aarts, 
L. v. Brougel, 
P. Penniugs, 
F. J. v. Wordragen, 

Echten, 1 Juni: 

Boxtel, ƒ 2777 
, Schijndel, • 2668 
• St.-Michielsgestel, . 2049 
n idem » 2615 
i idem » 2539 
de onderhoudswerken aan 

den v ipólder van K.iiten: aannemers waren: 
| ie rc . 1, molen no. 1, W . Bouina, 

Raming 

Vrijhof. Boon, 
Adr. Louter, idem 
M. v. Driel, Nieuw-lleierlanil, 

/' 2893 
» 2750 
» 2597 
» 2587 
» 2359 
I 2289 
. 2277 
. 2198 
» 2189 
» 1947 
. 1903 
» 1806 

/ 230 
219 
135 
121 
146.82 
138 
110.50 
117 
818 
226 
125 
132 
223.8(1 
215 

» 2, » » 2. dezelfde, 
Raming 

» 3, » » 3. L. Leeuw, 
Raming 

, 4. i » 4, J. K. Koopnians, 
Raming 

5, > » 5, dezelfde, 
Raming 

» 6. » » 6, dezelfde, 
Raming 

» 7, » » 7. L. Leeuw, 
Raming 

» 8, brug en sluis, westelijke vaart. 
.lob. Beljon. » 109 

Raming » 142 
» 9. idern middenvaart, L. ». Eyck. . 420 

Raming » 525 
» 10. idem oostelijke vaart, dezelfde. » 40 

Raming • 60 
.. 11, stoomgemaal, dezelfde. n 154 

Raming » 231 
» 12, hekken, stekken enz., dezelfde, » 95 

Raming B 1'--
» 13. duikers, A. S. de Jong. » 823 

Raming » 871 
• 14, molenzeilen voor 4 jaar, l ' . II. 

de Vries » 883 
Raming • 935 

Ite,enter, 1 Juni: het bouwen van eene 
houten brug over den Ouden-Usel, nabij bet 
landgoed «het Schol" der Wilp. v...i rekening 
der gemeente Deventer; ingek. 6 bilj., als: 
B. v. d. Worp. te Deventer, ./' 992 
Firma F. ten Zijtholl'.t Zn., » idem s 978 
.1 Wittevecn, » idem » 942 
11. Visscher, • Mem » 894 
W. Denekamp. » Wilp, » 868 
.1. de Goede, » Deventer, » 819 
Gegund. 

streefkerk, 
fabrieksgebouw, 
voor C. Hooij Cz., aldaar 
inschr. waren: 

Perc. I, metsel- en aardewerk, M. de Bruin, 
te Streefkerk, voor /' 1534. 

1 Juni: bet bouwen van een 
tevens woon- en winkelhuis. 

4 perc; minste 

Perc. 2, timmer-en loodgieterswerk, C. Broere 
Fz., idem, voor ƒ 2065. 

Perc. 3, verfwerk. B. Maat. idem, voor ƒ 259 
» 4, smidswerk, G. Casteleijn, idem, » 120 

Alles gegund. 
Dordrecht. 3 Juni: het bouwen van zes 

arbeiderswoningen, onder beheer van den archi
tect P. Schotel; ingek. 10 bilj., als: 

11 Degens Jr., ƒ 6087 
.1. J. Kooijmans, » 5743 
M. Daane. » 6693 
C. J. Seijffert, • 5644 
Schotman en Schouten, t> 5599 
J. F. H. v. d. Engh, » 5570 
J. (.'. Jonkers. » 6552 
J. V. dn Bois, » 5484 
N. v. Wel, » 5450 
A. Waals, » 5354 
De gunning is aangehouden, 

•stelle, 3 Juni: het verhoogen en verzwaren 
van een dijkvak aan den Useldijk. tusschen het 
Kater- en Zalkerveer. in de gemeente Zwoller
kerspel, ter lengte van ongeveer 225 M., van 
weg.' bet waterschapSalland, 7e dijksdistrict van 
Overijsel: ingek. 3 bilj., als: 
11. Mullink, te Zwolle, /' 989 
II. Roseboom, » Hattem, » 840 
J. Wijnen, • idem » 099 
Gegund. 

M a d , k a n a a l . 3 Juni: het bouwen van huis 
voor de Wed. Felliger: ingekomen 6 bilj., als: 
Kamerling, te Stadskanaal, ƒ 1625 
Utters, » idem » 1526 
Linzel, » idem » 1499 
Pracht, » idem » 1485 
Benus, » Stadsmussetkanaal, » 1458 

Mrijeit. 3 Juni: het tot grintweg inrich
ten eu begrinden van een gedeelte Molenweg, 
en bet maken van houten grintbakken in den 
polder het Oudeland van Strijen; ingekomen 8 
bilj., als: 
W. Visser. Bergambacht, ƒ 1859 
('. Pope UB, Mookhoek (gem. Strijen'', » 1725 
P. de Vos. Bergambacht, » 1723 
('. Zanen. Ammerstol. 1678 
J. v. d. Dunne. Zuiddorpe (Zeel.), » 1674 
11. Reedijk. Westmaas » 1515 
A. v. Gameren, Mookhoek. » 1399 
C. de Haan J.Bz., Strijen, » 1389 

Maastricht. 8 Juni: het leveren en verwer
ken van onderhoudsmaterialen op deu rijks-
grooten weg der le klasse Maastricht—Nijmegen, 
in 2 perc. 

Perc. 1, ingek. 2 bilj., als: 
G. Smeets, te Maasovck, f 2850 
G. v. Gasselt, » Venloo* » 2840 
Raming » 3000 

Perc. 2. ingekomen 2 bilj., als: 
G. J. II. Thoonsen, te Mook, / 2095 
G. v. Gasselt, > Venloo, o 2075 
Raming • 2000 

Maastricht, 3 Juni: het leveren van 60 stuks 
trechtervormige gegoten-ijzeren straatinloopen 
eu 50 stuks gegoten-ijzeren ramen met deksels 
voor luchtkokers van riolen: ingek. 2 hilj., als: 

per 100 KG. 
Gebr. Hamers en A. Janssens, 

te Maastricht, f 10.65 
F. v. Oppen. » idem » 10.50 

Arnhem. 4 Juni: het verrichten van verschil
lende metsel- en voegwerken aan gemeente
werken: ingek. 3 bilj.. als: 
J. A. Koemlers, te Arnhem, /' 2857 
.1. Hikken, » idem '» 2713 
G. .1. Lucassen, « idem » 2691 

De gunning is in beraad gehouden. 
Middelburg, 4 Juni: het leveren van 66,000 

stuks grèskeien (zoogenaamde re taillés); ingek. 
6 bilj.. als: 
I'. Bod son, Mook, ƒ 4282 
A. Ie Roij en G. Bosteels, Brussel, » 4259 
.1. B. Petit, Breda, . 3909.28 
F. Kngers, Amsterdam, » 3725.60 



1>E O P M E R K E R . 

aan 
ingek. 
P. J. 
A. v. Popering, Hruinisse, 
J. de Rijke, Stavenisse 
C. Bolior, Bruinisse, 
Raming 

Onder nadere goedkeuring gegund. 
Kuilenburg, 4 Juni, voor rekening van het 

polderdistrict Kuilenburg: lo. de levering van 
900 stère grint, in 3 perc.; minste inschrijvers 
waren: 

per stère 
800 stère I). Vermeulen, Kuilenburg, ƒ 1.27 
300 idem L. Vermeulen, idem i> 1.23 
300 idem dezelfde, idem » 1.22 

2o. de levering van 50 stère ballast; minste 
inschr. L. Vermeulen, te Kuilenburg, voor J 0.94 
per stère. 

3o. de levering van 60 stère zand; minste 
inschr. II. Vermeuten, idem, voor ƒ 0.33 p. stère. 

Amsterdam, 4 Juni: het bouwen van een 
inrichting voor chromolithografie met machine
kamer, ketelhuis, kantoren enz., voor rekening 
van de lirma L. van Leer & Co., te Haarlem, 
onder beheer van den ingenieur-architect A. L 
van Gendt, te Amsterdam; ingek. 41 bili., als 
W. Voskuil 

J. v. Weide, 
l i Lindhout, 
A. Ooudegraad, 
D. v. Niete, 
(legund. 
h»™'™?*^ ' 5 J , , n i : h e t b " « w o n eener schouw-I : i i r , . M burgzaal tevens concertzaal, voor de ffraobe J j f f i i 

r^i^^ï l ! :" 4 ! - ™™ va» d e n n e e t i V U C M " " 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idern 
idem 
idem 
idem 

f 99,840 
» 93,440 
» 92,100 
» 91.800 
l 90,850 
» 90,840 
» 89.480 
« 89.000 
» 88,477 
» 88,380 
» 88,200 
l 88,151 
» 87,550 
* 87.300 
» 87.200 
» 87.000 
» 80,950 
» 86.S6S 
» 86,692 
i 80.600 
» 80,300 
i 80,190 
J 80,000 

86,000 

W. Voskuil. Amsterdam. 
W. Westerhof. Weesp. 
A. Paans. Amsterdam, 
J. J. Boekholst, ' idem 
H. l i . Hendriks, Os, 
Knipper en Vree, Amsterdam, 
F. Raammakers, Nieuweramstel, 
J. Koster, Amsterdam, 
J. v. üroenendaal, Nieuweramstel 
J. F. Prenzler, Amsterdam. 
E. IL Helle, idem 
Timmer en Furstner, idem 
K. J. B. v. Damme. idem 
D. Oosterink, Nieuweramstel. 
Smit en Hermans, Amsterdam, 
W. Ambachtsheer, Nieuweramstel, 
P. A. Warners, Amsterdam, 
G. Woud. 
H. Schouten. 
A. Aalders, 
J . J. Gosscling & Zn., 
D. Cerlijn en A. J. de Haan, 
G. P. v. Doorn, 
H. Baanders. 
P. S. Rijnierse, 
ü. A. v. Spanje, 
A. J, v. Liemt, 
L. Vlasman, 
W. G v. Berkum. 
Th. Liu'thart. 
C. J. Maks Jz., 
E. R. Kuipers, 
C. Alberts, Nieuweramstel, 
D. Heijink, Amsterdam. 
D. Schut, idem 
H. ('. Dorlas, idem 
H. J. Meekers, idem 
B. v. Buuren, idem 
W. Greve, Buiksloot, 
G. Boon, Amsterdam 
H. Rietsnijder & Zn., idem 
Gegund. 

Klundert, 4 Juni: dc levering var. 450 M3 

onderhoudsgrint voor wegen; minste inschr. A. 
Visser, te Sliedreeht, voor ƒ 675. 

Nijmegen 5 Juni: het uitvoeren van verf-
werken op de spoorwegen Utrecht—Geldermalsen, 
Arnhem—Nijmegen en Eist— en Ressen—Gori
chem : ingek. 10 bilj. (waarvan 5 van onwaarde ; 
de overige zijn van: 
W. Gestel, Woerden, ƒ 6952.47 
M. R. Even, Zutfen, * 5266 64 
A. Ledeboer en F. Kortlang Gz.. Velp,» Si 11.10 
P. W. v. Hattem, Zalt-Bommel, » 4668.85 
J. H. Everts, Nijmegen, • 4668.85 

Dordrecht , 5 Juni: het vernieuwen van de 
beschoeiingen langs de Maas bij de oude en 
nieuwe kazerne te Dordrecht, onder het beheer 

IL Reijgers: ingek. 14 bilj., als: 
n..i u m i n e l h u i s ' t ( l Hengeloo, 

» Assen, 
• Enschedé, 
» Hengeloo, 
» Almeloo, 
a Borne, 
» Enschedé, 
» Hengeloo, 
» Enschedé, 
» idem 
» idem 
•' idem 
» idem 
s idem 

. F. Weijers, Tilburg, 
In .verhoeven, Deventer, 
J. Hillen, Grave, 
!'<V •'• v- c l-„Steenlioven, Dordrecht 
W. I'. de Vries, Rossem, en N. v 

laren, 's-Bosch, 
Lent, en A. D. v. Seters, 

985,400 
«76.600 
976,600 
969,900 

9r:8,900 

Hunse, 
A. Jeunink, 

v. d. lier.', 
H. Witzand, 
Gri lothcngcl, 
J. II. Varvik. 
A. II. Wosselink, 
II. ten Cate, 
J. Vossebeld, 
G. Iluckriede, 
8. )V Wegereef, 
l i . J. I urin. 
G. Sluimer, 
Gegund. 

Oiid-Ka-tt-l 

905.000 
905,600 

i Raming 

. ' « W o l ' i ' " , " " " ' 6 J u n i beheer van K 
30 7M T h T v t : , l a , h c t u i t v o e i ' ™ ^ n baggerXik 

. 0 501 ,n NoordieekinMl bestek no. 96 dienst '89 
28 100 ' A I ! ™ / ' "f" A - ™itr L z " Sliedreeht, en' 

' « K S | Raming08" 6 o " C h e m ' V ° ° r / *f» 
2o het verbeteren van twee gedeelten kade 

op het eiland Urk, bestek „o. 95ous t '89 
ingekomen 5 bilj., als: ' 

» 27,100 
» 26,900 
» 26,850 
» 26,700 
» 26.540 
» 26,389 
» 25 495 

Juni: het bouwen van eene 

ƒ 80,393 
i 28 000 i 

« vu,,,, ML*i oouwen van eene 
R.-K. pastorie, onder beheer van den architect 
P. J. van Genk, te Leur bij Breda; ingekom 
9 bilj., als: 
W. Segboer. Fijnaart, 
C. Mulders. Raainsdnnksveer, 
W. Maas, üudenbosch, 
G. v. Domburg, Oud-Gastel, 

, Wed. Janssen. Maasbracht, 
jG. v. il. Velde, Breda, 
'C. de Kanter. idem 
C. Suijkerbuijk. Zegge, 
C. Bastiaanson, Bergen-op-Zoom 
Gegund. 

I. II. Klein, 
C. P. Seidel, 
J. Buis. 

. W. v. Eerde, 
2°,480 III. J. Buis, 

Raming 
(.rollingen, 

» 8tad-Vollenhoven, » 2633 

• g1*' » 2499 
• "Jem , 2445 
» idem , 2439 

« T . « 2400 
o J u n i , voor rekening der ge-...... ifKening uer ge

meente: lo het leveren van 50,000 hardgrauwe 
YVaalsteen ofprovincialc baksteen; ingekomen L 
b.lj. van II. Tjaden, voor / 17 per 1000 Waal-
klinkers en ƒ 15.90 per 1000 prov. steen. 

2o. het leveren van hulpsteigerhout voor de 
» 27,116 herstellingswerken aan den Martinitoren; ingek. 
» 26,100 | 2 bilj.; minste inschr. J. J . Tinga, te Groningen, 
» 25,944 ! voor J 720. 
» 25,290! it.rnele, 6 Juni: do gewone jaarlijkscheonder-
» 24,987 ' houds- en vernieuwingswei ken aan de water-
i 24.900 1 keeling van het calamiteuse waterschap Ello-
» 24,5911 woutsdijk en den calamiteusen polder Borsele; 

! ingek. 18 bilj.; minste inschr. M. v. d. Hoek, 
'•-•lage, 5 Juni, onder beheer van het mi- te Neuzen, voor ƒ 27,260 

nisterie van waterst. enz.: lo. het verruimen Raming » 30,540 
van het vaarwater in de rivier de Noord; geen j Ani.trrdam. 7 Juni: de levering van eiken-
bilj. ingekomen Raming t' 6000. | hout voor wissels volgens bestek no. 9, ten 

2o. bet onderhoud van de rijksrivierwerken en behoeve der Nederl. Zuid-Afrikaansche spoor-. .ui, uc , ,jKi,rivierwerkeii 
hun toebehooren op de Maas, met daartoe noodi, 
leveringen, herstellingen en vernieuwingen, van 
1 Juli 89 tot en met 30 Juni '90, in 6 perc. 

Perc. 1, ingek. 3 bilj., als: 
G. Smeets, Maesevck, /' 8750 

86,100 G. Straatman, liane, 
86.000 | j . A. II. v. d. Venue, Bree, 

Raming 
Perc. 2. ingek. 2 bilj., als. 

G. Smeets, Maesevck, ƒ 9500 
G. Straatman, l.inne, » 7»20 
Raming » 8625 

Perc. 3, ingek. 1 bilj. van J. Hillen, tc Grave, 

» 85,960 
• 85,720 
» 85,630 
» 85.200 
. 84,880 
» 84.645 
» 84,430 
» 84,200 
• 83,600 
» 83,489 
» 83.169 
» 82.518 
» 82.400 
» 81,800 
• 79,720 

7284 
-WW 
787» 

wegmaatscliappij; ingekomen 12 bilj., als: 
II. t. v. il. Korden, Boxtel,/ 3516 
, • (, ' I, ' ' I C X ' idem i 3890 
W. Iloettger, Wesel, ., 4100 
J. 1. v. d. Eerden I-V., 

Boxtel, , 3 1 B 0 

H. E. v. Gelder & Co., 
Amsterdam, 

voor 
Raming 

Perc. 4, ingek. 3 bilj, als: 
.». Hillen, Grave, 
I. Wiessing, Overasselt, 
.1. v. Haren, Nederasselt, 
Raming 

Perc 5, ingek. 4 bilj., als: 
G. .1. Mol, Kuilenbur", 
A. Geldens, Lit, 
II. v. A n i o o v Jz., Nieuwaal, 
J. Hillen, Grave, 
Raming 
„Pere. 6, ingek 4 hilj., als: 
\ \ . Baggerman, Xoderhemert, 
A. Geldens, Lit, 
J. v. Vuuren, Zalt-Bommel, 
II. .1. Dikkers, Baardwiik, 
Raming 

» 4083.57 fr. Amsterdam 
• 4230.11 • Vlissingen 
» 4156.84 . Rotterdam 

II. II. Clerx, Bokstel, .- 34.78 per M-
J. Raaijmakers, Helmond, r 3712.30 
Eindhoven & Zn., Zwolle, » 3709 
II. Janzen, Didam. » 29.95 per M-> 
M. J. T d. Mee, Heivoort, > 3886 
I,. A. Spierings, Boxtel, » 34.40 per M 3 

W. J. v. d. Ven, idem » 35— » » 
'•-II.ge, 7 Juni: het verharden vandeaarde-

» 3148 baan van den Parkweg naar Scheveningen; ingek. 
» 3400! 19 bilj, als: 

W. de Jong, 's-Hage, 
f 18,889 I C. v. Hoven, Nieuweramstel, 

/ 5669 
» 0325 

f 3390 
» 3186 

's-llage, 
idem 
idem 

_ ..u^,,,,.- „. u-ururecni, onder be 

H rv"'ll'1'. '° d a ; i " « e k o m e n 11 Wij. H. v° Daïèn 
D. J. Kwak. 
J. Rijklioek, 
P. v. Wijngaarden 
Jac. v. d. Kamp. 
.1. Klau-, 
F. J. Dubbelman, 
J. .1. K'ioijmuns, 
J. de Ni-el'. 
C. de Groot, 
A. Hl ij levens, 
liaiiui. 

te Paf.endrecht,' 
» Dordrecht, 
» idem 
» Papendrecht, 
» Gouda, 
» Dordr 
» idem 
» idem 
» Brielle, 
I Sliodreclll 
» Made, 

cht 

als 
ƒ 3786 I 
» 3779 1 

I 368fi 
» 3680 
» 3587 
» 3490 
• 3480 
» 8887 
» 3239 
» 3222 
» 3098 
» 3600 

• 17,400 p. Kraaijeveld Dz., idem 
» 17,842 I W. II. Swets, Hardinksveld, 

I A. de Horst Cz., Papendrecht, 
/ 40.">0 II. Jongenburger, Waddinksveen 
» 3895 VV. v. Leeuwen, Hellevoetsluis, 
» 8684 J. p. Dubbelman, Dordrecht 
» 3563 A. Korteweg, 
. 4065 J. d,' Bruijn en 0. .1. v. d. Horst, 

So. bet maken van vier dwarskrihben en het G. v. d. Drift, 
verlengen van twee dwarskribben, aan den linker- J. v. d. Elshout, Scheveningen, 
oever van den Nider-Rijn. onder de gemeenten A. de Waerd en J. C. Diercks, 's-llage. 

ingekomen 8 bilj., als: H. D. F. Meijer, Leiden, 
ƒ 11,522 G. Keil Rotterdam. 
. 11,500 VV. II.'de Haan, Elden, 
» 11.123 (1. II. v. il. Heijden, Arnhem, 
> 11,084 1 w i l l r n n i l . d , 7 Juni: bet uitdiepen van de 
1 10,942 gracht voor Bastion VII aldaar: ingek. 4 bilj., als: 
» 10.900 c. de Groot. te Sliedreeht, ƒ 1666 
. 10.345 ; G. J. van der Flier, » Willemstad, . 1100 

I). K. Bons. 

Dorenweerd en Driel 
I'. Heil. Zwolle, 
F. E. Terwindt, Pannerden, 
G. J. Mol Kuilenburg. 
J. L. Pauwen, Pannerden, 
J. II. Hoyinck, idern 
l i . A.v.d Birgh. idem 
J. II. V Hezewijk, Lobit, 
H. v. Anroov .1/... Nieuwaal, en A. J. 

Vermeulen, Nijmegen. » 10,360 
4o. het voortzetten van baggerwerk in het 

beiiilendeel der Nieuwe-Merwede; ingekomen 3 
bilj., als: per SI' 
L. ' Kalis Kz., Sliedreeht, ƒ 0.174 
A. Volker Lz., idem . 0.16 
T. Volker. Dordrecht, » 0.149 
Raming » 0.16 

f 75.200 
» 72,000 
» 70,100 
» 69,600 
• 69,500 
» 68,980 
» 68.840 
» 68,700 

68,130 
» 68,000 
» 67.000 
» 65,985 
I 65,100 
> 64,850 
» 64 680 
» 63,400 
> 62,500 
» 56,952 

50,947 

» Sliedreeht, . 1076 
*• Of-"**-. » Willemstad, , 10 7 
Raming .. [jgi 

Vi»i-.le.i. 7 Juni: het uitvoeren van hei-stel-
Nngeii aan werken en kazernegebouwen lanirs 
de Vecht, van Kijkuit tot Maarseveen; ingek "i 
ulj, van ,1. v. Harpen, te Alnerufoort, /'3359 
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Maandag, 17 Juni. 

s-Bosch, te 10 uren, door burg. en weth.: het maken en leggen 
van een riool aan de linkerzijde van de Zuidwillemsvaart ten oost
zuidoosten van de ophaalbrug bij den ürtenuitgang. Raming ƒ 448. 

Maastricht, te lO'/i uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het bouwen van een veerpont en het 
leveren vaa een gierkabcl aan het rijksveer te Baarloo, prov. Limburg. 
Inl. bij den hoofdingenieur in het 7e district, en den ingenieur Behrens, 
beide te Maastricht. Aanw. gehouden. Raming ƒ 2400. 

Medembiik, te 11 uren, door dijkgraaf en heemraden van het Ambacht 
ide Vier noorderkoggen", op het koggenhuis.-

lo. de leverantie van de benoodigde houtwaren, ten dienste van het 
ambacht, ged. '89; 

2o. idem van de benoodigde spijkers en ijzerwaren, ten dienste van 
het ambacht, ged. '89; 

3o. idem van 250 M* grint, op de wegen onder Spanbroek en Opmeer, 
in 3 perc; 

4o. het vernieuwen eener waterkeering, in de Zwedsloot onder Wadwaai. 
Inl. bij den hoofdopzichter A. Kater Jz., te Medembiik. Aanw. gehouden. 

Amersfoort, te 11 uren, door burg. en weth.: 
lo. eene gedeeltelijke vernieuwing van den houten lichtopstand of 

vuurbaak aan het Wester Eemhoofd; 
2o. het schoonmaken van de hoogere burgerschool en het vernieuwen 

van den vloer in het gymnastieklokaal van dat gebouw; 
8o, verf- en schoonmaakwerk aan drie openbare lagere scholen; 
4o. eenig verfwerk aan gemeentegebouwen. 
's-Hage, te llty* uren, door het ministerie van watei-staat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: de bestorting van den kop van den 
dam A, gelegen beoosten de Goereesche haven, benevens de voorziening 
van de Koppen der dammen 6, 7 en 8, aan het Flauwewerk op de 
noordkust van Goedereede, 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 Dalebout, te 
Goedereede. Aanw. gehouden. Raming ƒ 5000. 

's-Hage, te ll'/j uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het bestorten van den oever langs het 
VGravtndeelsche veer aan de Dordtsche Kil, behoorende tot de veren 
in de pi-oviiieie Zuid-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur in het 10e 
district, te 's-Hage, den ingenieur, te Brielle, en den opzichter Baumann, 
te Dordrecht. Aanw. gehouden. Raming f 1000. 

Delft, te 12 uren, door den directeur der artillerie-inrichtingen, or 
zijn bureau aan den Van-Leeuwenhoeksingel: de levering van verschillende 
behoeften, ten behoeve van verschillende diensten in Nederl.-Indie, in 
8 perceelen. 

Goor, te 1 uur, in de groote sociëteit: het verbouwen eener oude 
machinekamer, in te richten tot kalanderzaal met bijkomende werken 
aan de Twentsche stoombleekerij, aldaar. 

Haarlem, te Deuren, door dijkgraaf en heemraden van den Haarlem
mermeerpolder, ter secretarie: perc. no. 2 van het onderhoud der grint
wegen in den Haarlemmermeerpolder, tot l Mei'90. Inl. bij den ingenieur, 
te Haarlem, en den opzichter L. Tuijnman. (Herbesteding.) 

Haarlem , te 2 uren, door dijkgraaf en heemraden van den Haarlem
mermeerpolder, ter secretarie: net onderhoud van gebouwen, bruggen, 
beschoeiingen, rol-, mijl- en zeilnalen in genoemden polder, ged. '89 en 
de drie eerste maanden van '90, in 7 perc. Inl. bij den ingenieur, te 
Haarlem, en de betrokken opzichters. 

Gorichem, te 2 uren, door burg. cn weth.: het bijhouwen van 
een lokaal aan de burgerschool voor meisjes, staande in de Zusterstraat. 

Deurne (N.-Br.), te 4 uren, door het R.-K. kerkbest, in het school
lokaal van het Liefdegesticht: het bouwen van twee woonhuizen, inge
richt voor boerderij, met bijlevering van al het benoodigde. Inl. bij den 
mr, timmerman F; Rooijakkers, aldaar. Aanw. 17 Juni, te 10 uren. 

Opelnde (Fr.), tc 5 uren, bij den kerkvoogd G. G. Sietsema: het 
afbreken van den bestaanden en het bouwen van een nieuwen toren 
met voormuur, aan de kerk, aldaar. Inl. bij den architect J. S. van den 
Burg, te Opeinde. Aanw. gehouden. 

Ulft (Geld.), te 5 uren, namens A. Becking, in het ko ehuis van B. 
Koning: het bouwen van een woonhuis en annex fabrieksgebouw. 

I.eeuwarden, bij C. Plet: het amoveeren van het huis letter C no. 
7, bij de Brol, aldaar, en het daarterplaatse bouwen van een winkelhuis 
met bovenwoning en pakhuis. Inl. bij den architect W. C. de Groot. 
Aanw. gehouden. 

Utrecht, door de Utrechtsche waterleidingmaatschappij: het bouwen 
van een watertoren, machinistenwoning, met ketelhuis, kolenloods enz., 
voor de waterleiding te Tiel. 

Alkmaar, voor de Ned.-IIerv. gemeente: het vernieuwen van vier 
kerkramen met bijkomende werken. 

Dinsdag, 18 Juni . 
's-Hage, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

op het bureau in de Erederikskazerne : 
lo. het bouwen van eene overdekte rijloods naast de bestaande hij 

de Aloxanderskazerne te 's-Hage. Raming / 20,000; 
2o. het doen van voorzieningen aan het gebouw voor de knjgsschool 

in de Koningspoort te 's-Hage. Bilj. inzenden uiterlijk 17 Juni, vóór 3 
uren. Aanw. gehouden. 

Arnhem, te 11 uren, door den architect J. W. Boerbooms, namens 
de firma Van Dijk en Witte, in het kofliehuis van F. Heimsen: het 
afbreken van het achtergedeelte van het winkelhuis in de Rijnstraat, 

aldaar, met de aangrenzende pakhuizen, uitkomende in de Kortestraat, 
en het daarvoor in de plaats bouwen van een confectiemagazijn. 

l 'trerht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van staatsspoor
wegen, aan bet centraalbureau: bestek no. 491, het verrichten van 
eenige herstellingen aan gehouwen en kunstwerken, behoorende tot den 
spoorweg Groningen—Delfzijl. Aanw. gehouden. (Zie advert, in n°. 23.) 

Winterswijk, te 2 uren, in het stationskofliehuis: 
lo. het afbreken van een woonhuis en het bouwen van een woon-en 

winkelhuis ca . op een terrein aan het eind der Misterstraat; 
2o. het afbreken van een woonhuis, het vergrooten van een gebouw 

en het bouwen van een woonhuis op een terrein aan het eind der 
Misterstraat. 

Xljmegen. te 9 uren. door II. L. Esrneijer, in het kofliehuis van 
Thoonsen, Üude-Stadsgracht: het afbreken van een woonhuis en het 
bouwen van hoerenhuis met vier arbeiderswoningen, aan de St.-Joris-
straat, uitkomende aan de 8e Walstraat. 

NIruw-llellevoet (Z.-H.t. te 7 uren, door, bet best. der «Kerkelijke 
kas": het bouwen eener pastorie. 

Breda, te 7 uren, door den architect J. A. Oomes, in het kofliehuis 
van II. J. du Floo, aan de Leuvenaarsstraat: het bouwen van drie woon
huizen met bovenkwartieren, op een terrein, gelegen aan de Nieuwe-
Dieststraat, aldaar. 

WociiMdag, ID Juni. 
Heerenveen. te 9'/i uren, door den apotheker L.G. Panne: het afbreken 

van een oud en het opbouwen van een nieuw huis, aan de straat 
De Dracht. 

Delft. tc 10 uren. door den eei-staanwezend-ingenieur der genie, 
te 's-Hage, op het bureau voor de schutterij, bij den Doelen: het maken 
van eene waterleiding in het centraal magazijn van kleeding en uit
rusting, aldaar. Bilj. inzenden uiterlijk 18 Juni, vóór 3 eren. Raming 
ƒ 114Ó. 

Bljswljk (Z.IL), te 10 uren, in het lokaal Witsenburg: het verrichten 
van 4200 M a nieuwe en 2500 M 3 oude klinkerbestrating in den particu
lieren straatweg van Rijswijk in de richting van Wateringen. Inl. bij 
den ingenieur J. Kraüs, te Delft. 

Wllllge-Langerak (Z.-IL), te 10 uren, door burg. en weth.: 
lo. de levering van grint voor den Tiend weg; 
2o. idem en het vervoer van grint, ten behoeve van den 

Kabauwschen Noord- en Zuidzovendersehemveg. Bilj. inzenden 18 Juni, 
vóór 4 uren, ter gemeente-secretarie te I.opik. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.; hot 
onderhoud van de rijksrivierwerken en hun toebehooren op den Boven-
rijn en de Waal, met daartoe noodige leveringen, herstellingen en 
vernieuwingen, van 1 Juli '89 tot en met 30 Juni '90, in 4 perceelen. 
Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur Van der 
Sleijden, te Nijmegen, en de betrokken opzichters. Aanw. gehouden. 
Raming: perc. 1 J 23.750, perc 2 J 28,225, perc 8| / 29,500, perc 4 
ƒ 30,445. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhoud en herstel der werken van de Nieuwe-Maas, het Scheur en 
aan den Hoek-van-Holland, uitmakende den waterweg langs Rotterdam 
naar zee, van 1 Juli '89 tot en met 30 Juni '90, in 2 perc. Inl bij den 
hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, en de betrokken ingenieurs en 
opzichters. Aanw. gehouden. Raming: perc 1 ƒ20,450, perc. 2/123,000. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz: het 
verrichten van baggerwerk in den Amer en de Donge, het onderhouden 
van de werken op den Amer en op het benedendeel van het Oude-
Maasje en van de Donge, benevens het onderhouden der voltooide werken 
tot verlegging van den Maasmond, van 1 Juli '89 tot en met 30 Juni 
'90. Inl. oij den opzichter Ten Doeschate, te Geertruidenberg, en aan 
het bureau der werken voor de verlegging van den Maasmond, te 's-Bosch. 
Aanw. gehouden. Raming ƒ 15,000. 

Buitenpost (Fr.), te 11 uren. door burg. en weth. van Achtkarspelen: 
het afbreken der bestaande en het bouwen van eene nieuwe school en 
onderwijzerswoning te Harkema-Opeiude, benevens het leveren van de 
noodige meubelen enz., in 1 perc. Inl. bij den gemeente-architect A. Vel-
ding, te Buitenpost. Aanw. 17 Juni. te 11 uren. 

Alkmaar, te 12 uren, door dijkgraaf en heemraden van het Geestmer-
ambacht. in het logement -Noord-Holland": het gewoon onderhoud 
der Westfriesche dijkwerken met de leverantie van alle materialen enz. 
Inl. bij den opzichter A. Fraii, te St.-Maarten. Aanw. gehouden. 

Alkmaar, te 12 uren, door dijkgraaf en heemraden van het Geestmer-
ambacht. in het logement «Noord-Holland": het gewoon onderhoud van 
der. Geestmer-ambachtsdijk te Veenhuizen, met aanhooreu, alsmede het 
verbeteren van de kluft, aldaar Inl. bij den opzichter A. Fraij, te St.-
Maarten. Aanw. 17 Juni, te 10 uren. 

Haamstede (Zeel.), te 12 uren, door burg. en weth.: het doen van 
eenige werken aan het woonhuis van het hoofd der gemeenteschool. 
Aanw. 19 Juni, te lO'/j uren. 

Nieuweramstel, te 12 uren. door burg. en weth.: het maken eener 
stokerswoning met werkplaats, op het terrein Westerveld, nabij Hilver
sum, ten behoeve der Nieuwerarnstelsche bronwaterleiding. 

Amersfoort, te 12 uren, door den architect C. L. M. Robbers, in het 
hotel van G. Schimmel: het maken van een nieuwe kloosterkerk met 
aanho<irighedeu. 

Ermelaa (Geld.), te 1 uur, op Veldwijki liet vergrooten van het 
herberggebouw en het waschhuis en het bouwen van een machine
gebouw met schoolsteen voor de stoomwasscherij op Veldwijk. Inl. bij 
den architect E. G. Wentink, te Schalkwijk. 

Honselersdljk <Z.-1L), te 2 uren, door het best. der • Kerkelijke Kas", 
te Naaldwijk, in net lokaal der Zondagschool: het bouwen van eene 
kerk en pastorie, lui bij den secretaris A. Hogenboom, te llonsolersdijk. 

Nieuwolda (Gr.), te 3 uren, door het best. van het waterschap 
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Oldambt, ten huize van den logementhouder O. Kuiper: het uitbaggeren 
der bestaande uitwateringsgoul voor de sluizen te Toriiiuntorzijl. 

Kiilnre (Ov.)( door liet best. van het waterschap «de Buitenpolder 
achter Kuiure": de levering van 1512 stuks noorsche grenen palen en 
420 M. moskaiit-bozaagdo eiken gording. 

Vturliim (Gr.), door burg. en weth.: de levering van 80 stère gehorde 
en gewassehen riviergrint: «.'0,000 KG. klopkeien van 10 tot 50 cM. 
middellijn, te leveren voor den wal aan de opslagplaats te Warfum. 
vóór 15 Sept. '89. 

Donderdag. ZO Juni. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van watetst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best: het maken van eene hriigknechts-
WOning bij de vlotbrug te Westgraftdijk, behoorende tot de werken van 
het Nonrd-Hollandsch kanaal. Inl. bij den waarnemend-hoofdingenieur, 
te Haarlem, den ingenieur Kempees, te Alkmaar, en den opzichter Dirks, 
te Purmerend. Aanw. gehouden. Raming /' 3800. 

Harlingen, te 1 uur, door burg. en weth.: het amoveeren van de 
oude en het maken van eene nieuwe brug over de Roptavaart. 

/ t i l l e n , te 2 uren, aan het bureau van den sectie-ingenieur der 
Staatsspoorwegen: hel onderhoudswerk op de hjnen Arnhem -Deventer 
en Zutfen—Gronau, in 6 perc, 

Apeldoorn, door de directie der koninkl. Xoderl. locaalspoorwog-
maatsehappij, aan het bureau der maatschappij: het maken van eene 
verhoogde los- en ladingplaats met eenige bijkomende werken op het 
station tc Deventer. Aanw. 17 Juni, te 12 uren. 

Willemsoord, door den raad van toezicht van het koninkl. instituut 
voer de marine: het doen van reparation en voorzieningen aan de ge
bouwen, bestaande in: u. timmer- en metselwerk; b. schilderwerk; c. 
Stukadoorwerk, uit te voeren in de maand Augustus. . . . J 

Vrijdag. 21 J u n i . 
«-Bosch, te 10'lj uren. door het ministerie van waterstaat enz., aan 

hel gebouw van het prov. best.: eene bestorting om en beneden het 
zeehoofd te Willemstad, behoorende tot de havenwerken in de prov. 
Noord-Brabant, lui. bij den hoofdingenieur in het Oo district, te 's-Bosch 
den ingenieur Van Nes van Meerkerk, te Breda, en den opzichter Fischer 
te Moerdijk. Aanw. gehouden. Raming ƒ 2500. 

's-Bosch. te 11 uren, door de Bossche bouwmaatschappij, in hetcafé 
Groenhuis: hot bouwen van 72 woningen op een perceel grond, gelogen 
aan den Muntelwal. te 's-Bosch, met bijlevering der bouwstoffen, Inl. 
bij den bouwkundige .1. Klompers. Aanw. 17 Juni, te 10 uren. (Zie 
advert, ui w°. 23.) 

Ousierliaut (N.Br.), te 11 uren, door burg. on weth.: hot daarstellen 
eener houten beschoeiing aan de westelijke Havenkade, aldaar, ter lengte 
van 1 DQ M'. Inl. bij den gemeentebouwkundige J. Janssens. 

's-Hage, te 1 uur. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
inrichten van het perceel no. 40 aan de Breedestraat te Leidon, ton 
behoeve van don rijkstelegraafdicnst, cn het onderhouden en herstellen 
van dit gebouw tot on met 31 Doe. '00. Inl. bij den rijksbouwmeester 
in het 2e di-triet, te 's-Hage. en den opzichter bij de landsgebouwen J. 
Bartels, te Rotterdam. Raming ƒ 2800. 

's-Hage. te 1 uur, door hot ministerie van waterstaat enz.; het 
herstellen en verbotoren van rijkstelegraaf lijnen in de afdeeling Utrecht, 
in 2 perc. Inl. bij de inspecteurs to 's-Hage en Utrecht. Raming: perc. 
1 f 2290, porc. 2 /' 2300. 

Zoetermccr (Z.-IL). door A. Meerburg; hot amoveeren van zijn woon
huis en het bouwen van oen woonhuis, stalling, apotheek onz. Inl. bij 
den civiol-ingenieur If. Paul te Gouda. Aanw. gehouden. 

Zaterdag. '£'£ J u n i . 
Delft, te 11 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, 

in het gemeenlandshuis: verschillende vernieuwing'- en onderhouds
werken aan do sluizen, bruggen, gebouwen enz. van Delfland, in de 
gemeenten Vlaardingen, Maassluis. Maasland, Naaldwijk, Schipluiden en 
Hof-van-Dolft gelegen. Inl. hij don ingenieur \V. do Man, te Delft, on 
den opzichter F. van der Doll, 'te Maassluis. Aanw. 17 Juni, tc 10 uren 
te Vlaardingen. 

Amsterdam, te 1 uur, door den architect Jan Springer, in hot 
American hotel: het bouwen van oon woonhuis in de Vondelstraat te 
Amsterdam, voor rekening van A. W. van Megcn.advert, in n°. 24). 

l ' l r e r l i t . to 2 uren, door hot ministerie van waterst. enz., aan hot 
gebouw van het prov. best.: hot vernieuwen en verstraten van eenige 
vakken klinkerbestrating van den rijks-grnotonwog der lo klasse no. 3 
in do provincie Utrecht. Inl. bij don waarnemend-hoofdingenieur, to 
Haarlem, den ingenieur en den opzichter Baars, beide te Utrecht. Aanw. 
gehouden. Raming ƒ 2010. 

Dintelonrd (N.-Br.), te 2 uron. op KleineUr.rolinajpoldor, bij Wijgand 
aan het Dültelsas: het verhoogen en verzwaren met bijkomende aarde
werken van den zeedijk van gemelden jpolder aldaar, lang ongeveer 1000 
M., in 8 perc. en in massa. 

Maandag, 24 Juni . 
's-llage, te 12 uren, door hot ministerie van koloniën : de levering van: 
lo. bestek XIX. het ijzerwerk enz., benoodigd voor overkappingen van 

drie locomotielloodsen en vier goederenloodsen; 
2o. perc. V, draadnagels en gereedschappen; 
8a •» VI. Waalklinkers; 
4o. » VII, tegels, alles voor de staatsspoorwegen ter Sumatra's 

westkust. 
Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het vernieuwen en verbroeden van de vaste brug no. 81 over de 

Refill iersgracht aan de Lijn baangracht en hot maken dor daarbij aan
sluitende walmuren, mot do levering van al het benoodigde; 

2o. a. hot vernieuwen van do vaste brug no. 200. over Krom boo insloot 
vóór de Dijkstraat; b. het vernieuwen van de vaste brug no. 202 over 
Krom boomsloot vóór de Koningstraat. (Zie advert, in «°. 24.) 

K o l l u m , te 12 uren. door regenton van het armhuis, in bet ge
meentehuis: het herhouwen van do afgebrande braak- en bergscbuur 
bij het armhuis te Kollum, mot bijlovering van alle materialen. Inl. bij 
den opzichter der gemeentewerken F. Bakker, aldaar. 

IHnsdag, 25 Juni. 
Rotterdam , te 1 uur. door burg. en weth.: hot verbeteren van 

dc Oost- en Westkousdfjken. Aanw. 20 Juni, te 11 uren. (Zie advert, 
in n«. 24.) 

Assen, te 2 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan het 
gebouw van het prov. host.: het verruimen van oon gedeelte van het 
bovenpand dor Drentsche hoofdvaart, lang 2180 M., gelogen tusschen dc 
Koop-Bakkersdraai en do Grietmanshrug to Smilde. van paal no. 80 4-
70 M. tot paal no. I l l \- 50 M. Inl. bij den hoofdingenieur Reuvens, 
te Zwolle, on don ingenieur Castondijk, te Assen. Aanw. 18 Juni, te 
11 uren. Raming / 38.200. 

Assen, te 2 uron, door het ministerie van waterstaat enz, aan het 
gebouw van hot prov. best.: de verruiming van eon gedeelte van het 
bovenpand dor Drentsche hoofdvaart, strekkende van nabij de Asserwijk 
tot de Innen te Assen. Inl. hij den hoofdingenieur Reuvens, to Zwolle, 
en don ingenieur Castondijk to Assen. Aanw. 18 Juni. Raming ƒ 28.000. 

Woensdag, 20 Juni. 
'«-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

onderhoud van de rijksriviorworken en hun toobohooren in do Noord, 
do Oude Maas, het Mallegat, do Dordscho Kil en het Spui. met daartoe 
noodige leveringen, herstellingen en vernieuwingen, behoorende tot de 
werken der Dordscho waterwegen, van l Juli '80 tot on met 30 Juni 
'00. lui. bij d_'ii hooldingeuiour Leemans, te 's-Hage, den ingenieur 
Hoogenboora en don opzichter Do Kiowit. beide te Dordrecht. Aanw. 
10 Juni. Raming J 18,040. 

's-llage, te 11 uren. door hot ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhoud van de rijksriviorworken en hun toobohooren op de Boven-, 
Beneden- en Nieiiwo-Morwedo, mot daartoe noodige leveringen, herstel
lingen en vernieuwingen, van 1 Juli '80 tot en met 30 Juni '1)0, in vier 
perc. Inl. hij den hoofdingenieur Leemans, te 's-llage, don ingenieur 
Hoogenboom, tc Dordrecht, en de betrokken opzichters. Aanw. lü Juni. 
Raming: perc. I j 18,070. perc. 2 ƒ 18,072, porc. 8 ƒ 21,668, perc. 4 
f 14.430. 

s-llagc. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: hot 
onderhoud van de rijksrivierworkeu en hun toobohooren op den Usel, 
met daartoe noodige leveringen, herstellingen en vernieuwingen, van l 
Juli '80 tot en mot 30 Juni '00, in drie perceelen. Inl. hij don hoofd
ingenieur Leemans, te 's-llage, en don ingenieur Kscher, te Kampen. 
Aanw. 19 Juni. Raming: perc. 1 /'10,610, perc. 2 /Ü110, porc. 3 
/ 16,270. 

Arnhem, te 11 uren, door den kapitein eerstaanwezend-ingenieur al
daar, in het hotel Sluis: het uitvoeren van werkzaamheden in verband 
mot de opstelling van een boot wateroven in do garnizoensbakkorij, 
aldaar. Bilj. inzenden uiterlijk 25 Juni, vóór 3 uron. Aanw. 20 Juni, 
te 11 uren. Raming ƒ 2800. 

Donderdag, 27 Juni. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aanbot 

gebouw van het prov. best.: hot verlengen, maken van koppen, bezinken 
en bestorten van hoofden op het nonrderstrand van het eiland Vlieland, 
behoorende tot de zeewerken in Noord-Holland. Inl. bij don waarnemend-
hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur Keurenaer, te Hoorn, enden 
opzichter Jelgersma, te Vlieland. Aanw. 20 Juni. Raming f 44,600. 

Haarlem, le 11 uron, door hot ministerie van binnenI.'zaken, aan 
hot gebouw van hot prov. best.: hot uitvoeren van eenige werken aan 
hot rijkskrankzinnigengesticlit te Medemblik. Inl. bij don njksbouw-
kundige voor de onderwijsgebouwen enz., te 's-Hage, en den opzichter 
T. 11. Slinger, te Medemblik. Aanw. 20 Juni, te 2 uren. 

Willemstad, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
aldaar, in het koffiehuis nBollevuo": hot doen van verbeteringen van 
ondergeschikt belang aan de bomvrije kazerne van hot fort De-Ruvter 
in de positie van Willemstad, bestaande in hot leveren en plaatsen'van 
een ijzeren waterreservoir mot toobohooren. Bilj. inzonden uiterlijk 26 
Juni, vóór 3 uron. Raming f 1410. 

Vrijdag, 2S Juni. 
's-llage. te I uur, door het ministerie van waterstaat onz.: hot uit

breiden ten behoeve van de post- en telegraafdiensten, alsmede het 
veranderen, herstellen en tot 31 Doe. '91 onderhouden van hot rijkspost-
gebouw te Venloo. Inl. bij don rijksbouwmeester in hot 2e district, te 
's-Hage. Aanw. 21 Juni, to 12 uron. Raming / 17,600. 

Kampen, door burg. en weth.: het leveren cn stollen van twee 
zuiverkiston van 6 x 8 M.. ton dienste der gemeen te-gasfabriek. 

Haandag, f J u l i . 
's-llage, te ll '/ï uron, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

bet gebouw van het prov. best.: het bezinken en bestorten van een 
gedeelte van den oever om do voormalige rijks-quarantaineplaats op hot 
eiland »de Tien Gemeten", behoorende tot de zeewerken iu de prov. 
Zuid-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur in het 10 district, te 's-Hage, 
den ingenieur te Brielle. en den opzichter Baumann, te Dordrecht. Aanw. 
24 Juni. Raming f 4450. 

's-llage. te 2 uron, door het ministerie van justitie: het leveren van 
band, L-, T-, staaf- en plaatijzer, moer boutjes, tapboutjes, houtschroeven 
en klinknagels voor 400 stuks alcoven, ten behoeve van de rijkswerkin
richtingen Veenhuizon. (Zie advert, in »". 23.) 

Woensdag, 3 J u l i . 
'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de 

onderhouw eener doorlaatbrug in dc spoorbaan aansluitende aan den 
spoorweg Boxtel—'s-Bosch, ton behoeve van don spoorweg Zwaluwe— 
's-Bosch. Inl. bij don eerstaanwezend-ingenieur der staatsspoorwegen, te 
's-Bosch. Aanw 26 Juni. Raming ƒ 43,100. 

's-llage. te 11 uron, door het ministerie van waterstaat enz.: hot 
maken van vijf en het verlengen van drie dwarskribben aan den rechter
oever van de Lok, onder de gemeente Schalkwijk, prov. Utrecht, en het 
uitvoeren van baggerwork in do Lok, onder de gemeenten Schalkwijk, 
prov. Utrecht, en Kuilenburg, prov. Gelderland, tusschen do kilometer
raaien 78 on 80. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-llage, don 
ingenieur Musqueticr, te Utrecht, en don opzichter Mann, te Reenen. 
Aanw. 26 Juni. Raming ƒ 23,100. 

Donderdag, 4 J u l i . 
Kol i n dam . te 11 uren, ten kantore dor geiiiwnte-gasfabrieken: het 

uitvoeren van verfwerken aan do gashouders, stokerijen onz. Aanw, 28 
Juni, te l i uren. 

Vrijdag. ft J u l i . 
's-llage. te 1 uur, door hot ministerie van waterstaat onz.: het 

herstellen en verboteren van do rijkstelegraallijnon in do afd. Arnhem. 
Inl. bij de inspecteurs to 's-Hage en Arnhem. Raming ƒ 1225. 

A F L O O P 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Kroningen, 4 Juni: hot houwen van ccn 

cale met bovenwoning voor I*. Groonevold, op 
het porc. O no. 11, Niouwo-Ehbingoslraat, aldaar 
(onderhands); minste inschr. W. I). Rottschiifer, 
ti. Stedum, voor /' 7+75. Gegund. 

Zui.Hr. 5 Juni: het restaureeren van den 
grooten toren; ingekomen 7 hilj., als: 
J. I.. v. Osch, te Zwollei ƒ 5782 
fl. v. Unen, n idem » 5761 
I). Bruins, i idem » 5(177 
C. ter Horst, » idem » 5204.50 
A. v. Straten, » idem » 48:10 
G. Kamphuis, » idem » 47fi7 
U. Schutte, B idem u 471*1 
Gegund. 

s t r i ï en . 5 Juni: het vergrooten en verande
ren van een graanschuur voor Cs. van den Berg 
te Strijen, onder behoor van den architect F. 
hammers, aldaar, in 3 perc. 

Perc. 1, timmerwerk: ingok. 3 hilj., als: 
Adr. Bijl, 's-Gravendeel, /' 894.89 
B. v. Ieperen, idem o 862 
A. v. Gameren, Strijen, » 830 

Porc. 2, metselwerk ; ingek. 5 hilj., als: 
Js. lïroere, Klaaswaal. ƒ 565 
.1. v. War loip. 's-Gravendeel, » 479 
[,. v. Oudhousden. Maasdam, » 469 
U. v. d. Berg, 's-Gravendeel, » 463 
II. v. d. Bern Hz.. West.inaas, » 447 

Perc. 3, Riotdokkerswcrk; ingek 3 hilj., als: 
G. v. d. Sijde, Strijen, J 328 
A. v. d. Sijde, Gro'ote-I.int, o 325 
\V. Verbaan, Strijen, » 289.97 

Het werk is aan de minste inschr. gegund. 
Xwollerkersuel. 6 Juni: a. het ophouwen 

der afgchrat.de school en woning te Wijtinon; 
'. hot leveren .lor hen ligdc school libelen: 
ingekomen 12 hilj., als: 

a. b. 
E. Groenink, Stcemvijk, f 5700 ƒ 290 
II. Hijvank, [Jalrson, 5225 565 
II. Slot, Zwartsluis, 6149 629 
.1. Valk, Kampen, 7334 580 
,T. L. Hertog, Zwolle, 6689 739 
11. G. Troep, idom 5543 493 
II. K. Op de Woerd, idem 6982 540 
II. H. Trooster, idem 6400 478 
T. Teunis, idem 6377 497 
W. Gerrits, idem 4595 500 
II. Kei/er, 's-IIeorenbroek, 715 
G. v. Unen, Zwolle. 578 

Aan W. Gerrits zjjn beide perc. gegund. 
I'urnierend, 6 Juni: voor rekening van hot 

waterschap de Beemster: lo. het vernieuwen, 
hei-stellen cn onderhouden van de buitenwerken; 
ingekomen 4 hilj., als: 
J. de Groot. te Scharwoude, f 3166 
P. Heets. » Heets, » 3067 
A. Bleeker, > Oudendijk, » 2975 
3. Hakker Az., » Avenhorn, r 2740 
Gegund. 

2o. het leveren cn leggen van 4200 M s Waal-
klinkerstraat; ingek. 3 hilj. als: 
T. Onkes, te Wognuni, ./ 7013 
J. de Vries, » Purmerend, <> 6666 
G. Hnnijk, » idem » 6490 
Gegund. 

l l o r - e l e . 6 Juni: het herstel, do vernieuwing 
en het onderhoud der aarde-, kram-, rijs- en 
steenglooiingwerken aan de waterkoeling van 
het calainiteuse watei-schap Ellewoutsdijk en 
den calauuteusen polder Horsele: ingekomen 17 
hilj., als: 
C. 'Holier, Bruinisse, ƒ 29,900 
J. Leys, Nieuwdorp, • 29,900 
J. do Jonge, Kiezelinge, • 29 767 
I). de Kok, GcMormalsen, » 29,700 
J. Tollenaar, Neuzen, »> 29.350 
1'. J. Veriest. Hontenisse, • 28.886 
C. de Wilde. Kattendijke, » 28,880 
A. v. Poporing, Hruini'sse, » 28,789 
.1. Ilruggeman, Hansweerd, » 28,400 
li. den Ëlter v. d. Brink, Krahhendijke, • 28,350 
J. F. A. Polvliet. Walsoorden, . 28,277 
C. v. d. Hooft, Neuzen, » 28,145 
P. J. Visser, Hansweerd, >• 27,990 
J. Jansen, Neuzen, • 27,530 
D. Tholens, idem » 27.498 
P. A. v. d. Velde, idem » 27,400 
II. v. d. Hoek, idem . 27,260 
Iianiing » 30,540 

K r o n i n g e n , 6 Juni: het verhouwen van hot 
porc. A no. 4, in het stalstraatjo aldaar, tot banket
bakkerij c a., voor IJ. C. cn 1'. Sissingh (onder
hands); minste inschrijver L. Oldenhurgor, te 
Groningen, voor ƒ 10,300. Gegund. 

Cedereede, 6 Juni: het leveren van stnrt-

steen voor de generale dijkagie van Stellendam: 
gegund aan J. Roskam, té Sliedreeht, voor ƒ 4.57 
per last. 

Amsterdam. 7 Juni: werkzaamheden aan 
de ramen en schilderwerk van do Port.-Israel, 
kerk te Amsterdam; ingek. 13 hilj.; minst.• 
inschr. J. Schaafstra, le Amsterdam, voor ƒ 1970. 

Utrecht, 7 Juni: hot bouwen van 2 woon
huizen onder Jutfaas, voor de lirmu P. Jongei I. 
onder beheer van den architect E. G. Wentink, 
te Schalkwijk: ingek. 18 bilj.. als: 
W. C. Weidner, tc Utrecht, J 16,190 
A. J. Gronert, . idem » 15,600 
J. dn Krnif, » idem » 15,345 
II. Vermeer, i idem » 14.310 

K. .1. Rmjsch v. Dugteron, te Utrecht, 14,170 
A. C. Vink, )> idem 13.962 
ï . II. Joseph. idem 13,817 
J. de Groot, • M^elstein, 13.500 
R. Hazenberg, » Driebergen 13.250 
J. M. Wolf, 9 1 trecht, 12.449 
D. Harneveld, i> Vreeswijk, 12,390 
J. IJ. de Vos, 11 Utrecht', » 12 256 
W. v. Vloten, i ' idem » 12,099 
F. Bliskes. l) Ubbergen, 11.999 
.1. G. Tukkiiik Dz., Utrecht. 1 ll.sfil) 
A. do Keizer, » Jutfaas, t 11778 
W. II. Westerhaus, •i 1 trecht. 10,408 
A. v, Amerongen, i) 1 !••![! 10,194 

(oL-nnd aan .1. O. TuLkink I)/. 

Uil (gom. .Meeuwen), 8 Juni: het maken vat waterdichten bak in oen molen en herstel
lingen aan molens en duikers, voor den polder De Uil, in 4 perc.: perc. 1. het afdammen en droog-
houden van don put. hot maken van de houten fundeoring, hot inbreken van kasten en het 
opgaande metselwerk voor don te maken hak; perc. 2. liet afhakken tot hok lumping van den 
drachtmuur, bevloering, beklainpingen en bekl lingoii voor idem; perc. 3. het uitbreken en 
herstellen van metselwerk; perc. 4, liet voegwerk; ingekomen 5 hilj., als: 

Inschrijvers en woonplaats. 
perc. 1 

por M ' 

perc. 2 

por M 3 

perc. 3 

per U> 

perc. 4 

por U> 

L. v. Mierloo, Heusden, ƒ 5 6 . — ƒ 8 B . - ƒ 3 1 . - / ' 3.— 

A. Broeien, idom 55.— 3 5 . - 3 0 . - ' 2.50 

J. v. d. Broek, Dus-?en. 32.50 46.— 29.— i ' 

II. Kleinloog, Gendoren, 32.— 45 — 28 .— 1.— 
B. A. Kentie, Woudrichem, 21.30 21.50 20 .— &.70 

Gegund 
Raming 21.36 18.73 2 3 . - 0.50 

Kampen, 8 Juni, voor rekening der gemeente: 
10. het vervoer leggen van 200,1100 straat 
klinkers en het verleggen van 3000 M'J oud 
klinkerwerk op den Kampei-straatweg; ingek. 5 
bilj.. als: 
T.'W. lionte, te Amersfoort, f 1227 
B. Schilder, » Kampen, » 1147 
G. .1. Geerdink, » Hengeloo, » 1112.40 
I). Zwanepol, » Kampen. . 1100 
R. Spanhaak, » idem » 1070 

2o. het onderhoud van den Kampei-straatweg 
en den Naaldeweg met hot leveren van 2T)0 M 3 

zand en zandgrond op do bonnen van die wegen; 
ingok. 2 hilj., als: 
I). Zwanepol, to Kampen, ƒ 425 
R. Spanhaak, » idem » 376 

Beide porc. zijn gegund. 
Amsterdam. 8 Juni: hot vernieuwen van de j 

beschoeiingen dooreen gemots.1!.Ion kaaimuur, om • 
bot hoofd gelogen tusschen hel grn itmaguzijn 
en belling no. 1, niet daaraan verbonden land
en bruggenhoofd, draaipijler. draaibrug en verder 
hiermede in-vorhand-staande werken op 's rijks
werf te Amsterdam: ingekomen 24 bilj.; 
hoogste inschr. W. Grove, Buiksloot, ƒ 37.200 
minste » H. Dinkla, idem » 27.572 

Monnikendam, s Juni. voor rekening van 
het hoogheemraadschap Waterland: lo. dyks-
verhooging en verzwaring met verleggen cn 
versterken van steenglooiingen eenig onderhoud; 
aannemer Erve C. Blankevoort, voor f 16.300. 

2o. het leveren van grint eu puin aan de 
iioorder 1.1- en Zeedijken, afd. Waterland; aanne
mer dezelfde, voor ƒ 2650. 

•evenaar. 8 Juni: het afbreken van het 
kasteel Poelwijk en het bouwen van een woning 
inet landheerskainer; ingekomen 8 bilj., als: 
Joh. Diebels. 
A. A. v. d. Sande 
Th. Bontjes, 
J. M. Muskens, 
M. Kok. 
11. Sogers, 
Th. J. I.enderink. 
II. Jansen. 
Gegund. 

Kozeudaal, 8 Juni: het 
kandijfabriek van Van Gib 
helleer van den architect 
Kozen.laai; ingek. 9 hilj., al 

Van Loon, 
Buijssen, 
Zwanen, 
Van Oers, 
Ainiée, 
1.. Bol. 
P. Stevens, 
A. v. Ginneken, 
liriigleman. 
Gegund. 

••liilipi.in.-. 8 Juni: de 
enz.., aan de waterkering 
polder: ingek. 3 bilj., als: 
I). dc Doelder, te Neuzen, ƒ 641 
.1. Meertens, • Hoek, . 632 
J. de Bree Fz.. » idem » 605 
Gegund. 

te Huissen, ƒ 7-Kiii 

n Arnhem, • 7842 
> Didam, f,214 
* Herwen, » 5560 
f Didam, » 5-iy.l 
a idem » 5310 
* Duiven, • 6800 
» Didam, » 4536 

vergrooten eener 
en Schuil, onder 

M. Vergouwen, te 

ƒ 12.400 
'» 12,322 
» 12,295 
• 12,210 
I 12.004 
» 11,985 
» 11,973 
» 11,799 
» 10,789 

onderhoudswerken 
van den Philippine-

r l i i l lnpine, 8 Juni, de onderhouds-, ver-
nieuwings- en herstellingswerken aan de water
keering van het waterschap Groote- en Kleine-
Isabella. ged. '89"90; ingek. 5 bilj., als: 
J. .Meertens, te Hoek, ƒ 1850 
J. Jansen, » Neuzen, » 1435 
tl. de Doelder, n idem » 1430 
J. de Bree Fz., • Hoek, » 1399 
A. Tholens Dz„ « Neuzen, » 132IÏ 
Gegund. 

•Mefceern, 8 Juni: de verbouwing der voor
malige pastorie der Herv. gein. te Oldeboom, 
tot christelijke school met onderwüzerswoning, 
onder beboer van don architect E. Hoekstra; 
ingekomen 7 bilj., als: 
K, II. Talman, te Boornbergum, ƒ 3188 
W. II. Brouwer, a Heerenveen, . 3094 
J. I.. Kppinga, » Lippenhuizen, i 3078 
.1. Duui-snia, » Drachten. » 3061 
K. A. Veen, » idem » 2839 
G. Schaafsni i. » Terkaple, » 27U 
A. E . Haasdak, » Oldeboom, i 2700 
Gegund. 

Helft, II Juni: do levering van 185 bollan-
taarns met draaiend scherm en 315 bollantaarns 
zonder draaiend scherm: minste inschr. Bocht 
en Dyserinck, te Amsterdam, voor ƒ 1140.50. 

Wapeningen. 11 Juni: het bouwen van 2 
winkelhuizen en eenig reparatiewerk, onder be
hoor van den architect S. Bitters; ingekomen 5 
hilj., als: 

te Wageningen, 
. idem 
» idem 
. idem 
» idem 

, 2815 
'» 2650 
» 2618 
» 2362 
I 1917 

de Leeuw, 
Pereboom, 
Haar, 
li. Hadstake 
I. I —oil. 
gund. 
;io: i .-nl,. in 11 Juni, ten behoeve van het 

hoogl niraadschap Sehioland : lo. het versterken 
van don dijk tusschen Gouda en Moordrecht, 
over eene lengte van 2500 M.: ingek. 2i hilj.; 
hoogste jnschr. W. A. Swots. Hardinksveld, 

34.900 
minste > A. v. Kokem, Gouda. » 21,840 

2o. het maken van eenige steenglooiingen tot 
oon totaal bedrag van 1576 >P; ingok. 15 bilj.; 
hoogste inschr. ('. do Jong Jr., Hardinksveld. 

/ 5760 
minste » F. de Waard, Lekkerkerk, » 44'U 

3o. het uitvoeren van eenige herstellingen aan 
Schieland's hoogen zeedijk, in 3 perc. 

Perc. 1, aardewerk; iiiLrek. 3 hilj., als: 
.1. Rnlloos. Kapelle a d. IJsel. J 1243 
T. Mudden 'IV, Lekkerkerk. » 1050 
T. v. Hork, Nieuwerkerk ad. Usel, » 999 

Perc. 2. schoeiingwerk; ingek. 2 bilj., als: 
C. v. Leeuwen, Nieuwerkerk, ƒ 744 
M. v. Erkel, idem a 594 

Perc. 3, metselwerk: 
hooL'ste inschr. .1. do Zanger, Ilse luiende, ƒ 768 
minste » W. de Wit, Kapelle ad. Usel, ' 571 

4o. het uitvoeren van eenige herstellingen aan 
de molens, sluizen enz.; 
hoogste inschr. .1. L'iterlinden. Uselmonde, ] 3950 
minste » 1'. v. Linschoten Gz., 

Kralingen, » 3023 
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5o. bet geel. 3 jaren onderhouden van de 
dijken om den liulpboezem; 
hoogste inschr. P. M. Both, Vlaardmgen, f 3300 
minste > T. Mudde Tz., Lekkerkerk, » 2198 

6o. het leveren van eenige heien asten en 
timmerhout; ingek. 2 hilj., als: 
Wed. Dogaaid & Zonen, Krimpen a/ik Lek, / 1499 
W. Iloogendijk, Gouda, » 1393 

8o. het uitvoeren van eenige herstellingen aan 
de Maashoofden onder de gemeente Kralingen 
en het vernieuwen van het hoofd no. 15; ingek. 
2 hilj., als: 
C. v. d. Kuij. Moordrecht, ƒ 1575 
H. J. Xedei'horst, Gouda, » 1495 

Met uitzondering van het werk sub 5o. is alles 
gegund. 

Hoordplanl. 11 Juni: de onderhoudswerken 
ged. '89'90. aan de waterkeering van den cala
miteusen Hoofdplaatpolder; ingek. 4 bilj., als: 
P. .1. Visser, te Ilansweerd, ~ ƒ 5887 
P. Monjé, » Ilreskens, » 5289 
J. F. Adriaansens, » Walsoorden, » 5250 
J. Bruggeman, - Ilansweerd. » 5077 

Wilp , 11 Juni: het bouwen van een burger-
woonhuis voor 11. Niouwenhtiis, onder beheer 
van den bouwkundige M. Hurenkamp. 

Perc. 1, metselwerk; ingek. 6 bilj,, als: 
G. Kerkhof, 
M. Tieinens. 
G. Horstink, 
11. Horstink, 
W. Carmiggelt, 
J. G. Hurenkamp, 
Raming 

Perc. 2, timmerwetk 

te Deventer, 
Wilp, 
idem 
idem 
idem 
Twelloo. 

ingek. 
te Wilp, 

Epse, 
Wilp, 
Twelloo, 
idem 

Wilp, 
idem 

te Wilp, 
» idem 

n verfwerk; 

te Twelloo, 
» Wilp. 
» Deventer, 
» Wilp, 
» idem 

j 1278 
• 1083.24 
» 1080 
• 989 
n 900 
» 888.88 
» 900 

7 bilj., als: 
f 979 
» 925 

G. ,1. Piepenbroek. 
G. Tuitert, 
W. Denekamp, 
J. Fransen, 
L. A. de Haan, 
J. Huis in 't Veld 
H. v. Brammen, 
Raming 

Perc. 3, smids- en loodgieterswerk 
bilj., als: 
H. Betman, 
W. Kroes, 
Raming 

Perc. 4. glas-
bilj. als: 
G. v. d. Helden, 
G. J. Boevink, 
W. v. d. Heijden, 
E. J. v. Bosheide, 
J. Wassink, 
Raming 

Massa, ingek. 4 bilj., als: 
G. Tuitert, te Epse, ƒ 2129 
W. Denekamp, > Wilp, > 2017 
H. v. Brammen, » idern » 1898 
L. A. de Haan, » Twelloo, » 1813 
Raming » 2000 

Gegund in massa 'aan L. A. de Haan. 
Helder. 12 Juni, onder beheer der genie, 

aldaar: lo. het verbeteren van gemeenschaps-
wegen in de stelling van Helder; ingekomen 10 
bilj., als 

i 844 
j> 811.50 
» 783 
» 758 
» 739 
> 840 
ingek. 2 

f 129.10 
> 124 

ï 120 
ingekomen 5 

ƒ 177 
» 174 
> 164 
» 150 
» 144 
> 140 

A. Bos. 
J. Duinker, 
G. D. v. Doorn, 
Gebr. Klein, 
A. Graali', 
P. Spruit, 
G. Moorman, 
H. Wijker, 
D. de Vries, 
Gebr. Janzen, 
Raming 

te Helder, ƒ 8790 
» idem » 8700 
» Amsterdam, * 8550 
o Helder, > 8500 
» idem » 8000 
» idem » 7960 
» idem > 7950 
• idem > 7899 
» idem » 7380 
s idem » 7218 

8000 
2o. het doen van verbeteringen van onder

geschikt belang aan het fort op dc Harssens; 
ingek. 7 bilj., als: 
J. Duinker. 
G. D. v. Doorn, 
Gebr. Klein, 
P. Spruit, 
H. Wijker, 
G. Moorman, 
D. de Vries, 
Raming 

Bolsward, 12 

te Helder, 
» Amsterdam, 
» Helder, 
" idem 
» idem 
» idem 
» idem 

ƒ 6300 
> 6025 
» 6000 
» 5580 
» 5560 
> 5510 
• 5200 
» 5500 

Juni, voor rekening der ge
meente: lo. het afgraven der Heeremastraat en 
het opnieuw bestraten met straatklinkers; ingek. 
8 bilj., als: 
H. Hermanides, te Bolsward, ƒ 1396 
L. Vos, » idem » 1385 
P. A. Bottinga, » Leeuwarden, » 1349 

2o. het opnieuw bestraten der Stoombootkade; 
ingek. 3 bilj., als: 

te Bolsward, 
idem 

's-llage, 12 Juni, onder beheer van het mi
nisterie van watertt enz.: lo. het onderhoud 
van de rijksrivierwerken en hun toebehooren op 
het Zwartowater, tot en met 30 Juni '90|; inge
komen 5 bilj., als: 
A. Blocks. Zwolle, ƒ 3049 
J. W, v. d. Haar, Genemuiden, » 31)30 
F. E. Terwindt, Panncrden, » 3023 
J. Weenen, Hasselt, » 2995 
P. Heil, Zwolle, „ 2970 
Raming » 3300 

Zo. het houwen van een duiker in het lijnpad 
op den linkeroever der rivier de Maas, tngek. 
2 bilj., als: 
M. A. Kropman*, L'trecht, / 845 
J. Ilillen. Grave, » 575 
Raining » 540 

8o. de uitvoering van baggerwerk met bijbe
hoorende wei ken in de rivier de Boven-Merwede 
boven Gorichem; ingek. 3 bilj., als: 
A. v. d. Vlies, Zalt-Bommel, 
J. P. de Groot, Giesendam, 
T. Volker, Dordrecht, 
Raming 

4o. het onderhoud van de rijksrivierwerken en 
bun toebehooren op het Palinerdenschc kanaal, 
den Nederrijn en de Lek, toten met 30 Juni '90, 
in vier perc. 

Perc. 1, ingek. 6 bilj., als: 
l i . A. v. d. Bergh, Panncrden, 
P. Heil, Zwolle. 
.1. II, Hoijinrk. Panncrden, 
F. E. Terwindt, idem 
J. L. Pauwen, idem 
J. II. v. Hezewijk, Lobit, 
Raming 

Perc. 2, ingekomen 7 bilj., als: 
J. II. v. Hezewijk, Lobit, 
R. A. v. d. Bergh, Pannerden, 
J. II. Hoijinck, idem 
F. E. Terwindt, idem 
P. Heil, Zwolle. 
.1. L. Pauwen, Pannerden, 
G. J. Mol, Kuilenburg, 
Raming 

Perc. 3 , ingek. 5 bilj., als: 
F. E. Terwindt, Pannerden, 
.1. II. Hoijinck, idem 
P. Heil, Zwolle, 
A. Kraaijeveld, Sliedreeht, 
G. J. Mol, Kuilenburg, 
Raming 

Perc. 4, ingek 4 bilj., als: 
A. Kraaijeveld. Sliedreeht, 
G. J. Mol. Kuilenburg, 
A. J. dc Groot Jr., Giesendam, 
T. Swets Tz., Ameide, 
Raming 

5o. het opruimen van een in de 
Boven-Merwede, onder de gemeente Gorichem 
gezonken vaartuig; ingek. 2 bilj., als: 
I. v. d. Wal, Ilarlingen, ƒ 3440 
A. v. d. Tak, Goederecde, > 3100 

Haarlem. 13 Juni, onder beheer van 's rijks
waterstaat: lo. het uitvoeren van eenige werken 
aan de noordelijke booi-d voorziening van liet 
buitentneleidingskanaal naar de nieuw te bouwen 
schutsluis te IJmuiden, bestek no. 109 dienst 
'89; ingek. 7 bilj., als: 
L. Kalis Kz., Sliedreeht, 
C. P. Braun, Beverwijk, 
A. Visser, Haarlem, 
A. J. Zwager, IJmuiden, 
W. Ambachtsheer, Nieuweramstel, 
A. Volker, Sliedreeht, en P. B. Bos, 

Gorichem, 
A. Prins Thz., Sliedreeht, 
Raming 

2o. het bouwen van een pontwachterswoning 
nabij de Jacob-Klaasscnstuis, oestek no. 107 dienst 
'89; ingek. 3 bilj., als: 
J. N. Vlaming, Schagen, 
G. Ruigewaard, Egmnnd a/Zee, 

E. Fransen, Medemblik, ƒ 11,400» 
.1. Gijselaar, idem » 11,290 
Raming ,, 9,730 

E n k h u l i e n , 13 Juni: het leveren van 100,000 
straatklinkers Waal- of Rijnsteen, (Waalvorm;) 
ingek. 3 bilj, als: per 1000 

Rijn- Friesche- Waal
steen steen steen 

L. v. Wachtendonk, & Zn. 
Enkhuizen, ƒ 18.64 / 13.96 

C. Kamp, {.inschoten, 16.66 
J. Terwelc Buisman, Zwollerkerspel, ƒ 13.75 

Gegund aan C. Kamp, Linsclioten, voor ƒ 16.66 
per 1000. 

Haarlem, 13 Juni: het bouwen van 46 woon
huizen, onder beheer van de architecten A. en 
J. A. G. van der Steur; ingek. 12 bilj., als: 

/ 69.999 
> 53,400 
» 51,690 

60,000 

/ ' 7600 
» 7583 
» 7550 
» 7450 
» 7360 
» 7272 
» 6900 

ƒ 8050 
11 7999 
» 7 9 5 0 
» 7900 
» 7852 
» 7754 
» 7476 
» 7250 

f 19,100 
J> 18.567 
» 18,326 
» 17,786 
x, 17,644 
» 19,000 

ƒ 29,442 
> 29,262 
> 29 ,120 
> 27,500 
» 30,000 

rivier de 

ƒ 30,967 
1 29,900 
> 29,200 

28,850 

28,500 
27,400 

» 29,500 

A. Paans, 
II. C. Dorlas, 
D. Schut, 
E. R. Kuipers, 
E. H. Helle, 
K. J. B. v. Damme, 
P. J. v. Mierlo, 
J. II. E. W. Kriege, 
B. Hagen, 
G. Hulsebosch, 
J. 11. Lasscliuit, 
J. Verkoren, 

te Amsterdam, 
9 idem 
.) idem 
» idem 
» idem 
>> idem 
» Sloten, 
» Haarlem, 
» idem 
» idem 
» idem 
* Voorschoten, 

Gunning op 20 Juni a. s. Raming 
Friezenveen, 13 Juni: den aanbouw aan de 

fabriek der lirma Jansen en Tilanus; ingek. 8 
bilj., als: 
E. Eshuis, te Almeloo, 
J. Roelofs, » Friezenveen, 
W. Jansen Ez., n idem 
J. Wessels, » idem 
J. A. ter Beek, • Almeloo, 
G. Nijhuis, » idem 
Schreuder en Barneveld,» idem 
H. Jansen Ez., Friezenveen en H. 

Westenberg, Almeloo, 
Gegund. 

Hl 11 miert 13 Juni: het bouwen eener villa; 
ingek. 6 bilj., als: 
F. N. de Rooij, Dinteloord, 
J. Schuller, Raamsdonk, 
A. Gordons, Wagenberg, 
H. Degens Jr., Dordrecht, 
C. de Kantcr, Breda (van onwaarde), 
W. II. Scgboer, Fijnaart, 

Het werk wordt waarschijnlijk aan den minsten 
inschr, gegund. 

Zwolle, 13 Juni: het bouwen van een stal, 
doorrit, kantoorlokaal, melkkelder en bovenwo
ning, aan de Beestenmarkt, ingek. 6 bilj., als: 

ƒ 86,1(00 
> 85,841 
• 81.990 
1 80.500 
1 79,950 
• 78,950 

78,279 
74,778 
72,850 
72,600 
71,669 
69,723 

» 73,625 

/ 11,506 
11,360 
11,300 
11,248 
10,674 
10,312 
10,306 

9,431 

/ 14,444 
1 13,528 
» 12,680 
» 11,987 
» 11,875 

11 ,650 

J. L. Hertog 
E. Groenink, 
A. J. W. Denekamp, 
H. G. Treep, 
.1. Teunis, 
D. Bruins, 

Druten, 14 Juni: 

te Zwolle, 
» Steenwijk, 
1 Zwolle, 
» idem 
> idem 
» idem 

het maken 

ƒ 6 3 7 2 
» 4 7 3 4 
» 4 6 8 2 
» 3938 
> 3669 
» 3 6 3 1 
basalt-

li. Bruijn, Alkmaar (van onwaarde), 
Raming 

» 5300 W. de Jong, 
» 5075 : P. de Waard, 

8 0 . net bouwen van een brugknechtswoning ! A. Graali', 
bij dc vlotbrug te Koedijk, bestek no. 108 dienst' A. Bos, 
'89; ingekomen 6 bilj., als 
G. Ruigewaard, Egmond a/Zee. 
C. N . Vlaming, Schagen, 
F. II. Ringers, Alkmaar, 
II. Schuit, idem 
B. Bruijn, idem 
J. I). Tesselaar, idem 
Raming 

ƒ4874 
1 4684 
> 4433 
> 4400 
» 4400 
» 4242 

4500 

L. Vos, 
H. Hermanides, 
P. A. Bottinga, 

Nog niet gegund. 
» Leeuwarden, 

4o. het verbeteren van de rijkszeewerken op 
het eiland Wieringen, bestek no. 106 dienst '89; 
ingek. 6 bilj., als: 

ƒ 765 j M. Poppe, Wieringen, ƒ 12,252 
665! .1. Hermans, idem 1 11,793 
659 i R. Sehreuders, Kolborn, 

I C. Kroon, Wieringen, 
11,650 
11.400 

glooiingen onder Maasbommel, Alfen en Leeuwen. 
Perc. 1, liet maken van basaltglooiingcn tegen 

het buitenbeloop van den Waalbandijk onder 
Leeuwen, tusschen de hectometerpalen 119—122, 
1 S 7 — 1 8 9 ; aannemers D. de Kok, te Geldermalsen 
en W. Baggerman, Nederhemert, voor / 2.37 per M». 

Perc. 2 , het maken van basaltglooiingen tegen 
het buitenbeloop van den Maasbandijk onder 
Maasbommel en Alfen, tusschen de hectometer
palen 112—114, 118 en 170; aannemers dezelfden, 
voor ƒ 2 . 5 0 per M' . 

Willemsoord, 14 Juni: het verrichten van 
eenige werkzaamheden aan de gebouwen enz., 
van het maritieme établissement Willemsoord; 
ingek. 19 bilj., als: 

te Helder, f 15,700 
» idem > 15,600 
» idem • 15 ,600 
• idem » 15,200 
• idem • 15 ,000 
> idem > 14,900 
1 idem » 14,645 
» idem » 14,640 
1 idem » 14,600 

Gebr. Klein, » idem » 14,598 
D. de Vries, » idem * 14.512 
H. Wijker, > idem > 14.500 
G. Moorman, » idem » 14,349 
P. Spruit, » idem > 14,263 
J. Duinker, » idem » 18,997 
J. F. Philips, > idem » 13,863 
J. Oldenburg, n Bergen > 13,700 
G. D. v. Doorn, > Amsterdam, » 13,400 
C. Pool, » Helder, » 18,380 
Gegund. Raming » 14,400 

Middelburg: dc levering van 66 ,000 grèskeien 
(zoogenaamde retaillés), waarvan de alloop in 
het vorig nommer werd opgenomen, is gegund 
aan F. Engers, te Amsterdam. 

J. KorlT, 
P. Verhei), 
A. Bels, 

ƒ 6154 i Gebr. Janzen, 
> 5890 Jb. Schuitemaker, 

BIJVOEGSEL 
V A N 

D E O P M E E K E R 

v a n Z A T E R D A G 2 2 J U N I 1 8 8 9 . 

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, 24 J u n i . 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: de levering van: 
lo. bestek XIX, het ijzerwerk enz., benoodigd voor overkappingen van 

drie locomotielloodsen en vier goederenloodsen; 
2o. perc. V, draadnagels en gereedschappen; 
80. » VI. Waalklinkers; 
40. • VII, tegels, alles voor de staatsspoorwegen ter„Suniatra's 

westkust. 
Amsterdam, tc 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het vernieuwen en verbreeden van de vaste brug no. 81 over de 

Reguliersgracht aan de Lijnbaangracht en het maken der daarbij aan
sluitende walmuren, met de levering van al het benoodigde; 

2o. a. het vernieuwen van de vaste brug no. 290, over Krombooinsloot 
vóór de Dijkstraat; i. het vernieuwen van de vaste brug no. 292 over 
Kromboomsloot voor de Koningstraat. (Zie advert, in »*, 24.) 

Kollum, te 12 uien, door regenten van het armhuis, in het ge
meentehuis: het herbouwen van de afgebrande braak- en hergscliuur 
bij het armhuis te Kollum, met bijlevering van alle materialen. Inl. bij 
den opzichter der gemeentewerken F. Bakker, aldaar. 

IJselsteln, te 12 uren, door mr. C. C. W. Vis, te L'trecht, in de 
herberg »de Roode Leeuw": bet afbreken der woning en boerderij op 
de hofstede Rijpickerwaard te Jutfaas cn liet daar ter plaatse bouwen 
van eene woning met boerderij. 

Lelden, te 12 uren, door' burg. en weth.: 
lo. het verrichten van eenige verfwerken, in 4 perc; 
2o. idem van eenige werkzaamheden aan delschoolgebouwen, 

in 2 perc; 
3o. het vernieuwen van de groenebrug over het Steenschutir: 
4o. het vernieuwen van een der landhoofden van de Gansoordsbrug. 
Enschedé, te 8 uren, voor J. Haverkate. aldaar, in het kofliehuis van 

J Hemken: het doen van eenige verbouwing aan het woonhuis en het 
bijlmuwen van een pakhuis enz., op, een terrein, gelegen aan den 
Noorderhagen. Aanw. te 9 uren. 

Purmerend, door S. Droog, te De Deemster, bij II. Droog: het her
bouwen zijner afgebrande boerderij aan den Jisperweg. hoek Oosthuizer-
weg. te De Beeiuster. Inl. bij den opzichter der gemeentewerken C. N. 
Vlaming, te Schagen. Aanw. 24 Juni. te 9 uren. 

Ilinsdag, K l Juni. 
Rotterdam, te 1 uur, door burg. en weth.: het verbeteren van 

de Oost- en Westkousdijkcn. Aanw. gehouden. (Zie advert, in n". 24.) 
Assen te 2 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: het verruimen van een gedeelte van het 
bovenpand der Drentsche honfdvaart, lang 2180 M.. gelegen tusschen de 
Konp-Bakkersdraai eu de Grietmansbrug te Smilde. van paal no. 89 -\-
70 Sl. tot paal no. 111 -f- 50 M. Inl. bij den hoofdingenieur Reuvens, 
te Zwolle, en den ingenieur Castendijk. te Assen. Aanw. gehouden. 
Raming ( 38.200. 

Assen, te 2 uren, door het ministerie van waterstaat enz, aan het 
gebouw van het prov. best.: de verruiming van een gedeelte van het 
Bovenpand der Drentsche hoofdvaart, strekkende van nabij de Asserwijk 
tot de haven te Assen. Inl. bij den hoofdingenieur Reuvens. te Zwolle, 
en den ingenieur Castendijk te Assen. Aanw. gehouden. Raming ƒ 28,000. 

• rten (N.-Br.), te 4 'uren, door het R.-K. par. kerk best, ten huize 
van de Wed. Van Zand voort: het bouwen van een klooster met bijbe
hoorende gebouwen; alsmede van eene school met overdekte speelplaat
sen, in 2 perc. en in massa. Inl. bij den architect W. van Aaist, te 
's-Bosch. Aanw. 25 Juni, te 2 uren. 

Zuidwendlug (Gr), te 7 uren. ten huize van II. A. Zuiderweg: het 
liergraven en verbroeden van de Bovenste Veensloot. 

Rotterdam, in bet timmerhuis: de levering van een stoomketel 
in het krankzinnigengesticht aan de Hoogstraat. 

Woensdag, 2H Juni. 
's-Hage, te 11 uren, door bet ministerie van waterstaat enz.: het 

onderhoud van de rijksrivierwerken en hun toebehooren in de Noord, 
de Oude Maas, het Mallegat. de Dordsche Kil en het Spui. met daartoe 
noodige leveringen, herstellingen en vernieuwingen, behoorende tot de 
werken der Dordsche waterwegen, van 1 Juli '89 tot en met 30 Juni 
'90. Inl. bij d a hooldingenieur Leemans, te 's-llage, den ingenieur 
Hoogenboom en den opzichter De Kiewit, beide te Dordrecht. Aanw. 
gehouden. Raming / 18,640. 

's.llagr. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: liet 
onderhoud van de rijksrivierwerken en hun toebehooren op de Boven-, 
Heneden- en Nienwc-Merwede, met daartoe noodige leveringen, hei-stol
lingen en vernieuwingen, van 1 Juli '89 tot en met 30 Juni '90. iu vier 

Sire. Inl bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur 
oogenboom, te Dordrecht, en de betrokken opzichters. Aanw. gehouden. 

Raming: perc. 1 J 18,970. perc. 2 ƒ 18,072, perc. 3 / 21.568, perc. 4 
f 14,»30. 

s-Hage. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhoud van de rijksrivierwerken en hun toebehooren op den Usel, 
met daartoe noodige leveringen, herstellingen en vernieuwingen, van 1 
Juli '89 tot eu met 30 Juni '90, in drie perceelen. Inl. hij den hoofd
ingenieur Leemans, te 's-llage, en den ingenieur Escher. te Kampen. 
Aanw. gehouden. Raming: perc. 1 J '16,610. perc S ƒ9110, pare l 
ƒ 16,270. 

Arnhem, te II uren, door deu kapitein eerstaanwezend-ingenieur al
daar, iu het hotel Sluis: het uitvoeren van werkzaamheden in verband 
met de opstelling van een heetwateroven in de garnizoeusbakkerij, 

aldaar. Bilj. inzenden uiterlijk 25 Juni, voor 3 uren. Aanw. gehouden. 
Raming ƒ 260O. 

Winterswijk, te 12 uren, door burg. en weth.: het vergrooten 
der openbare lagere scholen in de buurtschappen Meddoo en Woold, 
benevens de levering van de daarbij behoorende schoolineubelen. 

Eibergen (Geld.;, te 1 uur, door burg. en weth.: 
lo. liet maken van een kunstweg door Beltrum, kadastraal gemeente 

Eibergeu. lang 5350 M.: 
2n. het maken van het laatste gedeelte van den grintweg naar Rekken, 

kadastraal gemeente Eibergen, lang 650 M. Inl. bij den ingenieur-
architect Ar. R. Witkop, te Groenloo. 

II lei -iiijk (Z.-IL). te 2 uren, door het best. dei' Kerkelijke kas", 
te Naaldwijk, in bet lokaal der Zondagschool: bet bouwen van eene kerk 
en pastorie. Inl. bij den secretaris A. Regenboom, te llonselersdijk. 

Donderdag. 27 Juni. 
Keven bergen, te 9',, uren. door het best. van den Torenpolder, in 

het hotel «de l'Ancre" van de Wed. A. den Ouden: het afbreken van 
een molen en het bouwen van een machinistwoning. Aanw. 26 Juni, 
te IOI/2 uren. 

Haarlem, te 11 uren. door liet ministerie van waterst.enz.. aan het 
gebouw van het prov. best.: het verlengen, rnaken van koppen, bezinken 
en besiorten van hoofden op het noorderstrand van het eiland Vlieland, 
behoorende tot de zeewerken in Noord-Holland. Inl. bij den waarnemend-
hoofdingenieur, te Haarlem, don ingenieur Keurenaer. te Hoorn, en den 
opzichter Jelgersina, te Vlieland. Aanw. gehouden. Raming ƒ 44,600. 

Haarlem, te 11 uren. door hot ministerie van biunenl. zaken, aan 
het gebouw van bet prov. best.: het uitvoeren van eenige werken aan 
het rijkskrankzinnigengesticlit te Medemblik. Inl. bij den rijksbouw-
kundige voor de onderwijsgebouwen enz., te 's-llage, en den opzichter 
T. II. Slinger, te Medemblik. Aanw. gehouden. 

Willemstad, te II uren, dooi ilen eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
aldaar, in het kofliehuis 1 Bellevue": het doen van verbeteringen van 
ondergeschikt belang aan de bomvrije kazerne van het fort De-Ruyter 
in de positie van Willemstad, bestaande iu bet leveren en plaatsen van 
een ijzeren waterreservoir niet toebehooren. Bilj. inzenden uiterlijk 26 
Juni, vóór 3 uren. Raming f 1410. 

Menaldum (Fr.), te 1 uur, door burg. en weth. van Menaldinnadeel: 
het vernieuwen van den wal van den Grooten Opslag te Bellikuin. 

Tolen. door bet best van het waterschap Oud-Vosmeer, bij M. J. 
Alnpt: het maken van een spuiboezem met spuisluis bij de Hiksche 
sluis. Aanw. 25 Juni. 

Vrijdag. 2N Juni. 
's-Hage. te 1 uur, door bet ministerie van waterstaat enz.: bet uit

breiden ten behoeve van de post- en telegraafdiensten, alsmede het 
veranderen, herstellen er. tot 31 Dec. '91 onderhonden van het rijkspost-
gebouw te Venloo. Inl. bij den rijksbouwmeester in het 2e district, te 
s-Hage. Aanw. gehouden. Raming f 17 600. 

Amsterdam, te 3 uren, door de naarulooze vennootschap «Verkoop-
lokaal Frascati", in het café »de Roode Leeuw": het maken van be
weegbare afsluitingen in de groote zaal. met bijkomende werken in het 
verkooplokaal. Inl. bij den ingenieur-architect A. L. van Gendt. (Zie 
advert, in »°. 25.) 

Kampen, door burg. en weth.: bet leveren en stellen van twee 
zuiverkisten van 6 X 3.M.. ten dienste der gemeente-gasfabriek. 

Kellumerzwaag: het restaureeren der Ned.-Herv. kerk. aldaar. Inl. 
bij de architecten J. D. Bruns, te Leeuwarden, eu A. Velding, te Ruiten-
post. Aanw. 25 Juni, te 101

 s uren. 
/.aterdag, 20 J u n i . 

Vorlchf n i . te 10 uren. door dijkgraaf en hoogheemraden van de 
Alhlassorwaaril niet Arkel helleden de Zouwe: 

lo. het herstellen en onderhouden van rij-werken en steenen bennen 
enz., lancs de dijken van het hoogheemraadschap, het maken van nieuwe 
steenen bermen, alsmede het ver/waren van den dijk in bet Hulpgut 
onder Alblasserdam; 

loa. het verhoogen van den dijk langs de Noord, in de kom der 
gemeente Alblasserdam; 

2o. het herstellen en onderhouden van de sluis met de rijswerken in 
den nieuwen dijk onder Hardinksveld eu Giesendam; 

So. het bei-stellen en onderhouden der kistinginnrrtjes en van het 
magazijngebouw te Hardinksveld. Bilj. inzenden 28 Juni. onder It. B. 

Heerenveen, te 12 uren, door burg. en weth. van Schoterland: het 
omkleeden van twee gashouders der gasfabriek te lleerenveen. Aanw. 
25 Juni. te 11', uren. 

Leeuwarden, te 1 uur, door burg. en weth.: het vernieuwen en 
herstellen van verschillende bruggen in die gemeente. Bilj. inzenden 
voor 12 uren. 

Epe (Geld.), te i uur. door burg. en weth.: bet bouwen eener open
bare school voor lager onderwijs, aldaar, en bet leveren van school-
meubelen. iu 2 perc. en in massa. Inl. bij den gemeente-opzichter G. 
Westerink. 

Haandag, 1 J u l i . 
's-llage. te 111/, uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het bezinken en bestorten van een 
gedeelte van den oever om de voormalige rijks-quarantaineplaats op het 
eiland «de Tien Genieten", behoorende tot de zeewerken in de prov. 
Zuid-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur in liet 10 district, te 's-llage, 
den ingenieur te Brielle. en den opzichter Bauinann, te Dordrecht. Aanw. 
24 Juni. Raming /' 4450. 

Maastricht, te 12 uren: lo. het bouwen van gemetselde riolen onder 
verschillende wegen op de gewezen vestingterreinen te Wijk: 

2o. het bouwen van een steenen brug over de Joker in de llogijuen-
straat. Aanw. g"liouden. 

Middelburg, te l uur, door de gascommissie. ten kantore der gas-
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fabriek: het maken van een zuiverhuis, het vergrooten der exhauster-
kamer, Je fundoeringen voor generatorovens, exhauster, condensor en 
regulateur, het veranderen der onderznekkamer en eenige bijkomende 
werken, alles met inbegrip der benoodigde materialen. Inl. hij den 
directeur der gasfabriek. 

Dordrecht, tc 1 uur, door burg. en weth.: het leveren en inheien 
van nieuwe dukdalven, in de rivier de Onde-Maas en op den Hiesbosch. 

K-II a ge. te 1'/̂  uren, door burg. en weth.: 
lo. het leveren en stellen van eenige meubelen iu het centraal-station 

voor de brandweer te 's-Hage Aanw. 28 Juni, te 10 uren: 
2o. het rioleeren en herbestraten van de Teniers-, Jan-van-Gojen- en 

een gedeelte van de Hemhrandtstraat te 's-Hage. Aanw. 2S Juni, 
te 11 uren. 

'ft-llage. te 2 uren. door het ministerie van justitie: het leveren van 
hand. I.-, T-, staaf-en plaatijzer, moei boutjes, tapbout jos, houtschroeven 
en klinknagels voor 100 stuks alcoven. ten behoeve van de rijkswerkin
richtingen Veenhuizeii. (Zie advert, in n°. 23.) 

Heer ea vee», door den architect M. de Jong te Oldeboorn, bij .1. 
Wienla: het afbreken, opruimen eu wederopbouwen van het afgebrande 
boerenhuis te Friens, eigen aan Jhr. mr. \V. H. de Beaufort. 

Amsterdam, door de firma Keizer en Tersteegen: het maken van 
een gebouw ten dienste van een hriipiettenfabriek, te Ouderkerk-aan 
den-Amstel. 

Diiindag, 2 J u l i . 
Franeker, te 10 uren. door liet dijkshest. der Vijf deelen zeedijken 

het gemeentehuis van Frauekeradeel: het doen van 
van de Hijdaarderzijl in tien Slaehtedijk. Aanw. 20 

binnendijks aan 
eene herstelling 
Juni, te 12 uren. 

WlMMenkerke izVel.ï. te 10'., uren. door het best. der waterkeering 
van den calamiteusen Vliete|Mdifer, in de directiekeet: het verbeteren en 
ondei houden der waterkeeivnie werken aan gemelden polder ged. '89,'90. 
Aanw. 25 Juni. te 2',j uren en 28 Juni, te uren. 

Hopmalen (N-Br.), te 1 nur, door het bo"*t. van het geneeskundig 
gesticht voor krankzinnigen «Coudewater", aldaar: bet leveren en aan
brengen van leidingen voor watergebruik en brandldussching in de 
gebouwen, behoorende tot gemeld gesticht, met de daartoe behoorende 
werken en iu aansluiting met het buizennet der waterleiding te 's-Bosch. 
Aanw. 28 Juni. te 1 uur. 

Kot terdmii. in liet Timmerhuis: het uitvoeren van verfwerken aan 
gebouwen, bruggen enz., in Ui pereeelen. 

Woensdag, :i J u l i . 
Amsterdam, te 10 uren, door dim luitenant-kolonel eerstaanwezend-

ingenieur. op het bureau der genie: 
lo het maken van eene loods bij het fort bij Edam. Raming ƒ 5800; 
2o. idem idem idem Waver-Amstel. Haming • 6600. 

Bilj. inzenden uiterlijk 2 Juli. vóór 3 uren. 
s-Hage. te U uren. door het ministerie van waterst. enz.: de 

onderbouw eener doorlaathrug in de spoorbaan aansluitende aan den 
spomweg lÏM\te| — 's-Boseh, ten behoeve van den spoorweg Zwaluwe— 
's-l.o-.ch. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur «Ierstaatsspoorwegen, te 
's-Bosch, Aanw. 20 Juni. Raming ƒ «3,400. 

'*-llagi-. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van vijf en het verlengen van drie dwarskribben aan den rechter
oever van de Lek, ouder de gemeente Schalkwijk, prov. l'treclit, en het 
uitvoeren van baggerwerk iu de Lek, onder de gemeenten Schalkwijk, 
prov. l'treclit, en Kuilenburg, prov. Gelderland, tusschen de kilometer-
raaien 78 en 80. Inl. hij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den 
ingenieur Musipietier, te ('trecht, eu den opzichter Mann, te Koenen. 
Aanw. 20 Juni. Haming / 23,100. 

Mun»ter«rlieveld (Gr.), te 2 uren door het R.-K. par. kerkbest. van 
Ter-Apel, in bet kofliehuis van J. G. Hoge: het bouwen eener kerk met 
saai-tb- en traptoien aldaar, met de levering der materialen. Inl. bij 
den architect ü. te Riele Wz, te Deventer. {Zie adrert. in »«. 25). 

Ilonderriag. 4 J u l i , 
Kolterdam, te 11 uren, ten kantore der gemeente-gasfabrieken: het 

uitvoeren van verfwerken aan de gashouders, stokerijen enz. Aanw. 28 
Juni. te | i uren. 

Kuilenburg, te I uur, door burg. eu weth.: het herstellen van den 
kaaimuur aan de haven, aldaar. Raming ƒ 900. 

Vrl)dag, A J u l i . 
s-Hage. te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

herstellen en verbeteren van de rijkstelegraallijnon in de afd. Arnhem. 
Inl. bij de inspecteurs te 's-llage en Arnhem. Raming j' 1225. 

Zaterdag. «1 J u l i . 
Ililvaretibi'ek (N.-Br.), te 10*.'a uren. door de gemeentebesturen van 

Reuzel, Hooge- en Lagemierde c. a. en Uil varen beek: het maken der 

aardebaan, het bouwen van kunstwerken en het met keien bestraten 
van den weg van Reuzel over Hooge- en Lagemierde, tot de grens van 
Hilvarenbeek. door het gehucht Esbeek. aansluitende aan bovengenoem-
den weg hij de grens van Lagemierde, hebbende het eerste gedeelte 
tene lengte ran 10,892 M.. het. tweede van (1304 M. Inl. bij de oplichters 
van den prov. water-staat F. Koenen, te Eindhoven, voor | H M C . 1, en A. 
de Bruin, te Tilburg, voor perc. 2. Aanw. 28 Juni, te 11 uren. 

Tilburg, te 11 uren, door burg. en weth.: de levering van ongeveer 
1000 M. trottoirbanden van petit-granit en van 160,000 grèskeien. (Zie 
udvrrt. in n°. 25.) 

ftleuw-Lekkerland (Z.-H.), te 11 nreri, door den voorzitter en heem
raden van het waterschap de Overwaard, in het gemeenelaudshuis: 

lo het verrichten van baggerwerk in den lagen boezem van bet 
waterschap de Overwaard onder Nieuw-Lekkerland. Aanw. 3 Juli, 
te 10 uren; 

2o. het maken van een nieuwe puntbeschoeiing aan de lage boezem-
sluizen in bet Elshout. 

HiliHdag. » J l l l l . 
Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van staatsspoor-

wogen, aan het centraalbureau: bestek no. 495, het maken van de 
uitbreiding van het hoofdgebouw mot daarmede in-verband-staande 
werken op de halte Nijeveen. Aanw. 2 Juli, na aankomst van trein 244. 
(Zie advert, in na. 25.) 

\\ uen-da-r. 1(1 Juli . 
H-ïlagc. te 11 aren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van zes kribben tot verbetering van de rivier den IJsel. boven 
Doesburg, tusschen de kilometerraaien 23 en 24 Inl. bij den hoofd
ingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur Escher. te Kampen, en 
den opzichter Portheine. te Arnhem. Aanw. 3 Juli. Raming ƒ 8800. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat 'enz.: het 
maken en stellen van twee dubbele ijzeren basculehruggen over de in-

i aanbouw-zijnde schutsluizen nabij den'St. Antoniedijk, onder de gemeente 
Dismen. prov. Noord-Holland behoorende tot de werken voor don aanleg 
van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de Merwede. Inl. 
bij den hoofdingenieur Wellau, te Utrecht, en den ingenieur Kluit, te 
Amsterdam. Aanw. 3 Juli. te 11 uren. Raming J 64.200. 

's-Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: het 
maken van eenige werken aan den rechteroever van den Hoven-Rijn, 
onder de gemeenten Herwen en Aerdt, prov. Gelderland, tusschen de 
kilometerraaien 3 en 5 der herziene rivierkaart. lui. bij den hoofd
ingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur Van der Sleijden, te 
Nijmegen, en den opzichter Klaassen, te Lobit. Aanw. 3 Juli. Raming 
ƒ 10.000. 

's-llage. te 11 uien. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van oevervoorzieningen langs het verruimde en het omgelegde 
gedeelte van den Vaartschen Rijn. onder de gemeenten Jutfaas en 
Vreeswijk, prov. Utrecht, behoorende tot de werken voor den aanleg van 
een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de Merwede. Inl. bij 
den hoofdingenieur Wellan en den ingenieur kcuijer. heide te Utrecht, 
en den opzichter Olie, te Jutfaas. Aanw. 3 Juli. te 12 uren. Raming 
ƒ 3500. 

's-llage. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhoud van de rijksrivierwerken en hun toebehooren op bet Zwolscbe 
Diep. met daartoe noodige leveringen, hei-stellingen en vernieuwingen 
en de afbakening van het vaarwater, van af den dag der gunning tot 
en met 30 Juni '90. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, 
den ingenieur Eschor, te Kampen, en den opzichter Mes«er, te Gene
muiden. Aanw. 3 Juli. Raming / 11,3G0. 

Honderdag, 11 J u l i . 
Haarlem, te 11 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 iu 
Noord-Holland. Inl. bij den waarnemend-hoofdingenieur, te Haarlem, 
den ingenieur Keurenaer, te Hoorn, en den opzichter Schol, te Enk
huizen. Aanw. 4 Juli. Raming J 3S00. 

Vrijdag, 12 J u l i . 
Middelburg, te 10 uren. door het ministerie van waterst. enz. aan 

het gebouw van het prov. best.: het plaatsen van leuningen langs 
eenige opritten jn de wegen langs het kanaal door Zuidhevelaud. Inl. 
bij den hoofdingenieur in het He district, te Middelburg, en den inge
nieur, te Goes. Aanw. 4 eu 0 Juli. Raming /' 5000. 

Leeuwarden, te 12 uren, door het ministerie van waterst enz., aan 
het gebouw van het prov best.: het doen van strnnhepoting en helm-
bepl; uitingen, en het stellen van rijsschuttingon ten behoeve van den 
Stuil'dijk, tusschen de Kooi- en Oerderdumen, op het eiland Ameland, 
prov. Friesland. Inl. hij den hoofdingenieur, den ingenieur en den 
opzichter Bos, allen te Leeuwarden. Aanw. 6 Juli. Raming / 2400. 

Nagekomen Afloopen. 
Haarlem, 20 Juni: liet maken van eene 

briigkiiechtswoniiig bij (ie vlotbrui: te Wostgraft-
dijk. behoorende tot de werken van het Noord-
Hollandsch kanaal, bestek no. 118, dienst "Ml; 
ingek. 5 bilj., als: 
B. Bruin, Alkmaar, /' 447* 
H. Schuit, idem '» 40110 
11. .1. buis. lirk, » 3994 
P. Boldewijn, Westgraftdijk, . 3020.37 
J. Messchaert, idem » 3615 
Raming » 8800 

Apeldoorn, 20 Juni: het maken van eene 
verhoogde los- en ladingplaats en bijkomende 
werken op bet station te Deventer; ingekomen 
7 bilj., als: 
A. Torwhnlt, te Westpannerden, ƒ 3700 
J. v. il. Ilraak. » Apeldoorn. » 3300 
F. W. Geurden, » idem » 80811 
G. J. A verdijk, » Wije, i 2970 
Th. Verhoeven, i Deventer. » 2700 
l i . v. d. Worp, i idem » 26H9 
H. Visscher, » idem r 2519 

Roermond, 21 Juni: het vernieuwen van het 
bovendek op de brug over de rivier de Maas, u. 
de levering van Amerikaansche grenen planken 
f Pitch pine); b. het opbreken van het oud en 
leggen van een nieuw bovendek met bijbehoo
rende werkzaamheden, en levering van het be
noodigde eikenhout: r. massa; ingekomen 7 
bilj., als: 

a. b. c. 
Eduard de Beaumont, 

Maastricht. f 2400 
J. L. I.ennards, Roermond, 2179 ƒ 92U 
C Hendriks. idem 2100 1110 
Jean Delsing, idem 2048 798 
Frans Huwald, idem ƒ 3510 
II. Peeters, idem 13142 
I'. Rennen, idem » 3125 

' H - B « « C I I , 21 Juni: het bouwen van 72 woningen 
voorde Bossche bouwmaatschappij, onder beheer 
van den bouwkundige ,1. Klompers; ingekomen 23 
hilj.. als: 
H. Nederhoist, te Gouda, f 85,821 
('. Hollander. » idem '» 83,823 
C. Ruijs v. Dugteren, » Utrecht, • 01,999 

L. de Rooij, te Tilburg, 
Utrecht, 

/' f» 1,700 
A. Vink, •i 

Tilburg, 
Utrecht, i 01.008 

L. Vlas man, 
G. A. v. Spanje, 

ï Amsterdam, » fi 1.300 L. Vlas man, 
G. A. v. Spanje, • idem I 10.950 
A. v. Dommelen. i Lent. » 60.000 
P. Dusé en M. Maas, u *s-iiosch. » '',11 1 KM , 
F. Oliviers, Goinert, » 59,: 00 
0. v. Straten, Utrecht, « 5S.760 
M. Visser, Papendrecht, » 58,350 
P. Versteijne, Oosterwijk, » 57.887 
A. de Neef, i Brielle, 1 56.309 
L. Paap--, • Helmond, i. 55,609 
Th. Dirks, l 's-Bosch, • 54.970 
Th. v. Ravenstein, i idem > 54,480 
F. Hoenselaars en W. van 

> 54,480 

Heekurn, i idem i) 52,624 
P. C. Appel, i idem * 52 400 
L. Ilurkens, > idem y> 51.990 
A. B. Deckers, idem * 50,2(0 

» 50,179 A. Sandeis, » Idem 
* 50,2(0 
» 50,179 

G. ile Ruijter, • i idem » 50,032 

A F L O O P 
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AANBESTEDINGEN. 
Kn.rliedé , 7 Juni: het maken van de grond

en kunstwerken, het leggen van spoorbanen en 
wissels en het uitvoeren van eenige andere 
werken, ten behoeve van den locaalspoorweg van 
Enschedé naar Oldenzaal; 
hoogste inschr. J. Hillen, Grave, ƒ 58,000 
minste » ,1. J. Huisman. Zutfen, » 45,900 
l ieglllld. 
Raming f 48.000, 

Hnuum, 12 Juni: het houwen van een tuin
manswoning op het landgoed nCrailoo", onder 
beheer van den architect .!. F. Everts; ingek. 7 
bilj., als: 
SI. v. d. Heijden, te Hussum, ƒ 7900 
C. v. Norreu, > idem » 8100' 
(I. Majoor » idem » 6048, 
E. Saltzherr, » Hilversum, » 59*9 
E, J. Jurrions, r> Kaarden, » 5943 
W. Schipper, B Bussum, » 5900 
II. Weitjens, » idem » 5799, 
Gegund. 

Zuidhrock, 12 Juni: het verhouwen vaneen 
hoerenhuis, voor mr. E. II. Engolkens, onder] 
beheer van den architect R. C. Kamminga; 
ingek. K bilj., als: 
D. Huisman, te Zuidbroek, /'4843 
P. ltergsma, o idem » 4378 
0. Pentenga, » idem » 4333 
i l . Schrouder, » idem » 4295 
11. R. Holthuis, » idem » 4287 
Joh. Binirke, » Noordbroek, » 4187 
.1. Kamminga, » Veendam, , 3999 
L. Schreuder Jr., » Zuidbroek, » 3810 
Gegund. Raming f 8886 

Veendam. 12 Juni: het maken van eene 
molonhokapping voor I,. ,1. Wierenga: ingek. 2 
hilj., als: 
H. Eikenberg, te Veendam, f 125 
J. Kamminga, » idem » 105 
Gegund. 

Arnhem. 14 Juni: het leveren van hout voor
de schipbruggen te Arnhem en Westervoort: 
ingek. 3 bilj.. als: lirma G. T. Coers, te Ami 1, 
ll'. I.ensink idem en B. H. Clercx, te Boxtel, 

• de volgende prijzen: 
Coers Lensink Clercx i 
per SI' per SP per SIJ . 

1. zwaar grenen balk-
hout. / 4 8 . - ƒ 52.70 -

2. grenenrih-ol'plaathout, 34.— 39.40 
3. grenenhout voordelen. 45.— 42.— — 
4. grenenhout voor dek-

planken, 40.— 39.— — 
5. beukenhout voor dek-

planken, 44.50 48.— ƒ 50.— 
6. eiken rib-or plaathout, 90. - 90.— 90.— 
7. eikenhout voor delen, 90.— 120.— 90.— . 

In beraad gehouden. 
n-Hosrli, 14 Juni: het maken van een cellen • 

gebouw aan het geneeskundig gesticht «Voor-
burg"; ingek. 11 bilj., als: 
A. VI. v. d. Brugge, te 's-llo?ch. ƒ 7750 
J. v. Rosmalen, » idem » 7200 
Barret, » Helmond, » 6690 
I. . Paaps. » idem • 6666 
F. Hekkers, » Vucht, » 6635 
J. Peijnenburg, • idem » 6400 i 
J. Paashuis, » idem » 6881 i 
F. Oliviers, » Gemert, » 6275 
F. v. Hout, » 's-Bosch, i 6260 
W. v. d. Heijden, » Vucht. » 6015 
SI. v. Hu-turn, » idem » 5668 
Gegund. 

k l u n d e r t , 14Juni: de onderhoudswerken aan 
sluizen, bruggen en hein en in het rentambt 
Niervaart; minste inschr. waren: 
perc. 1, I.. Vrius. Klundert, ƒ 607.73 

» 2. ('. .laipiet, Zevenbergen, » 92 
» 8, J. Laurens, Klundert, • 7H.32 
K u l i i n . p l n i i i , 14 Juni: de leveling van3000 

scheepston steen ter bestorting aan den voor
oever van den polder Nieuw-Noordbevelaud; 
ingek. 1 geldig biljet van P. A. van de Veile, 
te Neuzen, voor /' 8560. Niet gegund. 

Harderwijk 15 Juni: het doen van voor
zieningen aan de kazerne Oranje-Nassau te 
Harderwijk, onder het beheer der genie, te 
Amersfoort; ingek. 5 bilj.. als; 
J. E. v. de Weijer, te Harderwijk, ; 6988 
J. Kok. » idem » 6749 
J. D. Raaijen, » idem » 0680 
H. v. d. Toom, » idem » 0474 
D. L. v. Munching, » idem » 6400 
Raming • 8850 

Amaterdam, 15 Juni, voor rekening der duin-
waterleidingmaatschappij: lo. het herstellen en 
vernieuwen der ijzeren bekapping van het ketel

gebouw te Leiduin; minste inschr. T. M. Blom. 
te Haarlem, voor f 13,989. 

2o. het schilderen van de standpijp te Leiduiu; 
minste inschr. S. H. Reijnierse, te Bloemendaal. 
voor ƒ 1625. 

kuilenburg, 15 Juni: het met klinkers be
straten van den stationsweg ter vervanging van 
de bestaande grinthaan, met eenige bijkomende 
werkzaamheden; ingek. 17 bilj., als: 
.1. Raptein, Ameide, ƒ 5597 
('. Streefkerk, idem » 5562 
l). A. v. d. Kaaij. Rossum. » 5500 
l i . Barneveld. Vreeswijk, » 5420 
.1. Schouten, Vianen, » 5378 
T. W. Bonte, Amersfoort, » 5325 
N. A. Koedam, Kuilenburg, » 5228 
C. M. Verkuijl, Goldermalson, » 5083 
E. Scheepbouwer, Utrecht, » 4974 
Cs, Krachten, idem » 4973 
A. Willigere Nieuwkunk, » 4943 
H. de Jong. Ammerstol, » 4938 
.1. v. Ilungen, Zuiddorpe (Zeel.), » 4883 
P. W. v. Hattuin. Zalt-Bommel, » 47«4 
D. \V. liloein, Weurt bij Nijmegen, » 4675 
E. Mulder, lleusicbem en I). v. Manieren. 

Asch. » 4489 
SI. C. Stuijvenherg. Tricht, - 1198 

Gegund aan I.. Mulder, en D. van .Manieren. 
Illieiidam. 15 Juni: het amoveeren van een 

gebouw en het bouwen van een woonhuis voor 
K. van Dam, onder beheer van den architect II. 
P. van den Aardweg, te Purinerend; ingek. 9 
hilj.. .,!.. 
,1. 'Plas. Purinerend. ƒ 7979 
II. II. Baander*. Amsterdam, » 7777 
M. Worp, Purinerend. 7 1 1 -
Jb. de Vries, idem » 7340 
II. ü-un, llpendain, » 7313 
K. Alblas. idem • 7249 
P. .1. Brinkman, Purinerend, » 7130 
,1. v. d. Putten. Ilpendani, » 6897 
Jb. Band. Purinerend. > 0782 

Gegund aan K. Alblas. 
tVoiiuiicl. . 15 Juni: het vernieuwen der brug 

te Uien; ingek. 7 bilj., als: 
IJ. IHorna. Hijdaard, / 1960 
J. K. Visser. Kien. 1929 
T. .1. Timmenga. Oosterend, - 1-1 
T. I). Gaastra. Britswerd, » 1747 
A. Gaasterland. Wieuwerd, » 1744 
[J. Timmenga, l.ltens, » 1661 
A. T. .loustra. Baard. » 1034 

eerleken*, 17 Juni: het aanbouwen van een 
lokaal voor eene nieuwe klasse in de burgerschool 
voor meisjes; ingek. 5 bilj., als: 
J. .1. Huiler Johz., te Gorichem, ƒ 2449 
SI. A. Treffers, » idem » 2268 
J. v. d. Laak. » idem » 2148 
L. .1. Schaap. « idem » 2131 
D. J. de Joode, » idem » 1896 

'a-llagr, 17 Juni. onder beheer van het mi
nisterie van waterst. enz.: lo. het bestuiten 
van den oever langs het 's-Gravendeelscbe veer 
aan dc Doiilsche Kil: minste inschr. .1. Roskam 
Cz., te Sliedrecht, voor f 875 
Raming » 1000 

2o. de bestorting van den kop van dam A 
gelegen boven de Goereesche haven benevens de 
voorziening van de koppen der dammen 6, 7 cn 
8 van het Flauwewerk; ingek. 1 biljet, van .1. 
Roskam Jz., te Sliedrecht, voor f 4880 
Raming » 5 0 0 1 1 

Leeuwarden, 17 Juni: het amoveeren van 
het huis lett. C no. 7, en het houwen van een 
winkelhuis met bovenwoning en pakhuis, aldaar, 
onder beheer van den architect W. C. de Groot; 
ingek. II bilj.: gegund aan de minste inschr. 
T. Ilijlsina en II. de Kleijn, aldaar, voor ƒ 8778. 

Ih-lit 17 Juni: de levering van verschillende 
behoeften, ten behoeve van verschillende diensten 
in Ned.-Indië: minste inschr. waren: 

Perc. I, 53,839 KG. messingplaat, J. Leeuwen
berg, te Delft, voor ƒ 34.133.92. 

Perc. 2, 2000 KG. koperplaat enz.. S. A. Vies 
& Zonen, te Rotterdam, voor ƒ 5579.55' 2 . 

Perc. 3, 7 geweermakers-bankschroeven enz., 
(ii br. II. E. en J. van der Heide, te Delft, voor 
/' 584.64. 

Perc. 4, staalplaat enz., Hotz & Co., te Rot
terdam, voor /' 1771 20'/,. 

Perc. 5. iepen platen enz.. K. van der Torren, 
te Waddinksveen. voor J 398.53. 

Perc. 6. touw enz., \V. J. de Voogd, te Dor
drecht, voor / 521 60. 

Perc. 7, verschillende behoeften tot kleine 
brandspuiten. W. Hoven & Zn., te 's-Hage, voor 
/' 437.60. 

Perc. 8, vilt enz., B. II. Sandhaus. te Delft, 
voor f 2154.31. 

Amerxlonrt. 17 Juni, voor rekening der ge
meente: lo. de gedeeltelijke vernieuwing van 
de bouten vuurbaak aan bet wester-Eemnoofd 
aan de Zuiderzee; ingek. 3 bilj., als: 
I'. Boks. te Amersfoort, ƒ 758 
II. Ileijligers, i> idem . 572 
H. J. rijnenberg, » idem » 419 
Gegund. 

Zo. het schoonmaken en witten van de hoogere 
burgerschool met vernieuwing van den vloer in 
de gymnastiekzaal en eenig verfwerk; ingek. 4 
4 hilj., als: 
Ph. Smit, te Amersfoort, ƒ 273 
II. A. Stover, » idem » 263 
A. v. Daal, » idem » 230 
('. M. v. Hemert, » idem » 219 
Gegund, 

3o. het schiwiunaken en witten van drie lagere 
schoolgeb mwen en hw it,u.'ii'li_ vervel] van 
twee . l i - ' j<'l wen. Iieni'veiis bel ainoiibleiir'iil 
in een dier scholen; ingek. 4 bilj.. als: 
G. Ruitenberg, te Amersfoort, ƒ 540.90 
N. v. 't Hof, » id.'ia » 532 
A. v. Daal, i idem » 519 
Pb. Smit, » idem » 443 
Gegund. 

4o. hel buitenvorfwerk van 3 kleine gemeente-
gebouwen en eenige biiinenverl'werken: ingek. 
12 bilj.. als: 
G. Ruitenberg, te Amersfoort, ƒ 288 
J. v. Eeden, » idem » 166 
G. v. Lummel. » idem » 185 
G. Woudenberg. » idem » 180 
II. v. '1 Hof, » idem » 172 
N'. v. 't Hof, » idem » 147 
II. Voortman, » idem n 145 
J. C. de Haan Gz., » idem t 137 
Ph. Smit, » idem » 134 
II. v. Wandelen. » idem » 118 
A. v. Daal. » idem » 109 
J. R. v. 't Hof, » idem » 94.90 
Gegund. 

«•••'••••ie (Smallingorlanill. 17 Juni: lei af
breken en wederophonweii van den toren enz., 
te Opeinde; ingek. 11 bilj.. als: 
I). P. IllVriiiL'ii. Donkerbroek, J 4098 
11. II. Wielenga. Nijega. » 3677 
B. J. Gros. Garijp, » 3547 
T. G v. Manen! Drachten, » 3420 
T. Popina, Berguin, 11 3375 
Joh. Kalt, Ureterp, » 3364 
R. Bloembergen, Rottevalle, • 3347 
II. Eldering, Suameer. » ::.'">I 
S. II. Kijlstra, Drachten, » 3238 
K. Tolman, Booriibergiuii, » 3143 
J. K. Duurstna, Drachten, » 2856 
Gegund. 

Haarlem . 17 Juni: het onderhoud van de ge 
polder, ged. '89 en de drie eerste maanden van 

houwen, bruggen en/., van den llaarlemmermeer-
'90, iu 7 perc; ingekomen 15 bilj., als: 

Inschrijvers en woonplaats. perc. 1 perc.I perc. 3 perc. 4 perc. 

J. A. Kaub, Halfweg, 
Th. L. v. I.ooij, idem 
A. Guldeinoiid', Hillegom, 
J. t'. Guldemond, Sassenheim, 

I E. F. v. Luijken, Heemstede, 
.1. W. Ilulsb'osch, Bennehroek, 

I J. P. ltruijn. Haarlemmermeer, 
1.1. Hulsbos J.Cz., idem 

11. Bakker, idem 
G. de Vries, idem 
J. A. Hoenderdos, idem 
.1. Hulsbos Lz., idem 
G. Blees, Sloten (N.-H.), 
SI. Vester, Heemstede, 
J. R. v. Mierlo, Sloten (N.-1L), 

/' 1094.— 

990.— 

932.50 

933.— 
995.50 

1253 
1345 

1120 
1295 
948 

1095 
1149 
1055 

l l l l l 
1487 

i 1053 
991 

1157 

898 
999 
910 

1260 

1302 

- V 
f 836. 

718.75 

1048.— 
989 — 

1125.— 

817.50 
938.— 

1347.— 

800.-
839.— 

816.— 

f 953 
945 

perc 6 perc. 7 

896 

935 

970 

/ 1449 

1396 

1925 
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DE O P M E R K E R . 

'•-Batch, 17 Junii het maken en leggen van I l liiiti-npe.l, 10 Juni: liet huuwen van eene 
een riool aan ile linkerzijde der Zindwilleinsvaai t. ! nieuwe school en onderwijzerswoning te Harkcma-

Opeide, iu de gemeente Achtkarspelen; ingek. 
12 hilj.. als: 

ten oost-zuidoosten van" de ophaalbrug nabij den 
Orten-uitgang; ingek. 3 bilj.. als: 
I>. Kwaaitaal, te 's-Bosch, ƒ 408.02'/, 
J. llurkens, o idem '» 387 
J. v. Rosmalen, » idem » 375 

C r , 17 Juni: het verbouwen eener oude 
machinekamer, in te richten tot kalanderzaal. 
met bijkomende werken, aan de Twentsche 
stonmbloekerij; ingekomen 7 bilj., als: 
A. Leeferink, te Goor. 
A. Groothengel & Zn.. » Borne. 

Oldenzaal, 
Goor, 
idem 
idem 
idem 

ƒ 432!) 
» 8767 
» 0680 
» 2810 
» 2810 
. 27'.:0 
» 2475 

F. B. Kamrich. 
A. Jalink, 
C. ten Zijtln.ll', 
Gebr. Jabbink, 
A. H. Jalink, 
Gegund. 

Deurne. 17 Juni: het bouwen van 2 woon
huizen, ingericht voor boerderij; ingekomen 8 
hilj., als: 

te Helmond, 
» Deurne, 

Jos. Swinkels. te Helinontl, ƒ 9997 
P. J . v. d. Mortel, . Deurne, » M M 
E. II. Goossens, » idem » 9982 
L. Paan, » Helmond, » 9945 
W. v. d. Einden, » Deurne, • 9325 
M. v. Bressel, . Asten, » 9200 
L. v. Lijsdonk, » Deurne, • 9150 
F. Oliviers, • Gemert, » 8650 

Nog niet gegund. 
M«;»*i i ii h l . 17 Juni: het bouwen van een 

veerpont en het leveren van een gierkabel aan , .1 
het rijksveer te Baarloo; ingek. 2 til)., als: Ij 

ƒ " 

bilj. als 
.1. de Vries, 
F. Ozinga. 
tl. Olliinga, 
R. Wierenga, 
K. Talman, 
K. de Vries, 
S. Kielstra, 
.1. Bos, 
K. v. d. Veen 
J. Bulthuis, 
\ l . Veenstra. 
J. ü. v. d. Ve 
Gegund. 

Ondrrdrndam, 19 Juni: het opgraven van 
het Eppenhuistermaar, lang 3560 M.; ingek. 4 
bilj.. als: 
G. Huizinga, te Znidhorn, / 1700 
.1. W. de Jong, » Britsum, » 1460 
\V. de Vries, » Garnwerd, » 1397 
II. II. Smit, • Abnenum, » 1290 

*leuweram.tel , 19 Juni: bet maken eener 
stokerswoning met werkplaats op het terrein 
Wrsterveld nabij Hilversum; ingek. 9 bilj., als: 

te üldeholtpade, ƒ 9762 
» Aalzuin, » 8798 
» Donkerbroek, » 8769 
u l'lriun, » 858» 
% Boombergum, > 8387 
» Eestrum, . 8297 
» Drachten, » 8227 
» Twijzel, » 7920 
» Drachten, » 7861 
o Buitenpost, • 7600 
» Augustinusga, » 7346 
» idem n 7286 

L. v. busselt, te Venloo, ƒ 2350 
J. Closset, » Maastricht. » 2346 

Arnhem. 18 Juni: het afbreken en herbou
wen van het achtergedeelte van het perc. van 
de liruia Van Dijk en Witte iu de Rijnstraat, 
onder beheer van den architect J . \v 
booms: ingek. 6 bilj., als: 
\V. A. R. Kok, ' »e Arnhem, J 
G. J. P. Barenbrug. » idem I 
D. A. Roskam, » idem » 
J. I'. Welsing, p» idem • 
B. Bolder, i idem i 
,1. v. Bnrk, -I Oosterbeek, •> 

Plngjum. 18 Juni: het wederopbouwen dei 
verbrande boerenschuur van A. H. van Ringt): 
ingek. 8 bilj., als: 
T. Gaastra, Britswerd, 
J. v. d. Leij, Aram, 
IJ. Schuiteiiiaker. Deins, 
R. Boschma, Pingjiun. 
W. Viss»'i', Makkum, 
F. Bruiusiiia. Acliluin, 
D, Flapper. Bolsward, 
J . Feenstra, Alhngawier, 
Gegund. 

\IJniegen, IS Juni: het bouwen van een 
hoerenhuis met vier arbeiderswoningen: ingek. 
13 bilj., als: 

J. v. d. Peppel, J 
.1. Haspelt, 

II. Kroon, 
W. Kroon, 
l i . Majoor, 
.1. N. Zwaan 
J. v. d. Brul 

Bolderhei, 
Bijlaard 

te Nieuweramstel, 
idem 

Botram, 
Hilversum, 

idem 
's-Graveland, 
Hilversum, 

idem 
idem 

ƒ 4000 
3891 
3850 
3850 
3825 
3700 
36S0 
3675 
3650 

E. Saltzherr, 
R. Mouw. 

Alkmaar. 19 Juni: lo. de dijkswerken van 
het ambacht van Westfriesland, genaamd »Gee3t-
merambaeht''; aannemers waren: 

Boer- [ perc. 1, Huigen en Zuider-Hekerdijk, J. Olden
burg, Bergen, ƒ 105 Raming / 160 

» 2, Omloopdijk, dezelfde, ƒ 125 Raming» 180 
» 3. Noorder-Rekei dijk. S. Blom, Schoor!, » 530 

Raming • 650 
» 4, verschillende werken, J. klerk, 

Haringkarspel, ƒ 170 Raming » 190 
» 5. Zeedijk, J. (lekker, St.-Maarten, » 280 

Raming . 340 
u 6, Urseininerdijk of zeedijk bij Winkel, 

I'. Komen. Winkel, ƒ 35 Raming ƒ 55 
o 7. Walincsdijk te l'rsuiu. J. Oldenburg, 

Bergen, ƒ 840 Raming ƒ 1076 
So. de werken aan den Veenhuizerdijk; aan

nemers waren 

15.910 
15.540 
13984 
13,520 
13 098 
12,820 

ƒ 9170 
» 8899 
» 8894 
. 8888 

8637 l perc. 1, O. Kuin. Veenhuizen, fUO Raming/ 400 
8577 
(-420 
8399 

S. J. Meijn, 
Th. Delgljer. 
II. M. Hendriks, 
J. II. Roos. 
J. v. Ginkel, 
J. S. Grandjean, 
W. v. d. Wagt, 
J. Tennissen, 
A. Th. Opsomoi-s 
J. B. Smits, 
F. Buskena, 
Gegund. 

Utrecht, 18 Juni: het verrichten vaneenige 
herstellingen aan gebouwen en kunstwerken 

10.848 
10,280 
10.192 

9,911 
9.739 
9,700 
9647 
9.600 
9.400 
9.319 
9 126 
8.850 
8,845 

2, D. Kriller, Oude-Niedorp, • 40 
Raming • 50 

HlJ.wIJk. 19 Juni: het verrichten van 4200 
M 1 nieuwe en 2500 M* oude klmkerbcstratingin 
den particulieren straatweg van Rijswijk naar 
Wateringen, met bijleveiing van materialen; 
ingekomen 19 bilj., als: 
Wed. O. Haagen, Wateringen, f 8773 
A. Korteweg, 's-Hage, » 8340 
I'. J. Dubbelman. Dordrecht. » 7888 
G. Hoojik en J. de Vries. Purmerend, • 7873 
II. de Graal!', Maassluis, » 7871 
.1. de Bruijn en G. J. v. d. Horst, 's-liage, v 7700 

J. v. d. Plas, Hardinksveld, 
J. v. Vuuren, Zalt-Bommel, 
H. v. Anrooy Jz.. Nieuwaal, en A. J. 

Vermeulen, Nijmegen, 
P. Heil, Zwolle, 
R. A. v. d. Bergh, Pannerden, 
G. J. Mol, Kuilenburg, 
J. II. tloijinck, Pannerden, 
F. E. Terwindt. idem 
J. H. v. Hezewijk, Lobit, 
Raming 

Perc. 3, ingek. 6 bilj., als: 
H. v. Anrooy Jz. Nieuwaal, en A. J. 

Vermeulen, Nijmegen. 
J. v. d. Plas, Hardinksveld, 
J. v. Vuuren, Zalt-Bommel, 
F. E. Terwindt, Pannerden, 
J. H. v. Hezewijk, Lobit, 
Raming 

Perc. 4. ingek 7 bilj., als: 
J. v. d. Plas. Hardinksveld, 
E. E. Terwindt, Pannerden, 
A. v. d. Vlies. Zalt-Hommel, 
J. v. Vuuren, idem 
J. P. de Groot, Giesendam, 
H. v. Anrooy Jz., Nieuwaal, en A. J. 

Vermeulen, Nijmegen, 
A. Kraaijeveld, Sliedreeht, 
Raming 

4o. het onderhoud en herstel der werken van 
de Nieuwe-Maas. het Scheur en aan den Hoek-
van-llolland, uitmakende den waterweg langs 
Rotterdam naar zee, van 1 Juli '89 tot en met 
30 Juni '90, in 2 perc. 

Perc. 1. ingek. & bilj, als: 
C. v. d. Plas, Hardinksveld, 
C. Ros Az., Dordrecht, 
L. Kalis Kz., Sliedreeht, 
J. de Baat, idem 
G. Beenhakker Gz., idem 
Raming 

Perc. 2, ingek. 2 bilj., als: 
A. Volker Lz., Sliedreeht, en P. A. Bos, 

Gorichem. ƒ 109,000 
C. v. d. Plas, Hardinksveld, » 108.950 
Raming » 123,000 

3o. het verrichten van baggerwerk in den 
Amer en de Donge, het onderhouden van de 
werken op den Amer en het benedendeel van 
het Oude-Maasje en van de Donge, benevens bet 
onderbonden der voltooide werken tot verlegging 

tot en met 

ƒ 30,600 
» 29,360 

> 28,888 
• 28,645 
» 28,2i5 
» 27,961 
» 27,777 
» 27,000 
» 26,990 
• 28,225 

ƒ 33,000 
» 32,900 
» 32,480 
» 32,000 
» 26.300 
J 29,500 

/ 33,300 
» 31,900 
» 31.900 
» 31,460 
> 31.000 

» 30.000 
» 28,950 

30,445 

/ 2(),'.illil 
» 20.490 
» 20,340 
» 18,957 
> 18,888 
» 20,450 

. C. Romeijii, Haarlem 
L. den Hoed, Delft, 
W. Loke, Kralingen. 

, D. Varkevisser Jr., Overschie, 
M. Bot, Vlaardingen, 
G. v. d. Ilee, Ammerstoi, 
J. v. d. Elshout, Scheveningen 
H. D. F. Meiier, Leiden, 
H. L. t'usvoller, Staveren, 
C. Bos. Haarlemmermeer, 

behoorende tot den spoonveg van Groningen W. Swaneveld, 's-Hage, 
naar Delfzijl: ingek 3 bilj., ai 
P. Nieland, te Wirdum, 
H. Nieland, • idem 
W. de Vries, » Garnwerd, 
Raming 

'•-Hage, 18 Juni. onder beheer der 
aldaar: lo. het bouwen van eene overdekte rij 
loods, naast de bestaande, bij de Alexanderkazerne 
te 's-Hage; minste inschr. J. v. d. Elshout Gz., 
te Scheveningen, voor ƒ 19,8!6. 

2o. het doen van voorzieningen aan het gebouw-
voor de krijgschool in de Konmgapoort te 's-Hage; 
minste inschr. W. Franke, aldaar, voor ƒ 1100 

Tlel . 18 Juni: het bouwen van een waterto
ren, machinistenwoning met ketelhuis, kolen loodt 
enz., voorde waterleiding aldaar; ingek.23 bilj.; 
hoogste inschr. W. Zonneveld. Kralingen, f 42.922 
minste » R Maan, Hilversum. » 28.611 

Breda, 16 Juni: het houwen van drie woon- F. E. Terwindt, 
huizen met bovenkwartieren, op een terrein J. II. Iloiijnck, 
gelegen aan de Nieuwe Dieststraat, te Breda, J. II. v. Hezewijk 
onder beheer van den architect J. A. Onnes: Raming 
gegund aan W. Simons, aldaar, voor /' 6491, l'erc. 2. ingekomen 

7666 
7575 
7450 
7389 
7275 
7235 
7230 
7199 
7146 
7044 
6990 
6789 
6695 

A. v. Staveren. Kralingen, 
/' 2446 ' G. J. Meurs, 's-Hage, 
> 2342 Gegund. 
• 1975| Itrirt. 19 Juni: het maken van een centraal-
» 1720 ' magazijn van kleeding en uitrusting te Delft; 
"enie, ingek. 3 hilj., als: 

Firma F. W. Braai, te Delft, ƒ1198.75 
P. Vellekoop, » idem » 1105 
C. D. v. Es. » idem » 1037.75 
Raming • 1140 

'•-Hage. 19 Juni, onder beheer van het mi-
misterie van waterst. enz.: lo. het onderhoud van 
de rijksrivierwerken er. hun toebehooren op den 
Hoven-Rijn en de Waal, tot 30 Juni'90, in 4 perc. 

Perc. 1, ingek. 6 bilj., als: 
P. Heil, Zwolle, 
.1 L. Pauwen, Pannerden, 
R. A. v. d. Bergh, idem 

lilein 
Idem 
Lobit, 

9 bilj., als: 

/ 25,493 
» 25.290 
» 25,150 
» 25,100 
» 24.900 
» 24,690 
» 23,750 

van den Maasmond van 1 Juli 
30 Juni '90; ingek. 10 bilj., als: 
A. T. Volker, Sliedreeht, 
B. Zuiderhoek, idem 
R. de Waerd, Nieuwenhoorn, 
M. Bot, Vlaardingen, 
C. D. Klevn, Raamsdonk, 
J. v. d. Plas, Hardinksveld. 
W. Franssen. Geertruidenberg, 
G. Beenhakker Gz.. Sliedreeht, 
W. F. Weijers. Tilburg, 
A. W, Groot, Hintham, 
Raming 

Haamstede, 19 Juni: de verbouwing van de 
woning van het hoofd der school; ingekomen 9 
bilj. als: 
J. Franken. Hansweerd, 
K. Bijkerk, Hurg. 
H. J. Romeijn, idem 
L. Padmos, Serooskerke, 
A. Verjaal, Noordwelle. 
W. II. de Rijke, idem 
D. Hansou, Haamstede, 
A. Heiiboer, Serooskerke, 
P. de Vries, Haamstede, 
Gegund, 

narllngen, 20 Juni: liet amoveeren van een 
oude en bet maken van een nieuwe brug over 
de Roptavaart, liggende in den Oudedijk of Hor
nestreek in de gemi-ente Barradeel, met hijleve-
ring van at het benoodigde; ingek. 10 bilj., als 

ƒ 15,900 
i 15,600 

15.000 
14.969 
14,750 
14.600 
14.600 
14.594 
14,449 
14.390 
15.000 

ƒ 1250 
» 1240 
> 1225 
» 1201 
i> 1190 
> 1175.50 
• 1160.50 
• 1150.50 
• 1131 

H P. Mooimau, Harlingen 
A. Joustra, Baard, 
II. de Haan, Harlingen, 
G. Annua Midltun. 
Leeksina en Zeilmaker. Harlingen, 
L. J. Strak, idem 
II. Posthuma Jacz., idem 
J. de Jong, Almenum, 
J. Posthuma, Harlingen, 
Joh. de Lange, idem 
Gegund. 

Zullen. 20 Juni: het onderhoudswerk langs 
den spoorweg Arnhem—Deventer en Zutfen— 
Gronau; minste inschr. waren: 
perc. 1, C. J. ter Ellen, Oldenzaal 

» 2, dezelfde, 
• 3, W. Enterman, Gorsel, 
» 4, dezelfde, 
» 5, II. A. de Graaf, Velp, 
• 6, A. Groothengel, Borne, 

ƒ 2097 
20R7 
1994 
1878 
1858 
1849 
1794 
1716 
1674 
1597 

ƒ 639 
> 1637 
» 540.80 
» 707.81 
> 375 
» 2240 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E R K E R 

van ZATERDAG 29 JUNI 1889. 

A A N K O N D I G I N G E N 
V A N 

A A N I J K S T Ï Ï Ü I N G E N . 

Una it ring . I J u l i . 
M-BoNrli, te 10 oren, door burg. en weth.: bet doen van vernieu

wingen, herstellingen en bet tot 1 Juli '90onderhouden van zer, bruggen, 
benevens van de Geertrui- en Korenbrngsluizen. Inl. bij den geuieente-
architeet. 

Zitll-ltuinmpl, te 10 uren, door het |K>lderbcst., bij A. G. van der 
Aa: de levering van 350 M3 goed gewasseben grint volgens monster, 
franco op den wal, aldaar. 

's-Hage, te l l ' / t uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van bet prov. best.: het bezinken en bestorten van een 
gedeelte van den oever om de voormalige rijks-<piarantaineplaat< op het 
eiland »do Tien (Jeineten", behoorende tot de zeewerken in de prov. 
Zuid-Holland. Inl. hij den hoofdingenienr in het 10e district, te 's-Hage, 
den ingenieur te Brielle, en den opzichter Ijaumann, te Dordrecht. Aanw. 
gehouden. Raming f 4450. 

Maastricht, te 12 uren: lo. het bouwen van gemetselde riolen onder 
verschillende wegen op de gewezen vestingterreinen te Wijk; 

2o. het bouwen van een steenen brug over de Jeker in de Begijnen-
straat. Aanw. gehouden. 

Apeldaarn, te 12 uren, door burg. en weth.: het doen van verf- en 
metselwerken, in 8 perc. 

ttranliigen. te 123/k uren, door burg. en weth.: het leveren van 
100.000 stuks pmv. Groninger baksteenklinkers le soort handvorm, of 
beste Waalklinkers le soort. 

Middelburg, te 1 uur, door de gascommissie, ten kantore der gas
fabriek: bet maken van een zuiverlmis, het vergrooten der exhauster-
kamer, de fundeeringen voor generatorovens, exhauster, condensor en 
regulateur, het veranderen der onderzoekkainer en eenige bijkomende 
werken, alles met inbegrip der benoodigde materialen, lui. bij den 
directeur der gasfabriek. 

Dordrecht, te 1 uur, door burg. en weth.: het ophoogeu en onder 
proliel brengen van den toegangsweg naar den watertoren. 

Dordrecht, te 1 uur, door burg. en weth.: het leveren en inheien 
van nieuwe dukdalven, in de rivier de Oude-Maas en op den Biesbosch. 

's-Hage, te l ' / \ uren, door burg. en weth.: 
lo. het leveren en stellen van eenige meubelen in het centraal-station 

voor de brandweer te *s-Hage Aanw. gehouden; 
2o. het rioleeren en horbestraten van de Teniers-, Jan-van-Gojen- en 

een gedeelte van de Remhrandtstraat te 's-Hage. Aanw. gehouden. 
's-Hage, te 2 uren, door het ministerie van justitie: het leveren van 

band, L-, T-, staaf- en plaatijzer, moerboutjes, tapboutjes, (.ontschroeven 
en klinknagels voor 400 stuks atcoven, ten behoeve van de rijkswerkin
richtingen Veenhuizen. (Zie advert, in n0. 2.'i.) 

Drachten, te 7 uren, door regenten van het arm- en weeshuis: het 
doen van eenige vertimmeringen aan het werkhuis. 

Breda, te 8 uren. door den architect A. Yerlegh, in het koffiehuis 
bij P. Hoeks, in den Terheidenschen Hoek: het bouwen van een gedeelte 
fa*uriek en looierij bij de beslaande, gelegen aan den rijksweg van Breda 
naar Moerdijk. 

Hoorn, te 8'/i uren. in het café «de Morgenster": het amoveeren en 
het daarvoor in de plaats stellen van een nieuw winkelhuis, staande in 
de Nieuwsteeg. 

Heerenveen, door den architect M. de Jong te Oldolmorii, bij J. 
Wierda: het afbreken, opruimen en wederopbouwen van het afgebrande 
boerenhuis te Friens, eigen aan Jbr. mr. W. H. ile Beaufort. 

Amsterdam, door de firma Keizer en Terstecgen: bet maken van 
een gebouw ten dienste van een briipiettenfabriek, te Oudcrkerk-aan 
den-A instel. 

Koudum (Fr.), hij den burgemeester van Hemelumer Oldefaart en 
Noordwolde: de levering van 60 stère gewasschen riviergrint. franco op 
de opslagplaats te Warns. 

Utrecht, door den aannemer W. A. G. Jansen: het maken van alle 
glas- en verfwerken aan den nouw van 23 heerenbuizen aan den West
zeedijk, te Rotterdam. 

Dinsdag, X J u l i . 
Franeker, te 10 uren, door het dijksbest. der Vijf deelen zeedijken 

binnendijks aan het gemeentehuis van Franekeradeel: het doen van 
eene herstelling van de Hijdaarderzijl in den Slachtedijk. Aanw. 
gehouden. 

Wlsoenkerke (Zeel.), te 10'/, uren. door het best. der waterkeering 
van den calamiteusen Vlietejmlifer, in de direetiekeet: het verbeteren en 
onderhouden der waterkeerende werken aan gemelden polder ged. '89/'90. 
Aanw. gehouden. 

Mneek, te 11 uren, door den burgemeester van Wym britserad eel: het 
maken van eene walbeschoeiing langs een gedeelte van den Zijdswal in 
het dorp Heeg, lang 16.76 M. en het herbestraten van dien wal over 
eene oppervlakte van 120 M 1 . 

Utrecht, te 1 uur, door de directie van den N'ed. Rijnspoorweg: de 
levering van 1820 stuks eikenhout voor wissels, in 5 perc. 

Rosmalen (N -Br.), te 1 uur, door het best. van het geneeskundig 
gesticht voor krankzinnigen iCoudewater", aldaar: het leveren en aan
brengen van leidingen voor watergebruik en brandblussclung in de 
gebouwen, behoorende tot gemeld gesticht, met de daartoe behoorende 
werken en in aansluiting met het buizennet der waterleiding te's-Bosch. 
Aanw. gehouden. 

Haarlem, te 3 uren, door den architect D. £. L. van den Arend, in 
het café Neuf, Groote-Houtstraat: tiet amoveeren van perc. no. 2, ge-

erstaanwezend-

f.fïOO. 

het riole 

waterst. enz. 

van 
de 

den 

•chter-
Bfl het 

Iepen bock Magdalenastoeg en Lange-Annastraat, aldaar, en Iwt houwen 
van et-u nieuw glaspakbuis op dit terrein. 

Rotterdam. in het Timmerhuis: het uitvoeren van verfwerken aan 
gebouwen, bruggen enz., in li) perceelen. 

WoriiMlHg. : i J u l i . 
\eu/en. te 9>/j nren. loor het he-t. van den De-I.ooscpnlder, in de 

wachtkamer van liet spoorwegstation: het maken van de gewone onder
houdswerken en van werken tot dijksverbetering aan d«- watoi keering 
van voornoemden [Milder, ged. '&9'90. Aanw. 2 Juli, te 10 ure 

Amsterdam, te 10 uren, door den luitenant-kolonel 1 
ingenieur, op liet bureau der genie: 

lo. het maken van eene loods hij het fort bij Fdam. Raming 
2o. idem idem idem Waver-Arastel. Bam ing 

Bilj. inzenden uitM'hjk 2 Juli. róóf 3 uren. 
Deventer, te 10 uren. door burg. en weth.: 

eenige wegen iu de Voorstad, aldaar. 
's-llage . te 11 uren. door het ministerie van 

onderbouw eener doorlaatbrng in de spoorbaan aansluitende aan 1 
spoorweg Boxtel—'s-Bosch, ten behoeve van den spoorweg Zwaluwe— 
's-Bosch. Inl. hij den eerstaauwezeiid-ingfnieur dei staatsspoorwegen, te 
's-Bosch. Aanw. gehouden. Raming J' 43.400. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van vijf en het verlengen van drie dwar-kriblwti aan den n 
oever van de l.ek, onder de gemeente Schalkwijk, prov. I'trecht, 
uitvoeren van baggerwerk in de Lek, onder de gemeenten Schalkwijk, 
prov. I'trecht, en Kuilenburg, prov. Gelderland, tusschen de kilometer-
raaien 78 en 80. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den 
ingenieur Mustpi-tier, te l'trerht, eii den opzichter Mann. te Reenen. 
Aanw. gehouden. Raming f 23,100. 

Mtin»terMeheti>ld (Gr.), te 2 uren. door het R.-K. par. kerkbest. van 
Ter-Apel, iu het kofliehuis van J. G. Hoge: het bouwen eener k vk niet 
sacristie en traptoren aldaar, met de levering der materialen. Inl. bij 
den architect G. te Riele Wz., te Deventer. (Zie iut>-rrt. tn n". 25». 

Groningen, te 8 uren, door den architect K. Hoekzema. in bet 
hotel Friesland: het doen van eenige herstellingen, het verven en -tuka-
dooren van kerk en kerkeraadskamer der Waalsche gemeente, met de 
levering van al het benoodigde. 

Donderdag, 4 J u l i . 
Rotterdam, te 11 uren, ten kantore der gemeente-gasfabrieken: het 

uitvoeren van verfwerken aan tie gashouders, stokerijen enz. Aanw. 
gehouden. 

Langweer (Friesl.). te 12 uren, door burg. en weth. van Dnniawerstal, 
ten gemeentehuize: bet verhouwen van de openl.are lagere school te 
Langweer, benevens liet leveren van de benoodigde *cho.diueubelen. lui. 
bij den gemeente-opzichter K. H. Meijer, te St.-Nicolaasga. Aanw. 1 
Juli, te 10 uren. 

Rullenburg, te 1 uur. door burg. en weth.: het herstellen van den 
kaaimuur aan de haven, aldaar. Raming f 900. 

Wanrooi (N.-B.). te 3 uren, door M. Reijnen: het bouwen van een 
woonhuis en stalling. Aanw. te 10 uren. 

Moordrecht . te 5 uren. in het Posthuis: de amotie eener houten 
schuur op steenen voet en den bouw eener idem idem, bij de woning 
»Hoog land", in den Zuidplaspolder. 

Vrl|dag, 5 Jul i . 
Krallngscheveer (Z-H.), te 10', uren. door de architecten J. Stok 

& Zn., in het café van J. van den Akker: het uitbreiden der chemische 
fabrieken van de lirma M. H. Salomonson, te Kapelle ad. Usel, nabij 
bet Kraliiuzscheveer. 

Amsterdam, te 11 uren, door den schout hij-nacht, directeuren 
kommandant der marine: het maken van een houten gebouwtje met 
exercitietoren ter oefening iu bet richten met een kanon van 28 cM. 

Hlllegersberg, te 11 uren. door burg. en weth. van Hillcgetsherg 
en BergsclienhiH'k: de levering van 400 stère grove middelsoort grint op 
en bij de Rottekade, aldaar. 

*>( cciiwljk , te 12 uren, door burg. en weth - het uitbaggeren per 
stoommachine van 1500 M 3 in het Steenwijkerdiep. onder de gemeente 
Steenwijkerwold. 

's-Hage. te l uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
herstellen en verbeteren van de rij k st e leg nut I lijnen in de afd. Arnhem. 
Inl. bij de inspecteurs te 's-Hage eu Arnhem. Kaming ƒ 1225. 

's-Hage, te W\k uren. door burg. en weth.: het herstellen en 
onderhouden van het kanaal der waterverversching van 's Hage met de 
daarbijbehorende werken tot 1 Jan. '90. Aanw. 2 Juli. te 10 uren. 

Zaterdag. S J u l i . 
Rozendaal . te 10 uren. door burg. en weth. van Rozendaal en 

Nispen : 
lo. het daarstellen eener keihestrating op den oostelijken havendijk; 
2o. het daarstellen eener beestenmarkt. Aanw. 1 Juli, te 10 uren. 
Hllvarenbeek (N.-Br), te lO'/i uren. door de gemeentebesturen van 

Reuzel, Hooge- en Lagemierde c. a. en Hilvarenbeek: het maken der 
aarde baan. het bouwen van kunstwerken en het met keien bestraten 
van den weg van Reuzel over Hooge- en Lagemierde. tot de grens van 
Hilvarenbeek. door het gehucht Esbeek. aansluitende aan bovengenoem-
den weg bij de grens van Lagemierde, hebbende het eerste gedeelte 
eene lengte van 10,892 M.. het tweede van 6394 M. Inl. bij de opzichters 
van den prov. waterstaat F. Koenen, te Kindhoven, voor perc. 1, en A. 
de Bruin, te Tilburg, voor perc. 2. Aanw. gehouden. 

Tilburg, te 11 uren, door burg. en weth.: de levering van ongeveer 
1000 kt trottoirbanden van petit-granit en van 160,000 grèskeien. (Zie 
adwrt. in s». 26.) 

Mcuv*-Lebkei land (Z.-H.), te 11 uren, door den voorzitter en heem* 
raden van het waterschap de Overwaard, in het gemeenelandshuis: 

file:///IJniegen
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lo liet verrichten van baggerwerk in tien lagen boe/cm van het 
waterschap 'Ie Overwaard ouder Nieuw-Lekkerland. Aanw. 3 Juli, 
te 10 uren; 

2o. het maken van een nieuwe puntbeschoeiing aan de lage boezem-
sluizen in het Klshout. 

Deventer, te 11 uren. door J. Vermeer Gz.. in hot koffiehuis van J, 
van Poorten, aan den Hrink: het afbreken van een bestaand eu het 
bouwen van een nieuw koetshuis met paardenstal achter de Muren, 
aldaar. Aanw. I en 0 Juli. te 10 uren. 

Delft, te 11 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, 
in het genieenlandshuis: verschillende vernieuwing?- en onderhouds
werken aan de sluizen, bruggen, gebouwen enz. van Delfland, iu de 
gemeenten Schiedam, Vlaardinger-Ambacht. Ketel en Delft gelegen. Inl. 
bij den ingenieur \V. de Man on den opzichter Van Dorp, beide te Delft. 
Aanw. 1 Juli, te 10 uren. 

Ilellevoelttliil». te l l ' / 2 uren. door den sehout-bij-nacht, directeur 
en komiiKindant der marine: 

lo. het bouwen van eene barak voor lijders aan besmettelijke ziekten, 
met desinfecteer-inriehting, lijkt nkamer. badkamer enz.; 

2o. het inrichten van het tonnen magazijn tot woning van den admini
strateur en het doen van eenige herstellingen en wijzigingen der in
deeling van lokalen in de maritieme ziekeniiiriehting; 

3o. het inrichten van een steeukoleiihergplaats op de werf tot tonnen-
en kettingmagazijn. Aanw. 3 Juli. te II uren. 

Leruviarden, te 1 uur, door burg. en weth.: het doen van eenige 
verfwerkeii aan 13 geitouwen en 2 hrngwachterswoningen. 

Ki |Miord: liet bouwen van eene kerk met consistoriekamer. Inl. bij 
A. Pijl Jz... te Alblasserdam. 

Maandag. H J u l i . 
Rotterdam, te 11 uren. door het best. der vereeniging »de Kerkelijke 

Kas". Kruiskade no. 30: het maken van een kerkgebouw aan de Amman-
straat. aldaar. Inl. bij den architect T. E. Kuipers, Ceintuurbaan 177, 
Amsterdam. Aanw. 2 Juli. te 2 uron. 

Middelburg, te l l ' / j uren, door hot best. der godshuizen, in het 
burgerweeshuis: 

lo. hot uitvoeren van eenige vernieuwingen en herstellingen aan do 
gebouwen; 

2o. het verrichten van eenig schilderwerk. 
Anihlerdam. te 1 uur, door het best. van den Binnondijkschon 

Buitenvelderschonpoldor, in het Polderhuis buiten do Weteringbarrière 
aan de Stadhouderskade: het doen var. eenige vernieuwingen en repa
ration aan polderwerken, volgons bestek. Aanw. 6 Juli, te 10 uren. 

ft IJ kerk (Geld.), te 1 uur, door don dijkstoel van den polder Arkom-
heen. op hot gemeentehuis: do levering van ongeveer 00 last harde 
nieuwe puin, het last gerekend tegen 2000 kilo. 

's-Hage. te l ' / . uren, door burg. en weth.: het bouwen van een 
havenkantoor en woning aan don Loosduhisehen weg en van oon haven
kantoor aan dc Delftsche trekvaart te 's-Hage. Aanw. 5 Juli, te 10 uron. 

Ilill-ilaj-. » J u l i . 
Ilaitrleni, te 12 uron. door W. J. Kooij Jr.: hot bonwen van een 

winkelhuis met finven woning, op een terrein aan de Barrevoets teeg, 
aldaar. Inl. bij Adr. Siegers, Van-der-llelststraat 45, Amsterdam. Aanw. 
9 Juli, te 10 uren. 

Utrecht, te 2 uren, door do maatschappij tot expl. van staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: bestek no. 495, net maken van do 
uitbreiding van het hoofdgebouw met daarmede in-verband-staande 
werken op de halte Nijevoeii. Aanw. 2 Juli, na aankomst var. trein 244. 
(Zie advert, in w°. 25.) 

Sijniegen, te 2 uren, door burg. cn weth.: hot bouwen van een 
bank van looning met directeurswoning, aan do Pikkegas, aldaar. 

Rotterdam, in het timmerhuis: de levering van 1,000,000 vlakke 
Waalklinkei-s. 

WoeiiHdafr, H l Juli . 
K-Hufce. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van zes kribben tot verbetering van de rivier den Usel, boven 
Doosburg, tusschen de kilometerraaien 23 en 24 Inl. bij den hoofd
ingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur Kscher, te Kampen, en 
den opzichter Porthoine. te Arnhem. Aanw. 3 Juli. Raming f 8800. 

V H a g e . to 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken eu stellen van twee dubbele ijzeren basen lobruggen over de in-
aanbouw-zijndo schutsluizen nabij den St. Antoniodijk, onder do gemeente 
Dirmien. prov. Noord-Hol land behoorende tot de werken voor don 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. 3 Juli. te 11 uren. Raming j B4.200. 

'n-Hage. te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: het 
maken van eenige werken aan den rechteroever van den Boven-Rijn, 
onder de gemeenten Herwen en Aerdt. prov. Gelderland, tusschen de 
kilometerraaien 3 en 5 der herziene rivierkaart. Inl. bij den hoofd
ingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur Van der Sleijden, to 
Nijmegen, en don opzichter Klaasseti, to Lobit. Aanw. 3 Juli. Raming 
/ ï 0.000. 

V H a g e . te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz. i het 
maken van oovorvoorzieningen langs het verruimde on hot omgelegde 
gedeelte van don Vaartschen Rijn. onder de gemeenten Jutfaas en 
Vreeswijk, prov. Utrecht, behoorende tot do werken voor den aanlog van 
een kaiiaal tor verbinding van Amsterdam met do Merwede. Inl. bij 
don hoofdingenieur Wellan en don ingenieur Kempor, heide te Utrecht, 
en den opzichter Olie, to Jutfaas. Aanw. 3 Juli. te 12 uron. Raming 
ƒ 3500. 

'ü-Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: hot 
onderhoud van de rijksriviorworken en hun toohehooron op hot Zwolsehe 
Diep. met daartoe noodige leveringen, herstellingen on vernieuwingen 
en do afbakening van het vaarwater, van af den dag der gunning tot
en met 30 Juni '90. Inl. bij don hoofdingenieur Leemans, te 's-Hago, 
den ingenieur Kscher, to Kampen, en den opzichter Mosser, te Geno-
muiden. Aanw. 3 Juli. Raming ƒ 11,360. 

Grauw, te 11 uren. door burg. on weth. van Idaarderadeel: het 
maken van inrichtingen voor de berging van nsch en fecalo stollen, 
walheschoeiing enz. Inl. bij den gemeente-opzichter te Grouw. 

Blok/lj l . te 1 uur, in hot koffiehuis van Albert Weide: degebouwen 
voor stooinhoutzagerij en schaverij mot machinekamer en ketelhuis, voor 

H. Loos & Zn., aldaar. Inl. bij do fabrikanten F. ton ZijtholV & Zn., te 
Deventer. Aanw. 10 Juli, te 11 uron. 

Donderdag , II J u l i . 
Haarlem, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

hot gebouw van het prov. bost.: het voortzetten dor verbetering van 
den omriiigdijk op het eiland Marken, behoorende tot de zeewerken in 
Noord-Holland. Inl. bij den waarnemend-hoofdingenieur, to Haarlem, 
den ingenieur Keurenaer, te Hoorn, en den opzichter Schol, te Enk
huizen. Aanw. 4 Juli. Raming / 3800. 

Zieriksee. te 1 uur, door 'hot dagel. best. van hot waterschap 
Schouwen, aan 's Land-kamer: hot leveren van 2000 M 1 zinkstok en 
2230 seheepston steen aan hot Noorderstrand. Aanw. 9, 10 on i l Juli. 

Vrijdag, 12 J u l i . 
Middelburg, te 10 uren. door het ministerie van waterst, enz., aan 

het gebouw van hot prov. best.: het plaatsen van leuningen langs 
eenige opritten in do wegen langs het kanaal door Znidbevelaud. Inl. 
bij don hoofdingenieur in het 11e district, te Middelburg, en den inge
nieur, te Goes. Aanw. 4 en fi Juli. Raming /' 5000. 

Leeuwarden, te 12 uren, door het ministerie van waterst enz., aan 
het gebouw van hot prov. best.: het doen van stroobepoting en helm-
beplantingen, on hot stellen van rijsschuttingon ten behoeve van den 
Stuifdijk, tusschen do Kooi- en Oerdenhimcn, op het eiland Ameland, 
prov. Friesland. Inl. bij den hoofdingenieur, den ingenieur en den 
opzichter Bos, allen te Leeuwarden, Aanw. 6 Juli. Raming /' 2400. 

Zaterdag, 13 J u l i . 
lieerde (Gold.), te 1 uur, door de commissie van beheer van den 

kunstweg van hot Blokhuis naar Hoerde, in het gemeentehuis: de 
levering vóór 1 Sept. a. s.. vrachtvrij op den wal (en met keuring 
eveneens op den wal) van 280 stère grove berggrint. 

Mnundag, 15 J u l i . 
'ü-IIage, te l l 1 / , uron. door het ministerie van waterst.enz., aanbot 

gebouw van het prov. bost.: het bestorten van do Hoornsche hoofden 
aan den Oudouhoornschen zeedijk, behoorende tot do zooworken in de 
prov. Zuid-Holland, lui. bij den hoofdingnieur in het 10e district, te 
s-Hago, don ingenieur, to Brielle. en don opzichter Kooreman, te Nieuw-
Hollevoet. Aanw. 8 Juli. Raming /' 3650. 

Amersfoort . to l uur, door dijkgraaf en hoogheemraden van den 
Bunschoter Veen- en Veldondijk. iii het hotel Muller: 

lo. de levering van een genoegzame hoeveelheid zuilonbasalt, benoo-
digd voor het bezetten van den Veldondijk onder Bunschoten over eene 
opjiervlakte van 4466 M 2 en bovendien oen partij van 25 last van 
2(100 KG.: 

2o. do levering van eene genoegzame hoeveelheid grove puin, benoo-
digd bij dat werk. Inl. bij den dijksopzichter, te Spakenburg. Aanw. 
8 Juli. 

DlnAdag, Ui J u l i . 
Gemert , tc 12 uren, door Joh. Prinzen: het bouwen van eon woon

huis, stal en koetshuis. Inl. bij de bouwkundigen Wouterlood en 
Berkelaar, te Schiedam. Aanw. 16 Juli, te 11 uren. (Zie advert, 
in w". 26.) 

Woen»dag, 17 J u l i . 
'N-llage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: 
lo. het maken, leveren en omtollen van drie waterkranen op het 

centraal personenstatiun te Amsterdam. Raming./'3600; 
2o, het leveren van beslagen eiken wisselhout op het centraal personen-

station te Amsterdam. Raming f 5500; 
3o. het maken en leveren van Engelsche wissels en kruisingen op het 

centraal personenstation te Amsterdam. Raming ƒ 13,000. Alios ten 
behoeve van den spoorweg van Nieuwediep naar Amsterdam, lui. bij 
don eerstaanwezend-ingenieur der staatss|>norwegen, te Amsterdam. 

Vrijdag. 19 J u l i . 
Zwolle, te 12 uron, door hot ministerie van waterst. enz... aan het 

hot gebouw van het prov. best.: het voortzetten der verbetering van 
de traversen en hot vernieuwen van verschillende vakkon kt in kerbest ra
ting tor instandhouding van de rijkswegen in de prov. Overijsel. Inl. 
bij don hoofdingenieur Reuvens en den ingenieur Loke, beide te Zwolle. 
Aanw. 11 en 12 Juli. Raming f 17,800. 

'•-Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat onz.: hot 
hei-stollen en verboteren van de rijkstelegraailijnen tusschen Haarlem 
en Rotterdam. Inl hij do inspeeteuis dor rijkstelegraaf to 's-Hage en 
Rotterdam. Raming ƒ 1950. 

Donderdag, 25 J u l i . 
Haarlem, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz., aanbot 

gebouw van het prov. best.: hot leggen van oon dam langs het vaar
water in het Open IJ. buiten den afsluitdijk bij Schellinkwoude, en hot 
afzanden der gronden bestemd voor don aanlog eener visschershaven 
to IJmuiden. Inl. hij den hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur De 
Bruijn en don adspirant-ingenieur Mariukelle. beide te Amsterdam. 
Aanw. 11 Juli. Raming ƒ 539,600. 

Vrijdag. 2A Juli . 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

hot gebouw van het prov. best.: het horstellen van de remming-
werken in do binnenhaven te Wemoldhige en bij Schorebrug, behoorende 
tot de werken van het kanaal door Zuidbovoland. Inl. bij den hoofd
ingenieur, te Middelburg, en den ingenieur, te Goes. Aanw. 17 en 19 
Juli. Raming f 7300. 

Dinsdag. A Aug. 
Terborg , te 12 uren, doer hot best. van hot waterschap van don 

Ouden-IJscl, ter secretarie: hot bouwen van do groote kunstwerkenten 
behoeve van de kanalisatie van don Oudcn-IJscI, als: 

lo, bestek no. 1, schutsluis en stuw te Doesburg. Raming j 78.487: 
2o. idem 2, idem idem » Koppel » » 61,980; 
3o. idem 3, idem idem aan de Kominonade. o » 57,600; 
4n. idem 4, idem idem bij Terborg. t » 65,280; 
5o. idem 5, idem idem to Gift, » » 66.385; 
6o. idem 6, ijzer voor allo kunstwerken. » » 50,000. 
Inl. bij de ingenieurs J. van Hasselt en De Koning, te Nijmegen. Aanw. 

23 Juli, te 10» % uron. 
Op onbepaalden datum. 

Hakhulien (Fr.): hot gedeeltelijk vernieuwen van het logement van 
J. Terpstra. Inl. bij N. Zalmstra. 

A F L O O P 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
l'trveht , 17 Juni: h.'t maken van een machine-

S6bouw mot maehinistenwoning. schoorsteen 
kolcnloods enz., ten behoeve der waterleiding 
te Tiel; ingek. 23 bilj., als: 
W. Zonneveld, Kralingen, f 42.922 
J. Spruijt en A. v. Staveren, idem » 42,700 
L. de Neef l.z., Brielle, » 11'.107 
K. Hollander, Gouda, » 41,286 
H. Wienhoven, Schiedam, » 41,036 
A. A J. Grasso, Utrecht, » 40,000 
H..I. Xederhorst, Gouda, » 40,516 
J. A. v. d. Menden, Hardinksveld, • 39,000 
F. II. Joseph, Utrecht, » 3B,'J57 
T. G. Hekhuis en I). Damstra, 

Leeuwarden, 
L. Vlasman, Amsterdam, 
G. A. v, Spanje, idem 
II. lieutekom, idem 

» 34,777 
i 34,200 
» 33,620 
» 33,147 
» 32,870 
» 32X29 

32,650 
. 32 236 
» 31.935 
» 31,690 
» 311,960 
• 30,430 
» 29.560 
. 28.611 

G. v. Kassei, Utrecht, 
I'. Verbruggen, Waddinksveen, 
J. v, Burk en W. Wissing, Oosterheek, 
K. .1. Huijsch v. Dagteren, Utrecht, 
A. C. Viiik. idem 
A. J. v. Alphen en K. W. Valstar, Tiel. 
H. stelwagen, Rotterdam, 
A. v. llozik. Kerk driel, 
W. A. G. Jansen, Utrecht, 
R. .Mouw, Hilversum, 
Gegund. 

Krineloe, 19 Juni: het vergrooten van het 
keukengehouw en bet waschhuis eu het boa We] 
van een machinegebouw enz., op Veldwijk oi 
Ermeloo; ingek. 6 bilj.. als: 
J. II. Raaijen, te Harderwijk, 

Steenwijk, 
Ermeloo, 
Harderwijk, 

idem 
Apeldoorn, 

f 21,200 
» 19,800 
.. 111.466 
» 18,700 
» 18.574 
» 18,334 

Aberson, 
J. v. d. Berg. 
.1. Kok. 
M. de Lange. 
Chr. Wegerif, 
Gegund. 

Aalst, 21 Juni: het amoveeren van den hc 
staander) houten duikel' en hot maken van een 
steenen duiker op de Koe waard, onder Aalst; 
minste inschr. A. R. Nagelvoort, te Rossuin, voor 
/' 484. Gegund. 

'.-Hage, 21 Juni: het houwen van eon hoven-
en benedenwoning, op oen terrein, gelegen aan 
de Falckstraat. naast de Zuiderkerk te 's-llage, 
voor rekening van de Ned.-Herv. gemoeide, 
onder beheer der architecten Croiset van Uchelen 
en Ehnle, aldaar (onderhands): ingekomen 13 
bilj., ah: 
H. v. Jaarsveld, te's-llage, ƒ ll.2?n 
A. C. Paardekooper. » idem » 11.174 
J. L. Weides, » idem . 11.050 
II. E. de Baan, . idem » 10.786 
Gebr. de Vos, . idem i 10,6911 
C. Kranenburg, » idem » 10,625 
t l J. Streef, » idem » 10,53;i 
A. Stigter, » idem » 10,490 
Jac. Vos, > idem » 10,414 
Gebr. Houtman, » idem o 10.285 
Van Lith en Fontein, » idem n 10,214 
J. I'll lieeser, » idem » 10.185 
II Hols, » idem - 9,994 

Kenen. 21 Juni: de verbouwing van een 
perceel met winkelpui eu bakkersoven en verder 
reparatiewerk. onder beheer van den architect 
G. II. van Leersum; gegund aan C. Smits, te 
Renen, voor / 1900. 

Amttcrriaiii. 22 Juni; het houwen van een 
woonhuis iu de Vondelstraat, onder beheer van 
don architect Jan Springer; ingekomen 12 hilj.: 
minste inschr. W. Voskuil, te Amsterdam, voor 
J 26,600. 

vtleringrn, 22 Juni: het verbotoren van de 
zeeweringen van het heemraadschap; ingok. 7 
bilj.. als: 
N. J. Poel, te Wieringen. ƒ 7126 
P. J. de Vries, . idem » 7010 
J. Poppen, » idem » 6360 
C. Kroon, • idem » 6300 
U. Schrander, » Kolhorn, » 6190 
M. Poppen, » Wieringen. » 5940 
J. Hermans, * idem . 5920 

Itini e l o o n l . 22 Juni: het verhoogen van den 
dijk van den kleinen Carolinapolder; ingek. 4 
hflj., als: 
A. Vlainings, tc Dinteloord, / 1200 
C. v. Zondert, • Made, '» 1200 
('. Verschuuren, » Dinteloord, » 1000 
J. Hack, » Oud-Gastel. » 970 

Nog niet gegund. 
•1,-11'. . 22 Juni: tiet onderhouden der ver

schillende vernieuwings- on onderhoudswerken 
in het district Maassluis, voor rekening van het 
hoogheemraadschap Delfland. 

Perc. 1. ingek. 6 hilj., als: 
J. f'. Maassen, te Vlaardingen, ƒ 6919 
K. Dorsman, » idem » 6666 
V. Heijst en Zonneveld, » idem » 64311 
F. Blok, « idem » 6150 
B. v. d. Hoeven, . idem . 5858 
I). do Lange, » idem • 5610 

Perc. 2, ingek. 1 biljet van A. Poortman Kz... 
te Maassluis, voor ƒ 2499. 

Perc. 3, ingek. 3 bilj., als: 
J. Luiten, te Monster, 
W. A. P. Dessing, » Naaldwijk 
A. 0. Verweij de Winter, » idem 

Perc. 4, ingek. 3 bilj., als: 
F. v. Santen, te Vlaardingen, 
B. v. d. Hoeven, » idem 
A. Tas, » Maassluis. 

Perc. 5, ingek. 1 biljet van D. Bontenbal, te 
llof-van-Delft, voor J 2565. 

Hekelingen. 22 Juni: het bouwen van een 
woonhuis, koetshuis en paardenstal, voor A. 
Oosthoek, te Geervliet, onder boboer van don 
architect P. Smit; ingek. 11 bilj,, al 
M. v. d. Wulp, Hekelingen, 
N. L. v. d. Wulp, idem 
L. de Neef, Brielle. 
R lieiikehnun en Joh. Meuldijk. 

Ahhenbroek, 
C. Wamaar, Spükenisse, 
L. Bakker, Hekelingen. 
W. Stoker, Oud-Beierland. 
Gerrit Pijl, idem 
Gooij Pijl. idem 
W. v. d'. Wel. Nieuw-Beierland. 
.1. Klos, Hekelingen, 
Gegund, 

«ll.il.-c 22 Juni: den herbouw van schoor-
steenen op het terrein der gemeente-gasfabriek : 
ingek. 13 hilj., als: 

perc. 1 perc. 2 massa 
Gebr. Androoli. 's-Hage, ƒ 17.950 
W. P. Teouwisse, idem l'.'AM 
A. Stigter. idem f 5600 ƒ 12,800 17.600 
H. v. Bergen Hene

gouwen, idem 5500 
A. C. Paardekooper, idom 5320 
II. Wienhoven. Schiedam. 
II.Stelwagen. Rotterdam. 5091 
t'. Romeijn, Haarlem, 4190 
M. A. .1. Taverne. 's-Hage, 
G. Keij Rotterdam, 4500 
A. de Waerd en J. C. 

Diercks. 's-Hage, 
.). Spruijt on A. v. Sta-

f 1535 
'» 1186 
i) 1090 

ƒ 1315 
» 1080 
» 969 

ƒ 6722 
.. 6719 
. 6700 

y 6465 
» 6300 
» 6191 
» 6080 
» 6060 
. 6059 
» 6050 
» 6019 

hedoii voor do staatsspoorwegen op Sumatr.i: lo. 
kappen voor loodsen, bestek XIX; ingekomen 
7 bui., als: 
iMaschinenfabrik F.sslingen. Esslingen, ƒ 31.500 
1'eiin en Bauduin. Dordrecht, . 29.000 
Soc. travaux Dvlo et Bacalan, Parijs, » 28,658 
L. 3. Enthoven .t Co., 's-Hage, » 25,466 
Soc. de Sclessin, Tilleur, • 25.220 
Kon. fabriek van stoom- en andere 

werktuigen. Amsterdam. . 23.648 
Soc. de travaux publics, Brussel, . 21,109 

lo. draadnagels enz., perc. V; ingekomen 2 
hilj., als: 
W'. Hoven & Zr.., 's-Hage, / 575.40 
C. Willemsz, Amsterdam, » 569.60 

3o. Waalklinkers, porc. VI; ingek. 2 bilj. als: 
II. .1. Stegeman Deventer. ƒ 2998 
W. v. Holst ,v Co., Arnhem. » 2670 

4o. tegels, perc. VII; ingok. 4 hilj., als: 
De Lint & Co., Rotterdam. / 2575 
.1. J. Sand. Amsterdam, » 2520 
Folkerts & Co., idem » 2455.75 
II. F. Degens, idem 22211 

k o l l u m , 24 Juni: hot herbouwen do afge
brande braak- en bergschuur bij het armhuis; 
iiiL-ok. 9 bilj., als: 
.1.'Pijnakker, tc Kollum, ƒ 4725 
I'. Zijlstra. » idem i 4490 
K. Pijnakker, » idem » 4425 
Bulthuis, » Buitenpost, • 4265 
T. Kats, » Kollum, » 4098 
Joh. Bakker. » idem » 4048 
J. P. Spaan, » idem » 4046 
J. ,1. Oosterhof, » idem » 4040 
M. Veenstra, » Augustinusga, » 3947 

Voorloopig gegund. 
»•.-cn. 25 Juni. onder beheer van 's rijks 

waterstaat: lo. de verruiming van het bovenpand 
I der Drentsche hoofd vuurt van 500 M. bewesten 
den mond der Asserwijk tot Assen (herbeste
ding) : ingek. 17 bilj., als: 

12,5110 
12.200 

12.770 
11.580 

10,500 

17.500 
17.000 
15.750 
15.360 
14.780 
14.600 
12,990 

12.900 

'eren, Kralingen. 
A. Korteweg, 's-Hage. 2460 

11 9)8 
11,830 

Amsterdam, 24 Juni, voor rekening der ge
meente: lo. het vernieuwen der vaste brug no. 
81, over de Reguliersgracht: ingekomen 14 
bilj.. als: 
Meijer en V. Koolwijk, te Amsterdam, ,/ 10.950 

i 9.900 
9 478 

C. J. Maks. 
II. Ozinga. 
J. J Boekholtz, 
G. J. Zuiderhoek, 
W. Ambachtsheer, 
Smidt en Hermans. 
W. de Leon, 
C. liietsnijder, 
G. A. v. Spanje, 
H. C. Dorlas. 
•\. Ilelsen, 
A. v. Brummelen, 
J. 1'. Cornelissen, 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idom 
idem 
idem 
idem 
idem 
idom 
idem 
idem 

0,400 
9.400 
h,93-
8,730 
8,398 
7,990 
7.950 
7,915 
7.692 
7.649 
7.341 

C. ter Horst, Zwolle. / 33.147 
C. do Jong .1/.., Hardinksveld. » 33,070 
I'. Heil. Zwolle. i 31.VJ0 
I'. .1. Sehaafsina. Harlingen, • 3I,7"0 
A. W. Groot, Hintham, » 31,200 
C. Visser, Sliedreeht. » 30,1125 
T. T. Kloosterman. Ileinelum, • 30.200 
A. Blocks, Zwolle, >• 29,680 
M. de Vries en L. Zandstra. Lemmer. » 29.609 
A. Woldringh. Zoutkamp, » 28,028 
J. v. Hurk, Onsterbeek en W. Wissing, 

Arnhem, • 27,800 
J. J. de Gilse. Uselmriden, » 27,400 
R. H. «le Boer. Staveren, en G. T. 

1'raanistra, Voenwouden, » 27.200 
C. Bos Az., Dordrecht. • 26.900 
J. W. de Vries, Smilde en II. v. Dijk, 

Groningen, » 25.315 
J. v. Noordennen, Harlingen, « 25,060 
A. Prins Tz, Sliedreeht, » 23.600 
Raming » 28,000 

2o. ile verruiming van een gedeelte van het 
bovenpand der Drentsche hoofdvaart, lang 21 Ml 
M.. lunchen .lo Koopbakkorsdraai en do Griot-
liiansbrug lo Sinilde: ingek. 25 bilj., al 

go, bot vernieuwen der vaste bruggen no. 290 
en 292, over de Kroinbooiusloot: ingekomen 10 
bilj., als: 
.1. J. Boekholtz, te Amsterdam, ƒ12.490 
Meijer en V. Koolwijk. » idem » 11,084 
C. .1. Maks, » idem . 11,910 
A. Ilelsen, » idem » 10,607 
W. de Loon, » idem » 9.861 
G. A. v. Spanje, » idem » 9,800 
A. v. Brummelen, » idem » 9,649 
G. 1. Zuiderhoek, • idem » 9.450 
Siiii.lt en Hermans, » idem » 9.310 
J. P Cornelissen, » idem » 8.949 

1'urnierriid, 24 Juni: het houwen eener 
boerderij voor S. Droog, te Beemster, onder 
beheer van den architect C. X. Vlaming, te 
Schagen; ingek. 8 bilj., als: 
A. Borsjes. te Beemster. ƒ 8780 
J. Nat » idem » 8180 
R. Sclieringa. » Scheriuerhorn, . 7250 
A. Woeshof, » idem » 7139 
A. Stam, » idem » 70.'5 
I'. de Groot, > Purmerend, » 6986 
M. Bonman, • Roemster, » 6963 
Joh. Verwoei. • Oosthuilen, » 6585 
Gegund. 
Raming ƒ 8*22 

'•-Hage, 24 Juni: dc levering van benoodigd-

II. II. Smith, Ahiioiinin. 
R. H. de Ikier, Staveren, en G. T. 

I'raainstra. V 'onwouden, 
W. II. Hottschalor. Stedum. 
II. Smallenbrook en II. Jalvingh, Assen, 

idem 

ƒ 42,300 

. 41,900 
I 41.867 
• 39.900 
» 39,670 
• 39.150 
" : i v . ' 77 
• ' '8.249 
. 38,100 
~ 37 .MIO 
. 37.600 
I 37 260 
» 37.200 
. 36 681 
li 36,417 

36,000 
» 35.947 

K. Hunse Jr., 
W. de Vries, Garnwerd, 
c. de Jong li.., Hardinksveld, 
P. Langeveld Pz., idem 
F. J. Sehaafsina, Harlingen, 
A. Terwindt. West-I'anner.len, 
A. v. d. Meiden Az, Hardinksveld. 
J. X. Kruizinga, Groningen, 
J. v. Noordennen, Harlingen. 
A. Woldringh. Zoutkamp, 
YY. Goedkoop Dz., Amsterdam, 
.1. Otten. Meppol. 
C. ter Horst. Zwolle. 
J. v. Hurk, Oosterbeek, en W. Wissing 

Arnhem, l 35.900 
('. Bos .\,„ Dordrecht. » 35.860 
M. de Vries en L. Zandstra, Lemmer, . 35.860 
F. W. Dekker. Sliedreeht, - 35.850 
F. Aberson, Steenwijk. • 35,773 
.1. J. de Gilde. IJseluiuiden. » 35.490 
J. W. do Vries. Sinilde, en II. v. Dijk, 

Groningen, i 34,724 
C. Visser Gz., Sliedreeht, » 32.5«0 
Raming l 38,200 

Rotterdam. 25 Juni: het verbeteren van de 
Oost- en Westkousdijken; ingek. 18 bilj., als: 

.1. I'. de Groot Giesendain, / 11,740 
I'. de Vos Hz. Bergambacht, » 11.387 
C. v. d. Meijd en. Hardinksveld, » 10.975 
W. Visser, Bergambacht, • 10,899 
1'. v. t Verlaat, Hardinksveld, » 10.660 
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G. Beenhakker Gz., Sliedreeht, 
G. Keij, Rotterdam, 
C. Zanen Ut., Ammerstol, 
C. ih1 Jong Jz., Hardinksveld 
P. Zanen Cz., Ammerstol, 
\V. II. Swets, Hardinksveld, 
A. v. d. Sleijden Az.. idem 
J. de Jong Az. Jr., Ammerstol, 
11. de Jong, idem 
P. J. Dubbelman, Dordrecht, 
A. de Jong Jz., Ammerstol. 
1'. Baggerman Pz., Werkendam, 
I). R. de Jong, Rotterdam, 

l i rerh i . „>:. Juni: het amoveer 

/ 10,578! 
i 10,400 

11. Iloijinek, Pannerden, 
Heil, Zwolle, 

i 9,689 
i 9.500 
n 0.430 
» 9,888 
i 0,205 
l 8,990 
l 7.«0 
van be

staande gebouwen, het bouwen van pakhuizen, 
paardenstal, tuinmuren, het veranderen vaneen 
bestaand kantoor en magazijnen, henevens het 
leggen van bestrating, rioleering enz.; ingek. 9 

B. J. v. Baaien, 
W. II. Westerhout. 

t.' L'trecht. ƒ 18,689 B. J. v. Baaien, 
W. II. Westerhout. • idem « 11.840 
A. J. Gronert, • idem 1 11,492 
A. v. Amerongei), idem - in.1.«ss 
F. W. Geurden, Apeldoorn, » 10.876 
Gebr. v. Leeuwen. Utrecht, u 10.7S0 
II. Vermeer, idem » 10,6(0 
W. A. G. Jansen, • idem i 10,290 
H. C. v. Benthem, idem o 9,499 

10,280 Raming 
10.175 perc. 2, ingek. u bilj., als: 
10.1401 A. Ulocks. Zwolle, 
9.890 | .1. II. v. Hezewijk. Lobit, 

F. E. Terwindt, Pannerden. 
(i. ,T. Mol, Kuilenburg, 
R. A. v. d. Bergh, Pannerden, 
.1. L. Pauwen, idem 
S. Hoogeveen. Dokkum, 
P. Heil, Zwolle, 
.1. II. Hoijinck, Pannerden, 
Raming 

Perc. 8, ingek. 4 bilj., als: 
G. .1. Mol. Kuilenburg, 
P. Heil, Zwolle, 
A, Ülocks, idem 
F. E. Terwindt, Pannerden, 
Raming 

ƒ 10,875 III. J. tn Siepe, Winterswijk, ƒ 1910 
» 10,1:10 Ij . II. Weenink, (iroenloo, » 1690 
•> 10,610 | Wroenlo©, 27 Juni: het vernieuwen van een 

grintweg in de gemeente Groenloo, aansluitende 
/'9990 , aan den te maken kunstweg door Heltrum; 
• 9849 ingek. 2 bilj., als: 
» 9831 B. A. Ililbers, Groenloo, /' 3500 
» 9450 I 11. J. te Siepe, Winterswijk, » 3188 
n 9345 Zulten, 27 Juni: het doen van herstellingen 
» 9108 ] aan een pand van de Wed. Plantenga, te Zutfen, 
D 9000, onder beheer van den architect L. J . van der 
i 8300 [ Wilde. 
» 8190| Metselwerk; ingekomen 4 bilj., als: 
» 9110 II. Wossolink, te Vorden, / 310 

A. J. üiterwijk, • Zutfen, » 198 
ƒ 16.981 \V. Kerkineijer, » idem » 198 

II. Rood, » Gorsel. » 172 
Timmerwerk; ingekomen 8 bilj., als: 

18,600 
16,200 
15,956 
16,270 

2o. het Onderhoud van de rijksrivierwerken 
en hun toebehooren in de Noord, de Oude Maas, 
het Mallegat. de Dordsche Kil en het Spui. van 
1 Juli '89 tot en met 30 Juni '90; ingekomen 3 

T. Swets Tz., 

Gegund. 
Kotterdam. 25 Juni: de levering van een 

stoomketel ten behoeve van het krankzinnigen
gesticht: ingekomen 6 bilj.. als: 
Nering Kogel & Co.. Deventer, 
Gebr. Stork. Hengeloo, 
Burgerhout .V" Zn., Rotterdam, 
A. I. Jacobs, Haarlem, 
Kon. Ned, machinefabriek, Helmond, 

Ameide, 
i, Sliedrecl 

idem 

Kerkineijer, te Zutfen, ƒ 214 
G. J. Koordeman, » idem » 211.41 
Gebr. Landeweert, • idem » 199.40 
II. Langenberg, ») idem » 198 
I.. Nijland, » idem » 193.40 
W. Bilderbeek, » Gorsel, » 188 

| Muldeij, > Vorden. » 184.40 
ƒ 19,000, J. A. dartels, » Zutfen, I 184 
» 17.660 j Massa, ingek. 1 biljet van A. J. Pasman, te 
» 16,975 : Zutten, voor ƒ 412. 

/' 2985 
2814 
2286 

Raming » 18,640 Oud-Vosmeer. 27 Juni: het maken van een 
3o. het onderhoud van de rijksrivierwerken > boezem met spuisluis; ingek. 17 bilj., als 

en bun toebehooren op de Boven-, en Nieuwe- ' C. Holier, Bruinisse, 
Merwede, van 1 Juli '89 tot en met 30 Juni '90,! J. de Jonge, Biezelinge, 
in vier perceelen. 

Perc. 1, ingek. 4 hilj. als: 
C. de Jong Jz., Hardinksveld, 

2243 G. Heenhakker Gz... Sliedreeht, 
2200 , T. Swets Tz.. Ameide, 

Machinefabriek «Delftshaven". Rotterdam.» 2150 T. A. Swets Hz., Hardinksveld, 
Arnhem. 26 Juni: het uitvoeren van werk- Raming 

zaamheden in verband inet de opstelling van Perc. 2, ingekomen 7 bilj., als: 
een beetwateroven in de garnizoensbakkerij te G. Beenhakker Gz., Sliedreeht, 
Arnhem, onder beheer der genie, aldaar; ingek. W. Volker. idem 
4 hil|., als: .1. v. d. Plas, Hardinksveld. 
D. A'. Roskam, te Arnhem, j 2944 dezelfde. 
J. Post, » idem » 2767 C. de Jong Jz., idem 
G. II. v. d. Heijden, » idem r 2660 T. A. Swets Hz., idem 
J. P. Welsing, » idem » 2596 F. Beenhakker Gz.. Sliedreeht, 
Raming » 2800 Raming 

Almeloo. 26 Juni: het rioleeren en dempen Perc. 3, ingek. 2 bilj., als: 
eener waterleiding lang 140 M.; ingekomen 8 C. Bos Az.., Dordrecht, 

16,650 
15,647 
18,072 

W. Volker, Sliedreeht, 
/ 1647 Raming 
» 1515 Perc. 4, ingek 7 bilj., als: 
» 1498 M. Hot, Vlaardingen, 
» 1440 A. F. Volker, Sliedreeht, 
» 1426 W. Volker, idem 
» 1420 J. v. d. Plas, Hardinksveld, 
n 1390 .1. P. de Groot, Giesendam, 
» 1359 C. de Jong Jz.. Hardinksveld, 

J. v. d. Plas, Hardinksveld, 
/ 1375 Raming 

ƒ 20.395 
» 19,860 
• 21,568 

ƒ 15,050 

13,900 
13,8110 
13,770 
13,676 
14,430 

bilj.. als: 
II. Witzand. te Almeloo, 
J. Eshiiis, < idem 
K. Spoor, » idem 
E. Eshuis, » idem 
J. Schotten Ez., » idem 
F. Kuiper, i idem 
G. Nijhuis, » idem 
II. Westenberg, » idem 
Gegund. 
Raming 

Winterswijk. 26 Juni: het verbouwen en Enschede, 26 Juni: het maken van dc fun-
vergrooten der scholen voor openbaar lager onder- > deering eener stoommachine een bijbouw achter-
wijs in de buurtschappen Meddo en Woold en de machinekamer, een portiersgebouwtje, het 
de levering van daarbij behoorende meubelen. vergrooten van het reservoir, benevens veischil-

Scbool te Meddo; ingek. 6 bilj.; minste inschr., lende werken voor de lirrna Blijdenstein & Co.; 
G. J. Renskers Jz., te Winterswijk, voor ƒ2680. ingek. 5 bilj., als: 

School te Woold; ingek. 6 bilj.; minste inschr., H. ten Cate, te Enschedé, J 8630 
H. J. te Siepe, te Winterswijk,' voor ƒ 2377. 1 G . Huckriede, » idem » 8613 

Meubelen te Meddo; ingekomen 2 bilj.; minste G. W. Wegeroef, » idem » 6969 
inschr. B. Lichtenberg, te Winterswijk, voor/317. J. H. Varvik, » idem » 6880 

Meubelen te Woold: ingekomen 2 bilj.; minste I G. Derksen en J. M. Tunis, • idem » 6246 

/' 7585 
6555 

» 6480 
• 6417 
» 6315 
» 6307 
» 6200 
» 6185 
» 6180 
• 6150 
> 5925 
» 5805 
» 5699 
» 5574 
» 5555 
• 5431 
1 4796 

inschr. dezelfde, voor ƒ 167.55. 
Massa meubelen; ingek. 6 bilj.; minste inschr. 

dezelfde, voor /' 487. 

Gegund. 
Almen. 26 Juni: het vernieuwen der gevel-

lijst van het hoerenhuis op het buiten »d< 
Naaldwijk, 26 Juni: het bouwen van eene i Hoogenkamp", onder beheer van den arciiitect 

kerk en pastorie: ingek. 11 bilj., als 
B. Trurnpie, Lihisduinen, 
C. Kranenburg, 's-llage, 
A. J. Franken. Monster. 
W. Franken. 's-Hage. 
II. D. v. d. Zalm, Hoek-van-Holland 
A. Nowee, Honselersdijk. 
\V. Lalleinan, 's-Gravezande, 
Joh. Varekamp, idem 
Jb. Middendorp, Naaldwijk, 
C. P. W. Dessing, Gouda, 
P. A. Vroes. Naaldwijk, 

'a-Bat*, 26 Juni, onder beheer van het mi-
•misterie van waterst. enz.: lo. het onderhoud van 
de rijkst ivierwerken en hun toebehooren op den 
Usel, met daartoe noodige leveringen, herstel-

12,280 
12.260 
11,550 

lingen en vernieuwingen, van 1 Juli 
me! 30 Juni '90, in drie perceelen. 

Perc. 1, ingek. 9 bilj., als: 
J. L. Pauwen, Pannerden, 
J. II. v. Hezewijk, Lobit, 
F. E. Terwindt, Pannerden, 
R. A. v. d. Bergh, idem 
S. Hoogeveen, Dokkum, 
G. J. Mol. Kuilenburg, 
A. Blocks, Zwolle, 

H. v. d Wilde. 
/ 17.700 ] Timmerwerk, ingek. 2 bilj., als: 
» 15,250 | G. J. Koordcrnan, Zutfen, ƒ 177 en ƒ 116 
. 15.180 ,C. Kruissink, Almen, 178 > 115 
» 14990 Timmer- en metselwerk; ingek. 1 bilj., van A. 
» 14.000 | J. Pasman, te Zutfen, voor ƒ 217 en f 138. 
» 13,909 i Loodgieterswerk; ingek. 5 bilj., als: 
» 13.600 [ H. Ennbroek Vorden, ƒ 65.80 en ƒ 32 
» 13 575 I J. F. Verhuist, Zutfen, 53 

P. de Vries, idem 60 • 36 
W. Blom, idem 59 » 36 
J. A. Tappers, idern 49.50 

Massa; ingek. 3 bilj., als: 
G. J. Koordeman, Zutfen, f 366 en /' 205 
Gebr. Landeweert, idem 336.80 » 189.60 
L. Nijland, idem 302 • 159 

Elbergen. 26 Juni: lo. het maken van een 
kunstweg door Beltrum (gern. Eibergen); ingek. 
3 bilj., als: 
.1. v. d. Dungen, Zuiddorpc, / 22,666 
H. J. te Siepe, Winterswijk, > 22,425 
J. H. Weenink, Groenloo, > 19,820 

2o. het maken van het laatste gedeelte van 
den grintweg van Eibergen naar Rekken (gem. 
Eibergen); ingek. 3 bilj., als: 
B. H. Blankevoort, Eibergen, /' 2599 

W. H. Swets, Hardinksveld, 
I J. Schutter, Raamsdonk, 

ƒ 18.180 i D. v. Hiele, Tolen, 
» 17.919 | W. J. Walpot, idem 
» 17,833 P. Dronkers, Kapelle, 
» 17,748 M. Lindhout, Oud-Vosmeer, 
. 16,970 .1. v. Hiele, idem 

C. Westinaas, idem 
ƒ 17,350 II. de Groot, Scherpenisse, 
» 17.300 A. Wagomakers, Tolen, 
» 17,148 ! P. Moerland, Stavenisse, 
» 17,000 J. de Rijke Jr., idem 
» 16,873 i P. Boogaard, Tolen, 

P. J. Vissers, Hansweerd, 
J. Hack, Oud-Gastel, 
Gegund. 

Menaldum, 27 Juni: het maken van een 
nieuwen wal voor den grooten opslag te Berlikutn; 
ingek. 4 bilj., als: 

per M.1 
S. F. Venstra, Marsum, ƒ 5.95 
F. Rolsma, Berliktim, >. 5.85 

14.260 ' p. Reisma, Menaldum. » 5.50 
13.926 H. T. Nieuwenhuis, Berlikum, » 6.44 

Gegund. 
Willemstad, 27 Juni: het doen van verbete

ringen van ondergeschikt belang aan de bom
vrije kazerne van het lort De-Ruyter in de positie 
van Willemstad en het leveren van een ijzeren 
waterreservoir met toebehooren; ingekomen 3 
bilj., als: 
C.'Sonneveldt Cz, tc Willemstad, ƒ 1493 
L. Lenoir, » idem ' 1480 
H. H. v. Voorden, • idem » 1471 

Als aannemer voorgedragen. 
Raming ƒ 1410 

Haarlem, 27 Juni: het uitvoeren van eenige 
werken aan het rijks-krankzinnigengesticht te 
Medemblik; minste inschr. P. Berkhout Jz., te 
Medemblik, voor ƒ 807O 
Raming » 8470 

Haarlem , 27 Juni: het verlengen, maken van 
koppen, bezinken en bestorten van hoofden op 
het Noorderstrand van het eiland Vlieland, bestek, 
no. 12> dienst '89; ingek. 13 bilj., als: 

tot en 

ƒ 18.600 
» 18.150 
» 18.100 
» 17,600 
» 17.200 
» 17.105 
. 17,000 

J. Oldenburg. Bergen, ƒ 45,600 
J. P. de Groot, Giesendam, • 45,300 
M. Daalder, Terschelling, • 45,019 
Gebr. Klein, Helder, » 46,000 
A. C. Zwart, Terschelling, » 44,990 
T. Volker Cz., Sliedreeht, » 44,800 
A. Prins Tz., idem » 44,200 
G. D. v. Doorn, Amsterdam, • 43,900 
A. Visser, Haarlem, » 43,900 
J. v Noordennen, Harlingen, » 43,620 
J. v. Houweningen, Amsterdam, » 43,400 
J. v. d. Plas, Hardinksveld, » 42,885 
W. Lainmers, Cocksdorp, • 42,768 
Raming » 44,600 

Dieren, 27 Juni: eenige verschillende werk
zaamheden aan boerenplaatsen, gelegen onder 
het landgoed te Laag-Soeren, onder beheer van 
den architect M. K. Smit, te Dieren; minste 
inschrijver G. Gcrbrands, te Laag-Soeren, voor 
ƒ 608.26. Gegund. 
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AANBESTEDINGEN. 
N u n d a f , 6 Juli . 

l l en en (N.-Br.), te 10 uren, door burg. en weth.: het verbouwen 
van het lokaal der openbare school te Macharen, gern. Megen. 

Rotterdam, te 11 uren, door het best. der vereeniging »de Kerkelijke 
Kas", Kruiskade no. 39: het maken van een kerkgebouw aan de Amman-
straat, aldaar. Inl. bij den architect T. E. Kuipers, Ceintuurbaan 177, 
Amsterdam. Aanw. gehouden. 

M U d c l b u r f , te II1., uren, door het best. der godshuizen, in het 
burgerweeshuis: 

lo. het uitvoeren van eenige vernieuwingen en herstellingen aan de 
gebouwen; 

2o. het verrichten van eenig schilderwerk. 
Vreeland (Utr.), te 12 uren, door W. A. Insingor, in het logement 

de Nederlanden: het bouwen van eene stoomzuivelfabriok op Brugzicht, 
aldaar. Inl. bij den architect M. Viets, te Zuidhorn. 

Itoitpidiiiii te 12'/] uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van 
Schielaud, in het gemeenlandshuis: het versterken van den dijk tusschen 
Moordrecht en Kapelle a/d. Usel, in 2 perceelen. Inl. bij den fabriek-
lanihnetcr, aldaar. 

Graningen, te Ï23j% uren, door burg. en weth.: het maken en leveren 
van schoohneubelen, voor de school in de Hofstraat. 

Amsterdam te 1 uur, door het best. van den Rinnendijkschen 
Buitenvelderschenpolder, in het Polderhuis buiten de Weteringbarrière 
aan de Stadhouderskade: het doen van eenige vernieuwingen en repa
ration aan polderwerken, volgens bestek, Aanw. gehouden. 

Amsterdam , te 1 uur. door den architect Joan Nieuwenhuis, in het 
café »de Roode Leeuw", Vijgendam: het gedeeltelijk afbreken van het 
perc. no. 152 aan de Rozengracht, en het ter plaatse maken van een 
gebouw voor de Amsterdamsche arbeidersmaatsehappij. 

Nljkerk (Geld.), te 1 uur, door den dijkstoel van den polder Arkeru-
heen, op het gemeentehuis: de levering van ongeveer 60 last harde 
nieuwe puin, het last gerekend tegen 2000 kilo. 

Halfweg (gern. Fries, Dr.), te l uur. door L. Faber: het bouwen van 
een woonhuis met schuur, aldaar, met levering van riet en steenhouw-
werk. Inl. bij den architect II. Luinge. Aanw. 8 Juli, te 10 uren. 

's-llage, te uren, door burg. en weth.: het bouwen van een 
havenkantoor- en woning aan den Loosduinsehen weg en van een haven
kantoor aan de Delftsehe trekvaart te 's-Hage. Aanw. gehouden. 

Kotterdam, te 2 uren, door het best, der vereeniging »de Kerkelijke 
Kas", Kruiskade no. 39: het daarstellen van een gebouw tot het houden 
van kerkvergaderingen enz., ten dienste der Nod.-Geref. kerk. te Rotter
dam, op een terrein aan de Ammanstraat. aldaar. (Herhesteding.) 

Haarlem, te 2'/a uren, door burg. en weth.: het maken van eene 
houten paalfundeering, het opmetselen van de landhoofden, middenpijlers 
en vleugelmuren voor de Kruisbrug over de Nieuwegracht. 

Nappemeer, te IJ uren. door het best. van het waterschap Jagersdijk, 
Spitsbergen en Kostverloren, ten huize van de erven S. de Ruiter: het 
verlagen der slagdorpels met vernieuwing der draailijsten en één paar 
deuren met aanhoorende werken van het Noordbroekstervallaat. 

Aduard (Gr.), door burg. en weth.: de levering van 120,000 KG. 
klopkeien, van 10 tot 50 cM. middellijn, vóór 1 Oct. '89, voor den wal 
aan de opslagplaats, aldaar. 

Dinsdag, » J u l i . 
Haarlem, te 12 uren, door W. J. Kooij Jr.: het bouwen van een 

winkelhuis met bovenwoning, op een terrein aan de Barrevoetsteeg, 
aldaar. Inl. bij Adr, Siegers, Vr*n-der-Helststraat 45, Amsterdam. Aanw. 
gehouden. 

Zalt-Romniel . te 1 uur, door den dijkstoel van de Bommelei waard 
boven den Meidijk in het stadskofliehuis: de levering van olie, vet, enz., 
ten dienste der stoomgemalen, ged. '90. Inl, bij den opzichter II. Leem
huis, te Zalt-Bommel. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van staatsspoor
wegen, aan het eentraalbureau: bestek no. 495, bet maken van de 
uitbreiding van het hoofdgebouw met daarmede in-verband-staanile 
werken op de halte Nijoveen. Aanw. gehouden. (Zie advert, in n°. 25.) 

Nijmegen, te 2 uren, door burg. en weth.: het bouwen van een 
bank van leening met directeurswoning, aan de Pikkegas, aldaar. 

Kotterdam, in het timmerhuis: de levering van 1,000,000 vlakke 
Waalklinkcrs. 

Woensdag, In Juli. 

's-Hage. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van zes kribben tot verbetering van de rivier den Usel. boven 
Doesburg, tusschen de kilometerraaien 28 en 24 Inl. hij den hoofd
ingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur Kscher. te Kampen, en 
den opzichter Portheino, te Arnhem. Aanw. gehouden. Raming ƒ 8800. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken en stollen van twee dubbele ijzeren basen lebruggen over de in-
aan bonw-zijude schutsluizen nabij den St. Antoniedijk, onder de gemeente 
Diemen, prov. Noord-Holland behoorende tot de werken voor den aanlog 
van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de Merwede. Inl. 
bij den hoofdingenieur Wellan, te l'trecht. en den ingenieur Kluit, te 
Amsterdam. Aanw. gehouden. Raming / 64.200. 

's-Hage. te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: het 
maken van eenige werken aan deu rechteroever van den Boven-Rijn, 
onder tie gemeenten Herwen en Aerdt, prov. Gelderland, tusschen de 
kilometerraaien 3 en 5 der herziene rivierkaart. lid. bij den hoofd
ingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur Van der Sleijden, te 

Nijmegen, en den opzichter Klaassen, te Lobit. Aanw. gehouden. Raming 
ƒ 10.000. 

's-Hage. te 11 uien, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van oevervoorzieningen langs het verruimde eu het omgelegde 
gedeelte van den Vaartschen Rijn, onder de gemeenten Jutfaas en 
Vreeswijk, prov. l'trecht. behoorende tot de werken voor den aanleg van 
een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de Merwede. Inl. hij 
den hoofdingenieur Wellan en den ingenieur Kern f er, beide te L'trecht, 
en den opzichter Olie, te Jutfaas. Aanw. gehouden. Raming ƒ 3500. 

V l l a g e , te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhoud van de rijksrivierwerken en hun toebehooren op het Zwolsche 
Diep. met daartoe noodige leveringen, herstellingen en vernieuwingen 
en de afbakening van het vaarwater, van af den dag der gunning tot 
en met 30 Juni '90. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, 
den ingenieur Kscher, te Kampen, en den opzichter Messer, te Gene-
muiden. Aanw. gebonden. Raming ƒ 11,360. 

(•rauw, te 11 uren, door burg. en weth. van Idaarderadeel: het 
maken van inlichtingen voor de berging van asch en fecale stollen, 
wal beschoeiing enz. Inl. bij den gemeente-opzichter te Grouw, 

Twelloo, te 11 uren, door burg. en weth. van Voorst, ten raadhuize 
te Twelloo: den bouw eener brug met steenen landhoofden en ijzeren 
balken, over de Terwoldsche wetering nabij den Ham, te Terwolde. 

Amsterdam, te 12 uren, door den architect C. A. Bombaeh Cz„ in 
het café ide Roode Leeuw": het houwen van een café-restaurant 4iet 
Gouden Hoofd", met negen bovenwoningen aan liet Rernbrandtplein, 
hoek Bakkerstraat. Aanw. 8 en 9 Juli. tusschen 1 en 2 uren. 

Blokzijl , te 1 uur, in het koffiehuis van Albert Weide: de gehouwen 
voor stoom houtzagerij en schaverij met machinekamer en ketelhuis, voor 
B. Loos & Zn., aldaar. Inl. hij de fabrikanten V. ten Zijtholl' & Zn., te 
Deventer. Aanw. 10 Juli, te 11 uren. 

Ilonderdag, 11 Juli . 
Haarlem, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het voortzetten der verbetering van 
den omringd ijk op het eiland Marken, behoorende tot de zeewerken in 
Xoord-Holland. Inl. bij den waarnemend-hoofdingenieur, te Haarlem, 
den ingenieur Keurenaer, te Hoorn, en den opzichter Schol, te Lonk
huizen. Aanw. gehouden. Raming J 3800. 

Zieriksee, te l uur, door het dagel. best. van het waterschap 
Schouwen, aan 'sLandskamer: het leveren van 201*0 M- zinkstuk en 
2230 seheepston steen aan het Noorderstrand. Aanw. 9. 10 en i l Juli. 

Klsloa (Fr.), ten kantore v;m de Zorgvïietsche rmmboterfabrioken: 
het maken van een bijbouw aan de roomboterfabriek te Oosterwolde. 
Inl. hij den architect HL Vrijburg, aldaar. 

Vrijdag, 12 J u l i . 
Middelburg, te 10 un n. door het ministerie van waterst. enz, aan 

het gebouw van het prov. best.: het plaatsen van leuningen langs 
eenige opritten in de wegen langs het kanaal door Znidbeveland. Inl. 
bij den hoofdingenieur iu het lie distriet, te Middelburg, en den inge
nieur, te Goes. Aanw. gehouden. Raming t' 5000. 

Wissenkerke (Zeel.), te 10'/- uren. door het best. der waterkeering 
van den calamiteusen VlietejKdder, in de directiekeet: de verbouwing en 
het onderhoud van de directiekeet enz. Aanw. y Juli. te 1 uur. 

Amsterdam, te 11 uren, door den schout-bij.nacht, directeuren 
kouimaudant der marine: de levering van boutwaren (Riga masten en 
Nerva sparren), bonduras mahoniehout, plaatijzer, stalen platen en vuren, 
vlam- en steunpijpen, machinekamerhehoeften, en pakking. 

Arnhem, te l l 1 / , uren, door burg. en weth.: het verrichten van 
eenige verbouwingen en vernieuwingen en het maken van nieuwe 
meubelen aan de hoogere burgerschool, school no. X en bewaarschool 
no, II, in twee perc. Raming: perc. 1 ƒ2700, perc. 2 ƒ3000. (Zieadvert. 
in B«. 27-) 

Leeuwarden, te 12 uren, door het ministerie van waterst enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het doen van stroobopothig en hehn-
beplantingen, en het stellen van rijsschuitingen ten behoeve van den 
Stuifdijk, tusschen de Kooi- en Oorder-dinnen, op het eiland Ameland, 
prov. Friesland. Inl. hij den hoofdingenieur, den ingenieur en den 
opzichter Bos, allen te Leeuwarden. Aanw. gehouden. Raming f 2400. 

Amsterdam, te 2 uren, in het café «de Roode Leeuw": het bouwen 
van een fabrieksgebouw, ketelhuis, machinekamer, schoorsteen, kantoor 
en verdere beschreven werken, op een terrein gelegen aan de Ruisdael-
kade. hoek Alhort-Cuvpstraat, aldaar, met de levering van alle materialen 
en aiheidsloonen, voor rekening van J. C. (J. Kampfraath. Inl. bij de 
architecten J W. en G. W. Meijer. (Zie advert, in «», 27.) 

Arnhem, te 2 uren, door den architect J. Kossink: het verbouwen 
van het huis in de Oeverstraat, wijk It no. 42. Aanw. 10 Juli. te 10 uren. 

Heden te 3 uren, in het kofliehuis van de Wed. IL Krasenberg: het 
bouwen van een steenen brug met ijzeren leuningen over de Laak, 
aldaar. Inl. hij den architect M. K. Smit, te Dieren. Aanw. 9 Juli, 
te 12'/, uren. 

Zaterdag, «3 J u l i . 
Uoiiimel- te 11 uren, door burg. en weth. van Hennaarderadeel: 

het verven der brugwachterswouingen, verschillende bruggen, gang-
houten, strijk- en stoot palen, publicatiekasten en horden, wegwijzers, 
lantaarnpalen-en lijkenhuis, in 3 perceelen. 

Kotterdam. te 12 uren, door dijkgraaf en heemraden van den polder 
I Print Alexander", in het algemeen verkooplokaal: 

lo. het onderhoud van af den dag der gunning tot 15 Juli 'Ü0, der 
kunstwerken, behoorende aan den polder. Aanw. 10 Juli, te 101,', uren; 

2a. idem idem. van gedeelten straat- en grintweg eu de ltottekade 
van den polder, benevens het verdongen van eenige gedeelten Ringdijk. 
Aanw. 11 Juli, te 10 uren. Inl. bij deu hoofdopzichter te Kralingen. 

lieerde (Geld.), te 1 uur, door de commissie van beheer van den 
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kunstweg van het Blokhuis naar Beerde, in het genieentehuis: de 
levering TOOT 1 Sent. a. s., vrachtvrij op den wal (en met keuring 
eveneens op den wal) van 280 stère grove herggrint. 

Amsterdam, te 3 uren, door de firma Rooioll'zen en Hubner, in het 
kofliehuis «de Roode Leeuw": het uitbreiden en verbouwen van de 
bestaande stoomdrukkerij aan den N.-Z.-Voorburgwal, met de levering 
van al h't benoodigde. Inl. bij den ingenieur-architect A. L. van Gendt. 
(Zie adrert. in n°. 27.) 

Velp, te 3 uren, door den architect M. K. Smit, in het café »Van 
Kampen: het bonwen van eene boerderij op Herikhuizen nabij Velp. 
Aanw. 10 Juli, te 10»/, uren. 

Murmeruoude. dom den burgemeester van Bantumadeel: het slatten 
van de Akkerwoudstervaart, loopende van den straatweg te Akkerwoude 
tot in de Woudvaart, ter lengte van 2207 M., met de daartoe behoo
rende kunstwerken. Inl. bij do» gemeente-architect J. W. Duijfl, te 
Driesum. Aanw. 10 Juli, te 12 uren. 

Maandag, 1 5 J u l i . 
IU11 rul,nu te 11 uren. door gecommitteerden der Ned.-llerv. ge

meente, aan het kerkenkantoor: het bouwen van een pand tot het houden 
van catechisatien, op hel terrein, no* irdwaai ts van den Houttuin DO, 
29. lui. hij den opzichter B, Jocker, Kerkplein 21. Aanw. 0 Juli, 
te 10 uren. 

*ap |H 'nirer, te 11 uren, door burg. en weth.: 
lo. het bouwen van eene onderwijzerswoning te Sappemeer: 
2o. idem van eene school te idem; 
3o. het maken en plaatsen van het benoodigde ameublement iu die 

nieuw te bouwen school. Aanw. 13 Juli, te 10','2 uren, 
'ft-llage. te l l ' / j uren. door het ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: het hestorten van de Hoornsche hoofden 
aan den Oiidenhoornscheii zeedijk, behoorende lot de zeewerken in de 
prov. Zuid-Holland Inl. bij den hoofdingnieur in het 10e district, te 
s-Hage, den ingenieur, te Brielle, en den opzichter Kooreman, te Nieuw-
Hellevoet. Aanw. 8 Juli. Raming /' 3050. 

\ mi-I-linn i te 1 nur, door dijkgraaf en hoogheemraden van den 
Bunschoter Veen- en Veldendijk, in het hotel Muller: 

lo. de levering van een genoegzame hoeveelheid zuilenbasalt, benoo-
digd voir het bezetten van den Veldendijk onder Bunschoten over eene 
oppervlakte van 1406 M- en bovendien oen partij van 25 last van 
2HO0 KG.; 

2o. de levering van eene genoegzame hoeveelheid grove puin, benoo-
digd bij dal werk. Inl. bij den dijk^opzichter. te Spakenburg. Aanw. 
8 Juli. 

Aaseat, te 1 uur. door burg. en weth.: het houwen van eene school 
voor openbaar lager onderwijs voor 336 leerlingen, met onderwijzers
woning en annexe werken. Aanw. 11 eu 13 Juli, te 10 uren. 

k r a l i n g e n . Ie 2Vj uren, door de Kralingsche katoemnaatschappij. 
ten haren kantore: het maken van een houten schoeiing en het aan
plempen en ophoogon van de slikken van haar terrein, gelegen aan de 
Dostniaaslaan no. 77- uitkomende aan het Boerengat te Rotterdam. Inl. 
bij den architect A. van Ameijden van Diujm Bz.. te Rotterdam. Aanw. 
11 Juli, te 11 uren. . 

Yollenliote ("Ov.J.door door don dijkgraaf van het waterschap: de 
levering van grove gewasschen of gehorde riviergrint: 170 M 3 te Kuiure: 
130 .\P te Blokzijl, 200 M 3 te Zwartsluis, te leveren voor 1 Sept. e. k. 

Illimdag, • « J u l i . 
L u i i i i i e n i . te 10 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

op het bureau der genie: bet doen van voorzieningen aan de water
koelingen iu het iinmdatiekanaal tan de Waal bij Tiel naar de Lingo. 
Bilj. inzenden uiterlijk 15 Juli, vóór 3 uren. Aanw. 9 Juli. te 10 uren. 
Raming ƒ 1500. 

Deventer, te 11 uren. door den kapitein eerstaanwezend-ingenieur 
te Zutfen. in het hotel ode Keizer": het bouwen van eene overdekte 
rijbaan te Deventer. Bilj. inzenden uiterlijk 15 Juli, vViór 3 uren. bij 
dén hoofdopzichter van fortificatiën, aldaar. Aanw. 11 Juli, tell'/juren. 
Raming ƒ 20.000. 

Gemert, te 12 uivn, door Joh. I'rinzen: het bouwen van een woon
huis, stal en koetshuis. Inl. bij de bouwkundigen Wouterlood en 
Berkclaar, te Schiedam. Aanw. 16 Juli, te 11 uren. (Zie advert, 
in 27.) 

l ' t r e r l i l . te 1 uur, door de directie van den Ned. Rijnspoorweg: het 
leveren van een getrokken-ijzeren bovenbouw aan de noordelijke vaste 
opening der brug over den Omval, kilometerpaal 1.017. nabij Amsterdam. 
Bilj. inzenden uiterlijk 15 Juli. Aanw. 8 Juli, te 11 uren. 

WoeiiHdag. IJ J u l i . 
'--llitge. te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: 
lo. het makon, leveren en opstellen van drie waterkranen op het 

centraal personeustation te Amsterdam. Raming / 3600; 
2o. het leveren van beslagen eiken wisselhout op hel centraal personen-

station te Amsterdam. Raining,/' 5500; 
3o. het maken en leveren van Kngelsehe wissels en kruisingen op het 

centraal personeustation te Amsterdam. Raming / 13,000. Alles ten 
behoeve van den spoor wet: van Nieuwediep naar Amsterdam. Inl. bij 
den eerstaanwezend-ingenieur der staatssjioorwegen, te Amsterdam. 

' K - B O N C I I . te 11 uren, in het hotel ode Kngel": het bouwen van een 
pand aan de Breedehaven te 's-Bosch. Inl. bij den architect W. C. 
Coepijn, te Kralingen. Aanw. 13 Juli, te 11 uren. 

Donderdag. !•» J u l i . 
' H - B O M ' I I . te 10 uren, door burg. en weth.: het onderhoud van den 

straatweg van 's-Bosch naar Best, ingaande met den dag der goedkeu
ring van de aanbesteding en eindigende 30 Juni '92. Aanw. 16 Juli. te 
y uren. (Zie advert, in wu. 27). 

1 i i-j-i l i i . te 2 uren. door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: bestek no. 496, het aanbrengen van 
heeren tegen de landhoofden. het buitenwaarts verlengen van den pijler 
en het versterken der schuifitirirhtingen van de groote Kmpelsche sluis 
in den staatsspoorweg van L'treclit naar 's-Bosch. Aanw. 12 Juli, te 
10'/% uren. station 's-Bosch. Raming ƒ 11,500. (Zie advert, in »°. 27.) 

Wsudrlchcm (N.-Br.), te 2 uren, in «het Zwarte Paard": het bouwen 
van een hoerenhuis. Inl. bij den architect 11. Roomer. Aanw. 18 Juli. 
te 10 uren. 

Vrijdag, 11» Jul i . 

l i n hem te U'/j uren, door burg. en weth.: 

lo. bestek no. y, het onderhoud van het rivierbad; 
2o. bestek no. 28, het leggen van eemertrinlen met bijbehoorende 

werken in de Steenstraat en in den Rozemlaalsohenweg. Raming f 10,500. 
(Zie advert, in »<>. 27.) 

Zwolle, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz.., aan bet 
het gebouw van het prov. best.: liet voortzetten der verbetering van 
de traversen en het vernieuwen van verschillende vakken klinker best ra
ting ter instandhouding van de rijkswegen in de prov. Overijsel. Inl. 
bij den hoofdingenieur Reuvens en den ingenieur Loke, beide te Zwolle. 
Aanw. 11 en 12 Juli. Raming f 17,800. 

's-llage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
herstellen en verbeteren van de rijkstelegraa(lijnen tusschen Haarlem 
en Rotterdam. Inl bij de inspecteurs dor rijkstelegraaf te 's-Hage en 
Rotterdam. Raming /' 1050. 

Zaterdag, 1» J u l i . 
Workum, door het dijksbest. van het waterschap »het Workumer 

Nieuwland": het daarstelleu van nieuwe werken (hoofdpaalregel) en 
hei-stelling aan de zeewering. Inl. bij den dijksopzicliter Molenaar. 

Woensdag, 24 Juli . 
N-llage. te II uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 

verbouwing van het departement van marine, te 's-ilage. Inl. bij den 
rijksbouwmeester in het 2e district en den hoofdopzichter voor de lands
gebouwen Weinberg, te 's-Hage. Aanw. 17 Juli, te 0 uren. Raming 
ƒ 35,505. 

Donderdag, 25 J u l i . 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: het leggen van een dam langs het vaar
water iu het Open IJ, buiten den afsluitdijk bij Schel link WOUde, en het 
afzanden der gronden bestemd voor den aanleg eener visschersbaven 
te IJmuiden. Inl. hij den hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur De 
Brnijn en den adspirant-ingenieur Marinkelle. beide te Amsterdam. 
Aanw. 11 Juli. Raming ƒ 53'J,600. 

Haarlem, te 11 uren', door het ministerie van wateist. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het vernieuwen van de drijf brug 
no. 37 te Alkmaar, behoorende tot de werken van het Noord-Hollandsch 
kanaal. Inl. bij den hoofdingenieir, te Haarlem, den ingenieur Kempees, 
en den opzichter Lugten, beide te Alkmaar. Aanw. 18 Juli. Raming 
ƒ7150. 

Haarlem, te U uren. door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het wegruimen van het stoomschip 
«Friesland", iu de Zuiderzee, nabij bet Vrouwezand, gezonken. Inl. bij 
bij den hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur Keurenner, te Hoorn, 
en den opzichter Schol, te rinkhuizen. Aanw. 20 Juli. 

Klundert (N.-Br.). te 12 uren, door het R.-K. kerkbest.: het bouwen 
var. een kerk met toren en pastorie. Inl. bij den architect P. J. van 
Genk. te Leur. Aanw. 11 Juli, te iVL uren. 

Vrijdag, 2A Juli . 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van liet prov. best.: het herstellen van de remming-
werken in de binnenhaven te Wenieldinge en bij Sehorebrug, behoorende 
tot dc werken van het kanaal door Zuidbeveland. Inl. bij den hoofd
ingenieur, te Middelburg, eu den ingenieur, te Goes. Aanw. 17 en 19 
Juli. Raming f 7300. 

Middelburg, te 10 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan
bot gebouw van het prov. best: het uitnemen van de buitenvloed-
deuren en bet inhangeii van twee in reserve liggende vloeddeuren van 
de groote sluis van het kanaal door Walcheren, te Vlissingen. Inl. bij 
den hoofdingenieur, te Middelburg, en den ingenieur, te Vlissingen. 
Aanw. 19 Juli, te 1 uur. Raming /' 3150. 

Woeiittdag, t i l Juli. 
N-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: bet 

verdiepen van het groot se hoep vaarwater in het Scheur, tusschen de 
Buskruitbaven en het kanaal door het benedeneind van Rozenburg, voor 
de verbetering van den waterweg langs Rotterdam naar zee. Inl. bij 
«I -ii hoofdingenieur Leemans, te 's-llage, den ingenieur Welckei, te 
Rotterdam, en den ad|imct-ingenieur rïancois, te Hoek-van-Holland. 
Aanw. 24 Juli, te 12 uren. Raming ƒ 50.000. 

'«-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
uitdiepen van een gedeelte der spoorweghaveu te Fijenoord en het 
maken van eenige bijkomende werken, aldaar. Inl. bij uen waarnemend 
eerstaanwezend-ingenieur der staatsspoorwegen, te Rotterdam. Aanw. 
23 Juli. te 1 uur. Raming ƒ 13,300. 

Vrijdag, 2 Aug. 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het maken en inhangen van een 
drijfdeur voor het kanaal van Neuzen, te Sas-van-Gent. Inl. bij den 
hoofdingenieur, te Middelburg, en den ingenieur, te Neuzen. Aanw. 26 
Juli. Raming ƒ 1120. 

Dinndag, O Aug. 
Terborg , te 12 uren, doer het best. van bet waterschap van den 

Ouden-IJsel, ter secretarie: het bouwen van de groote kunstwerkenten 
behoeve van de kanalisatie van den Ouden-IJsel, als: 

lo. bestek no. 1, schutsluis en stuw te Doeshuig. Raming / 78.487: 
2o. idem 2, idem idem » Koppel » » 61,980; 
3o. idem 3, idem idem aan de Keuimenade.» » 57,500; 
4o. idem 4, idem idem bij Terborg. » » 55,280; 
5o. idem 5, idem idem te Lift. » » 66.385; 
6o. idem 6, ijzer voor alle kunstwerken. » » 50,000. 
Inl. bij de ingenieurs J. van Hasselt en De Koning, te Nijmegen. Aanw. 

23 Juli, 'te 10' t uren. 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Heerenveen, 25 Juni: het bouwen van een 

nieuw stelphuis te Friens; gegund aan J. Bos. 
te Twijzel. 

Orten (bij 's-Bosch) 25 Juni: het bouwen van 
een klooster met bijbehoorende gebouwen, als
mede van eene school met overdekte speelplaats; 
minste inschr. P. Versteijnen, te Oosterwijk, voor 
/' 49.863. Gegund. 

Zevenbergen, 27 Juni: het af breken van den 
ouden windwatermolen en het bouwen van een 
niachinistwoning, ten behoeve van den Toren-
|K)lder; minste inschrijver J. Brouwer, aldaar, 
voor J 1145. 

Arnhem, 28 Juni: het bouwen van een woon
huis achter St.-Peter, benevens verschillende 
herstellingen in St.-Peter, onder beheer der 
architecten Bosch en Hendriks; ingekomen 9 
bilj., als: 
t'. O. Knoops, 
,1. II. Hummels, 
llorsting en Gribnau 
fjebr. v. Haaien, 
B. Bolder, 
W. Lensink & Zn., 
i. v. Burk, 
J. Th. Rutten, 
[1. A. Roskam, 
Gegund. 

A-Dage. 28 Juni: het uitbreiden, veranderen 
en herstellen, ten behoeve van de post- en 
telegraafdiensten, van het rijkspostgebouw te 
Venloo, en het tot 31 Dec. '91 onderhouden van dat 
gebouw en van den nieuwen aanbouw; ingek. 4 
liilj., als: 
L t'nppes. te Venloo, ƒ 19.400 
J. Verlaak, * Kessel, » 18,980 
\ l , Mulkens, » Venloo. • 17.900 
L. Bossmann. » idem » 16.445 
Uaming » 17,600 

Amsterdam. 28 Juni: het maken van be-
iveegbaie afsluitingen in de groote zaaal van 
het verkooplokaal Frascati, onder beheer van den 
ingenieur architect A. L. van Gendt; ingek. 13 
bilj.; minste inschr. C. Alberts, te Amsterdam, 
voor /' 1975. 

Leeuwarden, 29 Juni: het vernieuwen en 
herstellen van verschillende bruggen in de ge-

te Arnhem, ïo.oso 
- idem 0,4H0 
» idem 9..175 
• idem 8,0(10 
» idem • 8,530 
n idem 8.484 
ti Oosterbeek, 8,188 
ii Arnhem, s,ws 
» idem » 6,6.11 

10. het rioleeren der Teniers-, Rembrandt- en 
Van-üooijonstraat; ingek. 16 hilj., als: 
C. Vermeulen, 's-Hage, f 4384 
\V. v. Leeuwen, Hellevoetsluis. » 3640 
\V. I'. Theeuwisse, 's-llage, i 3500 
M. G. v. d. Leeden, idem » 3535 
M. liot, Vlaardingen, » 3500 
P. Kraaijoveld, s-Hage, » M O 
J. de Hruijn, idem I 3400 
(3. v. d. Drift, idem » 3300 
J. Roosonburg. idem » 3250 
A. do Hont, Papendrecht, » 3248 
11 Jongenhurger. Waddinksveen, » 3225 
\V. Swaneveld, 's-Hage, » 311» 
A. de Waeid en J. ('. Diercks, idem • 3190 
J. v. d. Klshout, Scheveningen, » 2997 
C. VVijhrans, 's-llage, » 2910 
11. 1'.'Meijer, Leiden, » 2800 

2o. liet leveren enz. van meubelen in het 
nt i .ei I hrandweer-station ; ingek. 

J. v. Veen, Scheveningen, 
J. v. d. Klshout, idem 
W. I'. P. v. d. Grijp, 's-Hage, 
A. Stigter, idem 
.1. Weides Jr., idem 
W. P. Theeuwisse, idem 
H. v. Oortmessen, Delft. 
JL v. Wort, Scheveningen, 

«ruilingen. 1 Juli: de leverin; 

nioente; ingek. 10 hilj., als: 

1 Icgund. 
Epe, 29 Juni 

lager onderwijs 

f 3834 | W 
'. 3820 I W 
» 3624 
» 3255 
i . 3195 
» 3175 
- 2953 
» 2875 
.) 2685 
» 2425 

het houwen eener school voor 
te Kpe; ingek. 18 hilj., als: 

school ameubie- massa 
ment 

/' 3479 
3349 / 23,609 
3479.78 

H. G. Brouwer, te Stiens. 
J. Drent, » Leeuwarden 
Kniepstra en Hoshaeh, i idem 
'I'. Ililarius Wz., » idem 
(1. Jansen, i idem 
Joh. Doktor. i idem 
H. v. d. Heide. i idem 
A. Braaksma. idem 
D. Smit en F. v.d. Kooi, » idem 
II. v. d. Wiel, i idem 

II. v. d. Hold, Apeldoorn. 
II. Slot, Zwartsluis ) 20.295 
I'. .1. Brouwer. Apeldoorn, 
II. .1. Kikelhoom, idem 19,537 
G. ter Heerdt, Klaren-

heek, 19,199 
A. Radstaak, Apeldoorn, 18,855 
W. Denekamp, Wilp. 18,000 
L. Wegerif, Apeldoorn. 17.888 
J. v. d. Draak, idem 17,735 
M. de Lange, Harderwijk. 17.539 
G. ile Bruin. Vaatten, 17,368 
li. .1. ter Haar. Kpe, 17,300 
G . .1. «verdijk, Wij», 17,158 
•I. W. Wassink. Apeldoorn. 17,0(10 
T. Eibers, idem 16,130 
A.J, v. Werven, 
I'. lierklioll'. 
II. Ilerkholl llz. 

Beerenveea 
twee gashouder 
voor / 2135. 

'»-ilage, 1 Juli: het leveren van ijzer, ten 
'"•hoeve van 4(10 alcoven voor de rijkswerkin
richtingen te Veenliui/en; ingek. 3 bilj., als: 
Stokvis & Zn., te Rotterdam, ƒ 12,401.14 
Dykema en Schakot, » idem » 10,787.72 
Gebr, V. Vliet, » Amsterdam, » 10,716.13 

'"-Hage. 1 Juli: hot bezinken van den oever 
|»in de voormalige rijk^-ipiarantaineplaats op nde 
lien Gemeten"; minste inschr. B. 0 
Nieuwen hoorn, voor 
Raming 

N-ll»ge. 1 Juli, voor rekening di 

8 bilj.. als: 
ƒ 6450 
» 5800 
» 5700 
» 5400 
» 5256 
» 4795 
, 4500 
» 4374 

van 100.000 
stuks provl Groninger baksteenklinkers le snort 
of lieste Waalklinkers le soort; minste inschr. 
waren: voor de Groninger steen M. ,T. Huisman, 
te Uitwierde, voor ƒ 17.90 per 1000, en voor de 
WaiiNte<'ii X. .1. Kruizinga. te Groningen, voor 

ƒ 17.68 per 1000. 
• -Ilo-ili l Ju l i : het doen van vernieuwingen, 

herstellingen en het tot 1 Juli '90 onderhouden 
van zes bruggen, benevens van de Geertrui- eu 
Koren hrugsl ui zen; ingek. 4 bilj., als: 
L. Frankefort, te 's-Bosch, ƒ 1121 
A. B. Deckers, » idem » 994 
A. Sanders, » idem » 929 
M. v. d. Houwhuijsen. >i idem o 923 
Gegund. 

Middelburg. 1 Juli: het maken van een 
nieuw zuiverhuis, het vergrooten der exhauster-
kamei, de l'undeeringen voor generatorovens, 
exhauster, condensor en regulateur, het ver
anderen der onderzoekkamer en eenige bijko
mende werken, alles niet inbegrip der benoo
digde materialen, arbeidsloonen, transporten, 
gereedschappen enz.: ingek. 6 hilj,. als: 
I'. Krijger ,t Zonen, te Middelburg, J 11.310 

idem » 9,377 
idem » 9.185 
idem » 8,948 
idem t 8.863 

Goes. » 8,047 
Amsterdam I Juli: liet bouwen van een 

luïcpiettenfabriek te Ouderkerk ad. Amstel, voor 
de lirina De Keijzer en Tersteegen, onder beheer 
van den architect R. A. Heij. te Amsterdam: 
ingek. 15 bilj., als: 
G. .1. I'. Zuiilorhoek, Amsterdam, 
.1. Boverholl'. Diemen. 
.1. Spruijt i'n A. v. Staveren. Kralingen 
S. v. Soest. Mijdrecht, 
0. P. W. Dessing, Gouda. 

A. Iluij, Watergraafsmeer, 

idem 
Ij ie. 
idem 

, 29 Juni: 
s; gegund aan II. M. Wagenaar 

tut 
8DM 
320(1 21,200 
.121 m 
l'sss 
"27'J 
ÜM0 19,968 
2981! 
M M 20.48R 
:«iin 
1222 19.352 
31IOU 
2869 
I8M 
onikleeden van 

Waerd. te 
ƒ 4059 
» 4450 

leente: 

l'ije X- Zonen, 
v. Page, 

J. M. v. Ditinars & Zu., 
M. Iv. .leras ,\: Zonen, 
A. Foudraine, 

J 
,1. P. Miinlstalf, Leiden, 
W. .1. v. d. Horst en J. .T. v. 

/ 6570 
'» 5700 
» 5666 
. 5448 
, ;,.15(l 

5315 
» 5250 

.1. Scliaafstra, 
G. Hoon, 
K. R. Knijpers, 
('. Nieuwstail, 
G. lloegen, 
,1. Stam. 
Firma Knipper en Vree, 

Hreda. 1 Juli: het bouwen vaneen leerlooierij 
en gedeelte fabriek voor de lirma Corn, en Jos. 

te Hreda. onder beheer van den architect 

Grouningen. 
Amsterdam, 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

r.lT'.i 
4t-4N 
467'.i 
45-5 
4550 
•1523 
41511 
3908 

I.ips. 
A. V 
J. A. 
C. v. 
Gebr 

liliroiiwt Opp 
Dongen, 

W. M. en I. 
Simons. 

W. F. Reichardt, 
W. de Kanter, 
F. Kieboom, 
A. Gordons, 
Th. Kessel, 
'l'h. Krkelens, 
W. v. Boxscl, 
A. v. d. Heide, 
J. Mol, 
e. de Kanter, 
A. Verhagen & Zonen, 
G. v. d. Velden. 
J. v. Dienderen, 

Gegund aan G. v. d 
Slaualrirlit, I 

te Breda, ƒ 31100 
i idem n 3826 

9 idem 3639 
B idem , 3599 
B idem x 3595 
1 Terheiden. » 3555 
f Wagenberg, n 3525 
t Breda, 1 349S 
1 idem . 3450 
a idem » 3423 
0 idem » 3329 
1 idem 1 3279 
„ idem I 3274 
1 idem » 3270.67 
• idem » 3040 
• idem » 2929 

[ meente: lo. het bouwen van gemetselde riolen 
| onder verschillende wegen op de gewezen vesting
terreinen te Wijk; ngek. 5 bilj., als: 

| II. Ummels, te Maastricht, / 12,500 
I P. H. Bonten. » Heer, » 11,820 
! J. H. Meijers, » Maastricht, » 10,992 
i B. W. de' Blf-eourt, » Almeloo, » 9,882 

II. Stevens, • Heer, i 9.500 
2o. het bouwen van een steenen brug over de 

Jeker in de Begijnenstraat: ingek. 5 bilj., als: 
I B. W. de Blécourt, te Almeloo, ƒ 5953 
1 H. Ummels, . Maastricht, - 4625 
1 .1. Liuipeiis, » idem » 4273 
J. II. Meijers, » idem »- 3744 
P. II. Bouten, i» Heer, » 3690 

Dordrecht. 1 Juli, voor rekening der ge-
1 meente: lo. het herstellen van kaaimuren in 
] verschillende havens, binnen de gein. Dordrecht; 
ingek. 4 bilj., als: M. Goedhart, Dordrecht, f 22.40 

j per M 3 Waalsteen, / 24.75 idem iDordsche 
J vorm) en ƒ 0.80 per fcf1 voegwerk; J. J. Kooij-
mans, Dordrecht, /' 21.90 per M 3 Waalsteen, 

7' 23.80 idem (Dordsche vorm) en f 0.63 per M* 
, voegwerk; A. du Vijn, f 19.87 per M 3 Waalsteen, 
J' 2ü.77 idem (Dordsche vorm) en / 0.54 per M 3 

voegwerk; J. P. v. d. Steen, f 19.— per MS 
Waalsteen, f 19.90 idem (Dordsche vormi en 
0.60 per M 3 voegwerk. Aan den minsten inschr. 
gegund. 

! 2n. het ophoogen en onder profiel brengen van 
, den toegangsweg naar den watertoren aldaar; 
ingekomen 10 bilj.. (waarvan 2 van onwaarde) 
als: 

1 C. de Jongb Jz... Hardinksveld, f 1360 
J. v. d. Plas, idem » 1355 
C. Boelhouwer, Oiesendam, » 1349 
M. Kraaijeveld, Dordrecht, » 1320 

; P. v. Wijngaarden, Papendrecht, » 1237 
! A. J. de Groot Jr., Giesendam, » 1231 
: W, 't Hoen, Alblasserdam, » 1230 
P. v. Wijngaarden Pz., Sliedrecht, » 1199 
Gegund. 

oo. het leveren en inheien van nieuwe dukdal-
I ven, in de rivier de Oude-Maas en op den 
I Biesbosch, met bijlevering van de benoodigde 
'materialen; ingek. 3 bilj., als: 
, L. J. v. d. Steenhoven, Dordrecht, /' 13,613 
Corn, de Groot, idem » 11,950 
J. Klaus. idem t 9,700 

De gunning is aangehouden 
4o. de stucadiwr-, schoonmaak- en witwerken 

' in verschillende schoollokalen der gemeente, in 
11 perc; gegund werden: 

• Perc. 
1. school no. 1, J. Wouters, ƒ 120 
2. idem 2, Jurgens & Co., » 135 

: 3. idem 3, A. ti. Heineken, » 190 
4. idem 4, C. W. Cblhorn, » 145 

j 5. idem 5, A. G. Heineken, » 85 
6. idem 6. Jurgens & Co., » 119 

! 7. gymnasium. A. G. Heineken. » 80 
8. hoogere burgerschool. H. D. Gerdes, •> 239 

10. burgeravondschool, J. II. Suhr. i 118 
11. g\ umastiekschool, O (' v. Riie, i -t~' 
9. middelbare meisjesschool, P. Kddes en A. G. 

Heineken, heiden voor ƒ 175. Over dezegunning 
zal gelmtt worden. 

Ko*maleii . 2 Juli: het maken eener water
leiding aan bet krankziiuiigengesticht «Coude
water'': ingek. 12 bilj,. als: 
Firma J. L. Bacon. LÏberfeld, f 6300 
Fd. F. V. Marei', Breda, • 5014 
C. v. Straaten. Utrecht, » 4980 
W. A. Peijnenburg, 's-Bosch, • ts5'.l 
C. .1. Schiuu mans, Hilversum. * 4796 
J. Broers en Smulders, Tilburg, » 4693 
P. II. llbrmunn, L'treclit. » 4564 
T. Verniuunen, idem • 4544 
M. L. v Bergen 's-Bnseh. » 4285 
G. Wilson. 's-Hage, . 41S2.46 
J. de Boer, 's-Bosch, » 4095 
W. J. Stokvis, Arnhem. • 3857 

Gegund aan J. de Boer. 
Kruneker. 2 Juli: eene herstelling der 

Hijduarderzijl in tien Slaehtedijk, voor bet water
schap der Vijf deelen zeedijken binnendijks; 
ingek. 4 bilj., als: 

te Bolsward, 
• Burgwerd, 
» (-osterend, 
» Hijdaard, 

J 486 
• 165.50 
» 464 
• 455 

Juli: de onderhoudswerken 
alamiteusen Vlieiepolder; 

Velden. 
Juli, voor rekening der 

J. Visser 
J. R. Keenstra, 
S. .1. Timmenga, 
IJ. IJdema, 
Gegund. 

WiKMenkerke, 
ged. '89/90. aan den 
ingek. 12 bilj., als: 
.1. de Rijke Jr., Stavenisse, (' 49,800 
.1 v. Strien, Zieriksee, '»> 48,900 
J.F. Adriaansens-Pokliet,Walsoorden,,) 48,900 
A. Foudraine, Goes, » 18.650 
J. Bruggeinan, Handwoord, » 48,200 
P. J. Vissi>r Pz., idem » 47,987 
H. de Groot, Scher[ienisse, » 47,885 
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C. de Wilde Az.. Kattendijke, f 46,800 
J. v. d. Hoek, Middelburg, • 46,861) 
J. de Jonge, Biezelinge, • 44,600 
C. Holier Cz., Bruinisse. • 44,647 
P. J. Verbist, Hontenisse, > 43,310 
Raming » 41,900.67 

Utrecht , 2 Juli: bet leveren van eikenhout voor 
wissels, in 5 perc,; ingek. 7 bilj., als: 

per M3 
J. J. v. d. Kerden Pz., Boxtel, perc. 2ol'3, / 39.80 

• 4, • 40.90 

J. Nahuis, Groenloo, 

F. H. v. d. Eerden, Aalten, 
W. J. v. d. Ven, Boxtel, 

M. J. v. d. Mee, Heivoort, 

11. F. v. d. Eerden, Boxtel, 

Ferd. Clercx, idem 

5, > 40 80 
1, f 2689 
2, » 2430 
3, . 2330 
4, i) 2250 
5, » 2090 

per 
5, »35.80 
1, » 2197 
2, » 2200 
3, » 2200 
4, » 1920 
5, l 1893 
1, I 2300 
2, i 2059 
3, » 1998 
4, » 2000 
5, » 2000 
1, » 2060 
2, l 2009 
3, l 1983 
4, • 1956 
5, > 1930 
1, • 2450 
2, » 2450 
3, » 2450 
4, » 2450 
", » 2450 

Deventer, 3 Juli: het rioleeren van eenige 
wegen in de Voorstad; ingekomen 8 bilj,, als: 
Terwindt, te Westervoort, / 7175 
J. Witteveen, > Deventer, » 6893 
G. Beltman, > idem • 6750 
E. v. d. Woerd Jz., > idem » 6100 
ü. Peteri Cz., » idem » 6400 
Aalpoeh ,, idem » 4766 
G. v. d. Berg, i> idem » 4630 
II. Vissclier, » idem > 4370 
Gegund. 

Miinalerarheveld (bij Ter-Apel), 3 Juli: het 
bonwen eene R.-K. kerk aldaar, parochie Ter-
Apel, onder beheer van den architect G. te 
Riele Wz., te Deventer; ingek. 7 bilj., als 

Vringe. 6 Juli: het herstellen en verbeteren 
van rijkstelegraallijnen in de afdeeling Arnhem • 
ingek. 5 bilj., als: 

te Zutfen, 
» Vianen, 

/' 26,300 
» 22,990 

22,506 
» 20,000 
• 19,197 
» 17,300 
» 17,200 

'.-Hage, 3 Juli. onder beheer van het mi-1 A. R. v. d. Burg 
nisterie van waterst. enz.: lo. het maken van I K. Hasper, 
vijf en het verlengen van drie dwarskribben aan i J. Cleton, 
den rechteroever van de l.ek, onder de gemeente J. L. de Groot, 
Schalkwijk, en het uitvoeren van baggerwerk A. J. Pontier, 
in de Lek, onder de gemeenten Schalkwijk P. Qroenewepen. 
en Kuilenburg; ingek. II bilj.. als: 
H. v. Anrooy Jz., Nieuwaal, en A. J 

Vermeulen. Nijmegen, 
W. P. de Vries, Rossum, 

G. Hensema, te Oude-Pekela" 
J. Linzel, i Stadskanaal, 
G. de Ruiter, » Wedde, 
G. Ossevorth, » Bedum, 
G. v. Rassel, » Utrecht, 
J. Roodenrijs, ., 's-llage, 
J. Ph. M. Müblstaf, » Leiden, 

Niet gegund. 
/.all Kom in <l 3 Juli: de levering van 360 

M ' grin!; niet gegund. 
Neuzen, 3 Juli: de gewone jaarlijksche onder

houdswerken en werken tot dijksverbetering aan 
de waterkeering van den De-I.oosepolder, gem. 
Hoek; gegund aan .Tac. Mcertens, te Hoek, voor 

ƒ 1390. 
Dordrecht, 4 Juli: het maken van 13 nieuwe 

I keukens, rioleeren en voorzien van waterleiding 
in 13 woningen; ingek. 8 bilj.; minste inschr. 

1 P. Reus, te Dordrecht, voor ƒ d 130. Gegund 
Kol I i i 'dam, 4 Juli: de uitvoering van verf-

j werk aan eenige toestellen en gebouwen op het 
; terrein der gemeente-gasfabriek, üostzeedijk; 
ingek. 8 bilj., als: 
G. .1. Schreuder, te Rotterdam, 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

/ 6480 
• 4549 
» 4100 
> 4066 
» 3993 
;> 3793 
» 3785 

3515 

F. E. Terwindt. Pannerden, 
J. Hillen, Grave, 
G. Beenhakker Gz... Sliedreeht, 
G. J. Mol. Kuilenburg, 
J. v. Vuuren. Zal t-Bommel, 
J . v. d. Plas. Hardinksveld. 
L. de Groot. Giesendam, 
A. v. d. Vlies. Zalt-Bommel, 
J. P. de Groot, Giesendam, 
Raming 

-M. II. Eijsvogel, 
kuilenburg. 4 Juli: het herstellen van den 

ƒ 25.880 kaaimuur aan de haven te Kuilenburg, voor reke-
» 25,670 ning der gemeente; ingek. 2 bilj., als: 
» 25.294 G. Balvers Rz., te Kuilenburg, 
» 24.500 D. v. Maineren, » Asch, 
• 23,999 Raming 
» 23.459. De gunning is in beraad gehouden. 
» 23,40'! kuilenburg, 4 Juli: het verbeteren van het 
» 23,090 woonhuis, staande in den boomgaard genaamd 
» 23,030 «de Fontein", onder Kuilenburg; ingekomen 4 
» 22.950 bilj., als: 
» 20.868 J. P. Aussems, te Kuilenburg, 

ƒ 1230 
» 1175 
» 900 

» 23,100 G. v. Straten, 
2o. het maken van den onderbouw eener door-, D. Lauwei-sen, 

laatbrug in de spoorbaan, aansluitende aan den G. Balvers Rz., 
rweg Boxtel—'s-Bosch; ingek. 26 bilj., als: i Gegund. •poor 

M V( 

idem 
idem 
idem 

ƒ 494 
» 470 
• 425 
• 405 

Verhoeven. Prinsen hage. 
W. I'. Weijers, Tilburg, 
R. Tichelaar, Utrecht, 
W. v. Leeuwen, Hellevoetsluis, 
J. Hillen. Grave, 
C. Bos, Haarlemmermeer, 
W. II. de Haan, Elden, 
C. A. v. Snall, Hardinksveld, 
A. v. Hezik, Kerkdriel, 
K. Hollander. Gouda. 
F. W. Dekker. Sliedreeht, 
A. J. Schouten. Utrecht, 
A. v. d. Meyden Az., Hardinksveld, 
J. Smit VII'. idem 
l i . .1. Nederhorst. Gouda. 
Ph. Verbruggen. Waddinksveen, 
R. Zuiderhoek, Sliedreeht, 
A. A. E. Veenenbos. Brielle, 
H. Wienhoven, Schiedam, 
A. Geldens, Lit, 
C. D. Klevn, Ruamsdonk, 
P. H. de "Dekker. Einpel, 
Th Verhoeven. Deventer, 
A. Terwindt. Wesi-Pannerden, 
A. de Neef, Brielle, 
S. Th. Kloosterman, Hemclum, en II 

Brouwer. Stiens, 
Raming 

4 matei-dam, 3 Juli, onder beheer der ge 
aldaar: lo. het maken van eene loods hij het 
fort bij Edam; minste inschr. J. v. Veen Jr., te 
Enkhuizen, voor ƒ 5568 
Raming » 5800 

2o. liet maken van eene loods bij het fort 
Waver-Ainstel; minste inschr. dezelfde, /' 6336 
Raming '» 6600 

Dordrecht. 3 Juli: het bouwen van twee 
winkelhuizen aan het Begijnhof, hoek Raam
straat, aldaar; ingek. 6 bilj.: minste inschr, J. 
Seijllert, te Dordrecht, voor ƒ 7780. Gegund. 

47.800 < - i n n i n g e n 4 Juli: het vergrooten van het 
» 47,300 schoolgebouw in de Hofstraat; ingek. 10 bilj.; 
• 47,000 minste inschr. J. Versteeg, te Groningen, voor 
» 46,700 f 3669. 
• 44,300 Kroningen. 4 Juli: het doen van eenige 
> 46.300 heistellingen, verven en stucadoren van kerken 
» 46,277 kerkeraadskamer der Waalsche gemeente, te 
» 45 900 Groningen, onder beheer van den architect K. 
s 45,880 Hoekzema; ingek. 9 bilj., als: 
» 45,800 ; Geerdes & Co., te Groningen, /' 936 
» 45,5001G. J. Scholtens, » idem » 787 
» 45.480 J. Bakker, » idem » 714 
» 45.000 .1. ter Steegh, » idem • 689 
» 44.975 A. Jonkholl' ,t Zn., » idem • 666 
» 44,900 W. Pleijsier, » idem i> 654 
» 44,700 B. v. Heuvelen, » idem > 625 
i 44,070 J. Elzer, » idem .610 

43,900 C. Bossien, » idem . 545 
Gegund. 

Langweer (gem. Doniawoi-stal), 4 Juli: het 
vertimmeren der openbare school aldaar, met 
bijlevering van het benoodigde meublement, in 
2 perc, als a. schoolgebouw, 4. ameublementen 
c. massa; ingek. 13 bilj., als: 

• 43.260 
» 43.100 
» 42,900 
» 42.879 
. 42.600 
• 42,100 
» 41.979 

Kl.hoO 
» 43,400 

G. T. Brouwer, Oranjewoud, j 2387 
F. K. Brouwer, Bovenknijpe, 2222 
0. P. OlVringa, Ikinkerbroèk, 2169 
K. E. Tolman, Boombergum, f 1765 / 429 2154 
K. Hartstra, Benedenknijpe, 1819 284 2093 
J. L. Eppinga, !,ip|ienhuizcn, 255 2093 
C. Visser, Sneek, 19110 
1. Eizinga, Kortezwaag, 11179 
I'. B. Haven, likkenhuizen, 1535 235 1770 
Joh. Bosma, .lome, 1407 158 1665 
S. J Veltman, St.-Nicolaasga. 1250 235 1485 
M. E. Hottinga. Langweer, 1265 200 1465 
D. K. Wielenga, Idskenhiiizen, 1248 197 1446 

In massa gegund. 
Raming in massa ƒ 1526. 

II. A. Ezerman, 
J. Schouten, 
L. v. Well, 
G. Muskens, 
K. Sneyders de Vogel, » Schiedam, 
Raming 

Ml een» i |k . 5 Juli 

ƒ 1068 
» 1061 
» 974 
» 892 
» 845 
» 1225 

het baggeren van 1600 

» Arcen, 
» Lobit, 

M. lengte op het Steenwijkerdiep, per stoom
baggermachine, onder beheer van den opzichter 
B. Roiiwkema, te Steenwiikj ingek. 5 bilj., als-
E. J . T. Gompertz, te Deventer, ƒ 2990 
G. v. Hoeven, » Utrecht, » 2795 
D. Bruins, > Zwolle, a 2325 
B. Aberson, > Steenwijk, > 2243 
E. Groenink, » idem » 1771 
Gegund. 

Hrallngacheveer, 5 Juli: het uitbreiden der 
chemische fabrieken van de lirma M. H. Salo-
monson, onder beheer van de architecten J. 
Stok & Zn.,; ingekomen 16 bilj., als: 
H. Hreur, Rotterdam, / 63,800 
J. J. v. Sluisdam, Dordt, » 48,460 
II. J. Heiman & Zn.. Rotterdam, » 47,400 
II. Wienhoven, Schiedam, » 47,120 
K. Hollander, Gouda, » 46,990 
MiillerenDroogleverFortuijn, Rotterdam,» 46,844 
O. Keij, idem i 46,800 
A. Boel, Kralingen, » 46,800 
II. J. Nederhorst, Gouda. > 46 420 
H. Stelwagen, Rotterdam, „ 44,180 
J. Spruijt cn V. Staveren, Kralingen, » 43,895 
J. A. v. d. Menden, Hardinksveld, > 43,885 
A. Looijmans, Rotterdam, » 43,760 
M. Oostdijk, Heenvliet, > 43,694 
H. Degens Jr,, Dordrecht, > 40,483 
J. Schuilei', Raamsdonk, > 38,306 

BIJ VOEGSEL 
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A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Maandag, 1.» Juli. 

Berlikum , te 9 uren, door den bouwkundige A. C. Kusters, te 
Heesch, bij de Wed. Ger. van Erp: liet wederopbouwen van een woon
huis te Gefl'en, in bet dorp, met bijlevering der materialen. Aanw. 15 
Juli, te 8 uren. 

Raamsdonk, te 10 uren, ten raadliuize: hot uitbreiden en verhou
wen van het post- en telegraafkantoor, aldaar. Inl. bij den bouwkundige 
W. Wijsbek. 

Rotterdam, te 11 uren, door gecommitteerden der Ned.-IIerv. ge
meente, aan het kerkenkantoor: het bouwen van een pand tot het houden 
van catechisatien, op het terrein, noordwaarts van den Houttuin no. 
29. Inl. bij den opzichter lï. Jocker, Kerkplein 21. Aanw. gehouden. 

Sappemeer, te 11 uren, door burg. en weth.: 
lo. het bouwen van eene onderwijzerswoning te Sappemeer; 
2o, idem van eene school te idern; 
3o. het maken en plaatsen van bet henoodigde ameublement in die 

nieuw te bouwen school. Aanw. gehouden. 
Keuzen, te 11 uren, door burg en weth.: het maken van klinker-

en kei bestratingen met bijbehoorende werken. 
Wlnterswl|k (Geld.), te 11 uren, in het Stationskolliehuis van Weijen-

borg: het afbreken van een woonhuis en het bouwen van een woon-
en winkelhuis met graanzolders, stalling enz., op een terrein aan dc 
Misterstraat. 

's-llage, te l l ' / j uren. door het ministerie van waterst.enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het bestorten van de Iloornsche hooiden 
aan den Oudenhoornschen zeedijk, behoorende tot de zeewerken in de 
prov. Zuid-Holland. Inl. bij den hoofdingnieur in het 10e district, te 
's-Hage, den ingenieur, te Brielle, en den opzichter Kooreman, toNieuw-
Hellevoet. Aanw. gehouden. Raming / 3650. 

Amersfoort, te l uur, door dijkgraaf en hoogheemraden van den 
Bnnschoter Veen- en Veldendijk. in bet hotel Muller: 

lo. de levering van een genoegzame hoeveelheid zuilenbasalt, benoo-
digd voor het bezetten van den Veldendijk onder Bunschoten over eene 
oppervlakte van 4466 M a en bovendien een partij van 25 last van 
2(̂ 00 KG.; 

2o. de levering van eene genoegzame hoeveelheid grove puin, benoo-
digd bv dat werk. Inl. bij den dijk.>opzichtv • te Spakenburg. Aanw. 
genonden. 

A--en, te 1 uur. door hurg. en weth.: het houwen van eene school 
voor openbaar lager onderwijs voor 330 leerlingen, met onderwijzers
woning en annexe werken. Aanw. gehouden. 

Dordrecht, te 1 uur, door burg. en weth.: het maken van lOstuks 
ladderwagens, ten dienste der brandweer. 

Arnhem, te 2 uren. door het best. van het St.-Catliarinagasthuis, in 
het gebouw aan de Beekstraat: bet verhouwen eener kostkooperswoning. 
Inl. bij den architect IJ. A. Berends, aldaar. 

Amsterdam, te 2 uren. door den architect W. Langhout Gz., in het 
café »de Ronde Leeuw": het afbreken van het perc, Rokin no. 70 en 
het daarterplaatse bouwen van een winkelhuis met bovenwoningen. 

kralingen. te 2'/ ï uren, door de Kralingsche katoeniuaatschappij, 
ten haren kantore: het maken van een houten schoeiing en het aan
plempen en ophoogen van de slikken van haar terrein, gelegen aan de 
Oostmaaslaan uo. 77, uitkomende aan het Boerengat te Rotterdam. Inl. 
bij den architect A. van Ameijden van Duijm Dz., te Rotterdam. Aar.w. 
gehouden. 

Meln (Limb.), te 5 uren, door burg. en weth.: het houwen van een 
school, onderwijzerswoning en raadhuis. Aanw. te 3 uren. 

Veltonliove (Ov.).dnor' door den dijkgraaf van het waterschap: de 
levering van grove gewasschen of gehorde riviergrint: 170 M J te Kuinre: 
l.'tj NP te Blokzijl, 200 M3 te Zwartsluis, te leveren vóór 1 Sept. e. k. 

Dlnodag, IR .lull. 

lïoriehem, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
up het bureau der genie: het doen van voorzieningen aan de water-
keeringen in het inundatiekanaal van de Waal hij Tiel naar de Linge. 
Bilj. inzenden uiterlijk 15 Juli, vóór 3 uren. Aanw. gehouden. Raming 

ƒ 1500. 
Deventer, te ll uren, door den kapitein eerstaanwezend-ingenieur 

U Zullen, in het hotel «de Keizer": het houwen van eene overdekte 
rijbaan te Deventer. Bilj. inzenden uiterlijk 15 Juli, vóór 3 uren, hij 
dén hoofdopzichter van fortilicatiën, aldaar. Aanw. gehouden. Raming 
ƒ 20,000. 

Kentert, te 12 uren, door Joh. I'rinzen: het bouwen van een woon
huis >tal en koetshuis. Inl. hij de bouwkundigen Wouterlood en 
Berkelaar, te Schiedam. Aanw." 16 Juli, te 11 uren. (Zie advert, 
in w". 27.) 

l 'treelil. te 1 uur. door de directie van den Ned. Rijnspoorweg: het 
leveren van een get rok ken-ij ze reu bovenbouw aan de noordelijke vaste 
"l'-ning der brug over den (linval, kilometerpaal 1.917. nabij Amsterdam. 
Bilj. inzenden uiterlijk 15 Juli. Aanw. gehouden. 

Hreda, te S uren', door den architect A. Verlegh, namens.1. Verdunk, 
b"j de Wed. .1. Sogers, in de Reigerstraat: het verbouwen van het huis 
-elfg,.|i ; U M ,|,. Mauritsstraat I» 503. 

><>or<lu»lilc (Fr.), het doen van verfwerken met inbegrip van hegla-
z , , n enz der te bouwen directeurswoningen, benevens een kantoor inet 
conciërgewoning voor de Noordelijke hypotheekbank te Zorgvliet, in 3 
perc, elk gebouw afzonderlijk cd' iu massa. 

Woensdag, 17 J u l i . 
Deventer, te 10 uren, door burg. en weth.: 
lo. het vernieuwen en herstellen van liggers en palen aan de IJselbrug; 
2o. idem van welpalen en balken; 
8o. het leveren van iepen brugdekschrooten: 
4o. idem van Amerikaansch-grenen idem; 
6o. het doen van witwerken in de hoogere burgerschool; 
6o. idem idem in de schoolgebouwen van het lager onderwijs; 
7o. het schoonmaken van school Bj 
8o. het verven van twee schoollokalen; 
9o. idem van schoolbanken; 
ÏOo. idem van lauibriseeringen in vier schoollokalen; 
llo. idem van deuren en ramen in het gymnasium; 
J2o. idem van twee gevels van de hoogere burgerschool; 
's-llage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: 
lo. het mak^n. leveren en opstellen van drie waterkranen op het 

centraal personenstation te Amsterdam. Raming f8600; 
2o. het leveren van beslagen eiken wisselhmit op het centraal personen-

station te Amsterdam. Raming ƒ 7000!; 
3o. het maken en leveren van Engelsche wissels en kruisingen op het 

centraal personenstatinn te Amsterdam. Raming ƒ 18,760. Alles ten 
behoeve van den spoorweg van Nieuwediep naar Amsterdam. Inl. bij 
den eerstaanwezend-ingenieur der staatsspoorwegen, te Amsterdam. 

' S - I I O K C 1 I . te 11 uren, in het hotel «de Kogel": het houwen van een 
pand aan de llreedrhaven te 's-Bosch. Inl. bij den architect W. C. 
C'oepijn. te Kralingen. Aanw. gehouden. 

l u r e n (Geld.), door bet best. van den polder Vuren: de levering van 
300 .\]3 onderhni'id>grint, te leveren vóór 10 Aug,, de helft binnendijks 
aan den Braadaal en de helft op den grintberm hij de gasfabriek. 

D o n d e r d a g . I* J u l i . 

's-Hosrli. te 10 uren, door burg. en weth.: het onderhoud van den 
straatweg van 's-Bosch naar Best, ingaande met den dag der goedkeu
ring van de aanbesteding en eindigende 30 Juni 'Ü2. Aanw. 16 Juli, te 
9 uren. (Zie adrert. in M ü . 28). 

's-Hosrli. te 10 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
in het gebouw op den ('ileiiburg: het duen van verbeteringen van onder
geschikt belang aan het fort Nieuw-St.-Andries. Bilj. inzenden uiterlijk 
17 Juli. vóór 3 uren. Raming f 1050. 

Amsterdam, te 11 uren, door het ministerie van marine, aan het 
directiVgehouw: de levering bij de direction dei marine te Amsterdam, 
Willemsoord en Hellevoetsluis van verschillende benoodigdlieden in 52 
perceelen. 

Am-lrri lam, te 12'/2 nren. door den architect Joan Nieuwenhuis, in 
het café wde Ronde Leeuw": het gedeeltelijk afbreken van een perc. 
aan de Rozengracht, en het ter plaatse maken van een nieuw gebouw 
voor d 1 Amsterdamsche arbeidersuiaatschappij. Aanw. 15 Juli, u- 12'.; 

uren. (Herbesteding.) 
Utrecht, te 2 uren. door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor

wegen, aan het centraalbureau: bestek no. 406, het aanbrengen van 
heeren tegen de landhonfden. het huit"iiwaarts verlengen van den pijler 
en het versterken der schuitinrichtingen van de groote Knipelsche sluis 
in den staatsspoorweg van I'trecht naar 's-Bosch. Aanw. 12 Juli. te 
lo1/* uren. station 's-Bosch. Raming / 11,500. {Zie advert, in n*. 27.) 

\ V o u d r l < * l i e n i (N.-Br.), te 2 uren, in »het Zwarte Paard": hf*t bonwen 
van een hoerenhuis. Inl. bij den architect H. Roomer. Aanw. 18 Juli, 
te 10 uren. 

W a n r o o i (N.-Br.), te 3 uren, door M. Reijnen: het bouwen van een 
woonhuis en stalling. Aanw. 18 Juli, te 10 uren. (Herhesteding.) 

kortijuni (,1'r.). door den architect F. Brouwer: het afbreken van 
het bestaande boerenhuis op Tweehnis onder llaskerdijken. en het houwen 
van een nieuw -telphui-, aldaar. Aanw. 16 Juli. te II uren. 

Vrijdag. I D J u l i . 
Arnhem, te l l ' / j uren, door hurg. en weth.: 
to. bestek no, 0, let onderhoud van liet rivierbad; 
2o. bestek no. 2S. het leggen van eeinentriolen met bijbehoorende 

werken in de Steenstraat en in den Rozendaalschenweg. Raming /' 10,500. 
(Zie ad'-erf. in »°. 28.> 

/ n o l l e , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
het gebouw van het prov. best.: het voortzetten der verbetering van 
de traversen en het vernieuwen van verschillend'' vakken klinke(bestra
ting ter instandhouding van de rijkswegen in de prov. Overijsel. Inl. 
bij den hoofdingenieur Reuvens en den ingenieur I.oke, heide te Zwolle. 
Aanw. gehouden. Raming /' 17,̂ 00. 

Zwolle, te 12 uren, door het dagelijksch best. van het waterschap 
Mastenbroek, in het hotel »de Keizerskroon": het leveren en lossen van 
200 stère grint en 100 stère puin, in 2 perc. 

L e e u w a r d e n , te 12 uren, door burg. en weth. van Leeuwanleradeel: 
het afbreken van de bestaande en het houwen van eene nieuwe brug 
in den Dokkumer trek weg, over de Stienservaart. Aanw. 15 Juli, 
te 12 uren. 

'B-llajce, te l uur. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
hei-stellen en verbeteren van de rijkstelegraallijnen tusschen Haarlem 
en Rotterdam, lui bij >lr> inspecteurs der rijkstelegraaf te 's-Hage en 
Rotterdam. Raming ƒ I960. 

Rotterdam, (<• 1 uur. door burg. en weth.: het stichten van drie 
gehouwen en eene loods en het verrichten van eenige andere werken 
op het terrein van het openhaar slachthuis te Botterdam. (Zie adrert. 
in n°. 28.) 

Zaterdag. 2» J u l i . 

W i t n i a r - i i i n . te 10* 2 uren. door burg. en weth. van Wonsoradoel: 
lo. het venloeren en gedeeltelijk vernieuwen van verschillende ge

deelten bestrating te Makkum, Witmarsuin en Kiinswerd; 



DE OP Mb h K E li. D E O P M E R K K f l . 

nieuwen van eene brug te Makkum en het 
>|i Spakezijl bij Dedguni; 

cn hasaltinuur van 42 M. lengte bij de zeesluis 

2o. het gedeeltelijk 
vernieuwen van de loopbrug 

3o. het maken van 
te Makkum. 

Breda, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur' der genie, in 
het kofliehuis ide Beurs van Breda": het doen van voorzieningen aan 
het hoofdgebouw der Kon. militaire academie te Breda. Bilj. inzenden 
uiterlijk lü Juli, vóór 3 uren. Raming ƒ 3501). 

D/ioge (Fr.), te 11 uien, door burg. en weth.: hot afbreken der 
koster ie en het daarvoor in de plaats bouwen eener on do r\vijzei-s woning 
te Feerwerd, met hijlevering van al het benoodigde. Inl. bij J. Dijkstra. 
Aanw. 18 Juli. te l i uren. 

Dordrecht, te 12 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van de 
Zwijndrechtwhe waard, in het kofliehuis Zalm: 

lo. het gedeeltelijk vernieuwen en herstellen van de rijswerkon aan 
Neder 'hoven, de Vrouw-Geeleweg en aan de Develsluissjfie en Oosten-
damsehe haven; 

2o. het uitvoeren van eenig baggerwerk in de Oi>stondamsche haven; 
3o. het maken van eene houten beschoeiing en het trekken, leveren 

en inheien van vloei palen en het maken en plaatsen van meerpalen aan 
de Oostendainsche losplaats; 

4o. het uitvoeren van eenig baggerwerk in de Devolsluissche haven; 
5o. het herstellen van den grondafslag aan den dijk iu de gemeenten 

Hendrik-ldo-Ainbacht, Zwijndrecht en lleerjansdam; 
6o. het vierkanten van den dijk op verschillende plaatsen iu de ge

meenten llendrik-Ido-Amb.ieht. Zwijndrecht en lleerjansdam; 
7o. het ouder een boter beloop brengen van de oostelijke stoep eu het 

vernieuwen van de daarlangs staande leuningen bij den spoorweg
doorgang le Zwijndrecht; 

8o. hot doorgraven van don keerdam in den boezem de Devel. onder-
de gemeente lleerjansdam: 

9o. het leveren van "50 M*1 grint op de verschillende losplaatsen iu de 
Zwijulroehtsehe waard. Inl. hij don hoofdopzichter A. Visser Kz., te 
Zwijndrecht. Aanw. 17 Juli, te 10 uren. 

Vlaardingen , te 1 uur, d >or burg. eu weth. van Vlaardingen 
en Maassluis: het onderhoud van den straatweg over den Maasdijk, 
tusschen Vlaardihgen en Maassluis, ged.'89, en het aanbrengen van eene 
belangrijke vernieuwing aan het tolhuis nabij Vlaardingen. Aanw. 18 
Juli. te 10 uren. 

a-llage. te 2 uren. door het ministerie van justitie: hot verbouwen 
van eu het uitvoeren van eenige onderhoudswerken aan de brug voor
de rijkswerkinrichting te Hoorn en het verrichten van eenige werkzaam
heden voor den bouw van een aanlegsteiger, aldaar. ltd. bij don 
ingenieur-architect voor de gevangenis-ten en reehtsgehouwen, te's-IIage. 
en den opzichter l i . Sluis, te Amsterdam. Aanw. 16 Juli, te 11',a uren. 
Raming /' 2100. 

Vtorkiim, door het dijksbest. van het waterschap «het Workumor 
Nienwland": hot d.iarstellen van nieuwe werken (hoofdpaalregel) en 
her-stelling aan de zeewering, lui. hij den lijksopzicliter Molenaar. 

Maandag, Tl J u l i . 
Wiigeiiiiigen, te 3 uren, door den architect R. do Vries, in het hotel 

«de Wereld": het houwen van /es woonhuizen aan de Lawicksche allee, 
aldaar. Aanw. 22 Juli, te 11 uren. (Zié afleert, in n°. 28.) 

Illnsdag. -M J u l i . 
Helder, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, in 

het rijkshuis; het inrichten van gedeelten van waterbakken in houtvrije 
gebouwen in de stelling van Helder tot reservoirs voor duinwater, ine:, 
bijbehoorende werkzaamheden en leveringen. Bilj. inzenden uiterlijk 22 
Juli. vóór 3 uren. Raming /' 1100. 

Woensdag, 24 J u l i . 
N-llaffe. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 

verbouwing van het departement van marine, te 's-llage. Inl. bij don 
rijksbouwmeester iu hot 2e district en den hiKifdopzichter voor de lands
gebouwen Weinberg, te 's-Hage. Aanw. 17 Juli, te 9 uren. Raming 
/ 3.', 505. 

A in hl erdam, te \, uren. door den schout-bij-nacht, directeur en 
komuiandant dor marine: de levering van koperen en ijzeren spijkers. 

Ilelenaveen (N.-Br.), te 2 uren, door de maatschappij uHelenaveen", 
in ile herberg van J. Deelen: het houwen eener diiecteurswoning met 
kantoren en bijgebouwen, zonder levering van inetselmaterialen. ltd. 
hij den architect M. Dreesen. te Helmond. Aanw. 24 Juli, te 11 uren, 

kuritjum (Kr.,), dour den architect F. Brouwer: het afbreken van het 
voorhuis hij de boerenplaats onder Grnuw, aan den weg naar Irnsurn, 
in gebruik hij F. .lansrna. en het houwen van een woonhuis met melk
kelder enz. Aanw. 22 Juli, te II uren. 

Donderdag, 2A J u l i . 
Haarlem, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz... aan het 

geitouw van het prov. best.: het leggen van een dam langs het vaar
water tn Int Open IJ, buiten den afsluitdijk bij Schel link wonde, en het 
afzanden der gronden bestemd voor den aanleg eener visschershaven 
te IJmuiden. Inl. bij deu hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur De 
Bruijn en den adspiiaut ingenieur Marhikelle, beide te Amsterdam. 
Aanw. gehouden. Raming ƒ 530,000. 

Haarlem, te 11 uren, door liet ministerie van wateist. enz., aan 
het gebouw van bet prov. best.; het vernieuwen van de drijf brug 
no. 37 te Alkmaar, behoorende tot de werken van het Noord-Hollandsch 
kanaal. Inl. hij den hoofdingenierr, te Haarlem, den ingenieur Kempees, 
en den opzichter Lugteu. beide te Alkmaar. Aanw. 18 Juli. Raming 
ƒ 7150. 

Haarlem, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het wegruimen van het stoomschip 
uFrieslaiid", in de Zuiderzee, nabij het Vrouwezand, gezonken. Inl. bij 
hij den hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur Keurenaer, te Hoorn, 
en «Ion opzichter Schol, te Kokhuizen. Aanw 20 Juli. 

Hliiitdert (N.-Rr.j, te 12 uren. door het R.-K. kerk best.: het houwen 
var. een kerk met toren en pastorie. Inl. bij den architect P. J. van 
Genk. te Leur. Aanw. gehouden. 

i I.IHI ibij Apeldoorn;, te l uur, door den rentmeester van het kroon
domein: het doen van eenige herstellingen aan de bouwhoeven, slag-
hoornen enz., behoorende tot het kroondomein. Inl. bij den opzichter 
Oosterbeok. 

Vrijdag, 241 Jul i . 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het herstellen van de remming-
werken in de binnenhaven te Wemeldingeen bij Sehorcbrug, behoorende 
tot de werken van het kanaal door Zuidbeveland. Inl. bij den hoofd
ingenieur, te Middelburg, en den ingenieur, te Goes. Aanw. 17 en 19 
Juli. Raming f 7300. 

Middelburg, te 10 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het pror. best.: het uitnemen van de buitenvloed-
deuren en het inhangen van twee iu reserve liggende vloeddeuren van 
de groote sluis van het kanaal door Walcheren, te Vüssingen. Inl. hij 
deu hoofdingenieur, te Middelburg, en deu ingenieur, tc Vlissingen. 
Aanw. 19 Juli, te 1 uur. Raming f 3150. 

Zaterdag, Ï7 J u l i . 
ZÜ , .m-Jag (Zeel.), te 2 uren, door het best. der waterkeering van 

do calamisense Margaretha-, Kleine Huissens- en Eondrachtpolders, ten 
kantore van den secretaris-ontvanger: de uitvoering van de aarde-, 
kram- en steenglooiingwerken tot dijksverbetering aan de waterkeering 
van den calamiteusen Eendrachtpolder. Aanw. 20 en 23 Juli, te 10 
uren. Raming ƒ 4092. 

Haandag, 29 J u l i . 
's-llage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën : de levering van 

den metalen bovenbouw van elf spoorwegbruggen, ten dienste der staats
spoorwegen op Sumatra. 

Dinsdag, 30 J u l i . 
Dordrecht. te 12 uren, door het hoofdbest. der vereeniging «Kunst

min", in het lokaal dei- vereeniging: het afbreken van de bestaande 
gebouwen en hot weder daarstellen van een gebouw, ingericht tot 
concert- en schouwburgzaal, sociëteitslokalen enz. Int. bij den architect 
.1. Verheul Dz., te Rotterdam. 

M-llnge. te 2 uren, door hot ministerie van justitie: hot leveren 
van 8 stuks verwarmingsketels, ten behoeve van de strafgevangenis te 
Leeuwarden. Inl. bij den ingenieur-architect voor de gevangenissen en 
rechtsgebouwen. te s-Hage. (Zie advert, in n«. 28.) 

Woensdag, 31 Juli. 
s-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

verdiepen van het groot scbeepvaarwater in het Scheur, tusschen de 
Uuskruithaven en het kanaal door het benedeneind van Rozenburg, voor 
de verbetering van den waterweg langs Rotterdam naar zee. Inl. bij 
d MI hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage. den ingenieur Welcker, te 
Rotterdam, en den ad|nnct-ingenieur Francois, te Hoek-van-Holland. 
Aanw. 24 Juli, te 12 uren. Raming ƒ 50.000. 

's-Hage, ti' 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
uitdiepen van een gedeelte der spoorweghaven te Fijenoord en het 
maken van eenige bijkomende werken, ald.iar. lui. bjj uen waarnemend 
eerstaanwezend-ingenieur der staatsspoorwegen, te Rotterdam. Aanw. 
23 Juli, te 1 uur. Raming / 13,300. 

Vrijdag, 2 Aug. 
Middelburg, te 10 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van bet prov. best.: het maken en inhangen van een 
drijfdeur voor het kanaal van Neuzen, te Sas-van-Gent. Inl. bij den 
hoofdingenieur, te Middelburg, en den ingenieur, tc Neuzen. Aanw. 20 
Juli. Raming ƒ 1120. 

Maandag, .1 Aug. 
's-llage, te ll«/ t uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het uitdiepen van een gedeelte van 
den Hollandschen Usel, onder de gemeenten Moordrecht. Gouda en 
Gouderak, in de prov Zuid-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur en den 
ingenieur, heide te 's-Hage. en den opzichter Van Echten, te Gouda. 
Aanw. 20 Juli. Raming /'2200. 

Dinsdag, A Aug. 
Terberg, te 12 uren, doer bet best. van het waterschap van den 

Ouden'Usel, ter secretarie: hot houwen van de groote kunstwerken ten 
behoeve van de kanalisatie van den Ouden-IJsel, als: 

lo. bestek no. 1, schutsluis en stuw te Doesburg. Ranting ƒ 78.487: 
2o. 
8a 
- l o 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

2. idem idem » Koppel 
3, idem idem aan de Kern monade. > 
4, idem idem hij Terborg. » 
5. idem idem te IJlft. 
fi, ijzer voor alle kunstwerken. 

fi 1.980; 
57.500; 
55.280; 
fifi.385; 
50 000. 6o. 

Inl. bij de ingenieurs J. van Hasselt en De Koning, te Nijmegen. Aanw. 
23 Juli, te 101! uren. 

Woensdag, 7 Aug. 
's-llage , te 11 uren, dooi- het ministerie van waterst. enz.: de 

uitvoering van baggerwerk tot voortzetting der nnrinaliseerhig van de 
rivier de Waal. onder Valburg', Beiiningen en Kwijk. tusschen de kilo-
metorraaien 30 en 35 der herziene rivierkaart. Inl. bij den hoofdinge
nieur Leemans, te 's-Hage, en den ingenieur Van der Sleijden, te 
Nijmegen. Aanw. 31 Juli. Raming f 18 350. 

s-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de 
uitvoering van baggerwerk in het aardappelengat, behoorende tot de 
werken der Dordsche waterwegen. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, 
te 's-llage, Jen ingenieur Hoogen boom, en den opzichter Chevalier, 
beide te Dordrecht. Aanw. 31 Juli. Raming ƒ 0.30 per M*. 

Donderdag, S Aug. 
Haarlem, te 11 uren. door het ministerie van waterst. en/.., aan 

het gebouw van hot prov. best.: het houwen eener nieuwe wf.chters-
woning met inagazijntje, ter vervanging der bestaande houten woning 
bij de Duivendroi-litsche brug, behoorende tot de werken van den grooten 
weg der le klasse no. 3. Inl. bij don hoofdingenieur, te Haarlem, den 
ingenieur De Bruijn, te Amsterdam, en den opzichter Lijsen, te Muiden. 
Aanw. 1 Aug. Raming /' 3715, 

Vrijdag, I» Aug. 
Middelburg, te 10 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best: het doen van eenige bestratingen 
op den rijks-groot en weg der Ie klasse no, 3, op Zuidbeveland. Inl. bij 
den hoofdingenieur, te Middelburg, en den ingenieur, te Goes. Aanw. 1 
en 3 Aug. Raming ƒ 2250. 

A F L O O P 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Venloo. 4 Juli: het voltooien van den ooste

lijken- en het maken van den zuidelijken vleugel 
aan het klooster Maricndal, te Venloo, zonder 
bijlevering van steenen, kalk, tras, plavuizen en 
broeiglas; ingek. 5 bilj., als: 
I, . Bossman en Fr. Paez, Venloo, f 18,748 
II. Oiesberts, Kesscl, » 17.245 
Wed. H. C. Janssen, Maas'uracht, » 1«.753 
J. Verlaak, Kessel. • 18,100 
0. Baeten, itoggel, » 15,Ui>5 
Gegund. 

Breda. 5 Juli: het houwen van een magazijn 
met verdieping, te Breda, onder beheer van den 
architect J. M. Marijnen; ingek. ft bilj., als-

te Ureda, 
idem 
idein 

Ginneken, 
Brei la, 
idem 

ƒ MOO 
3078 
t e» 
:iöft0 
3450 
.1120 

te Deventer, 1 5100 
idem 4070 

B idem 9 4966 
I idem 1 1946 
1 idem | 4800 
• idem 1 4748 
I idem » 4570 
I idem » 4565 

id.Mn B 4561 
| idem B 4541 
n idern n 4510 
I idem u 4428 
| idem 1 4419 
1 idem « 4397 
9 idem 4371 
« idem • 4229 

J. v. Dienderen, 
C. de Kantcr, 
Th. Ei-kelens, 
P. Rijppaart, 
.1. Kleiner, 
J. M. v. d. Velden, 
Gegund. 

lie venter, 6 Juli: het afbreken van het be 
•taande en het houwen van een nieuw koetshuis 
met paardenstal, voor J. Vermeer Gz.; ingek. 16 
Ijilj., a l - : 
H. li. Lepping, 
R. v. il. Spoel, 
J. Wittenen, 
J. Pot Jr., 
M. .1. Muiderman, 
C. Peteri, 
H. Visscher, 
VI. Eskes & Zn., 
J. Aalpoel, 
II. J. Markerink, 
H. Laininers. 
H. Olthof, 
K. v. I.euscn, 
G. Hofstee, 
R. v. d. Worp, 
J. E. Rood, 

Tllhuris. 6 Juli: de levering van 950 M. 
trottoirbanden, 16 kwartcirkels, 12,000 gréskeien 
van 14,'lfi en 140,000 idem van 12/12 en 8000 
halve gréskeien, in 2 perc. 
perc. 1, trottoirbanden; ingek. 7 bilj., als: 
L Petit. Tilburg, ƒ 2523 
A. v. Glabbeek, idem .2139 
E. Janssen en Soupart. Luik, » 2095 
H. .1. Bosnian, Rotterdam, » 1909 
L. Gollin, Luik, • 1988 
Joie en Mackart, idem • 1984.60 
Celestiu Frederic & C.>., Marchin, a 1949.80 

Perc. 2, gréskeien; ingek. 3 bilj., als: 
L. Petit, Tilburg, / 8I>26 
L. Gollin, Luik, » 8199 
E. Janssen en Soupart, idein • 81.'lfi 

Tilburg, fi Juli: het bouwen van een over 
dekte vischmarkt, op een terrein op het Wil 
leinsplein; ingi' 
J. v. Gorp, 
J. Donders. 
P. M. v. Hees, 
L. Jongen, 
J. C. v. Pelt, 
A. v. d. Au 
P, II. Clercx. 
P. v. d. Brink, 
Gebr. Uusée, 
M, 11. Ileijneu, 
C. A. Ponders. 
P. Meeuws cn J. Ilorvers, 
Gegund. 

Ito/ eii.li.ilI (X.-liiO, 6 Juli, voor rekening der 
gemeente: lo. het maken eener keibestrating op 
den oostelijken havenilijk; ingek. 7 bilj., als: 
P. Rogaerts. Staiiddaarliiiiti 
L. Hotennuns. Gilze, 
.1. Hack. Oud-Gastel, 
F. Nissen. Roermond, 
iM. Hakkeren, Prinsenhuge, 
A. O. llroos, Rozendaal. 
P. Stevens, idein 
Gegund. 

2o. het bouwen eener 
ingek. 6 hilj., als: 
F. 1). Ilrugïomaris. Rozendaal, 
L. Hoteriuans, Gilze, 
M. Hakkeren. Prinsenhage, 
J. Konings. Rozendaal, 
A. C. Broos, idem 
P. Stevens, idem 
Gegund. 

Kijnooril. fi Juli: liet bouwen eener kerk niet 
consistorie, ten behoeve der doleerende gemeente: 
ingek. 7 bilj.; minste inschr. A. den Hoor, te 
Lekkerland, 'voor / 7996. Gegund. 

A. v. d. Loo, Ke'el, 
I). J . Houtzager, Delft, 
P. Zanen Cz., Ammerstol, 
D. de Lange, 
E. Dorsman, 
Van lleijst en Zonneveld, 
11. Manneken, 
E. IIlok Az., 
('. Zuidgeest. 
J. C. Maassen, 
I). L. Biians, 
H. v. d. Hoeven, 
A. Kornaat, 
J. v. Kempen, Overschie, 

Massa ingek. I biljet van J. Drinkewaard, te Ketel, voor fW.ii. 
Meu»-l.rkkerland 6 Juli, voor rekening ven liet waterschap de Overwaard: lo. het ver

richten van baggerwerk in den lagen boezem van het waterschap, onder Nieuw-Lekkerland, in 
4 perc. en in massa; ingek. 8 bilj,, als: 

te Tilburg, ƒ 11.23H 
I idem i 11.217 

i idem • 11.200 
1 idein » 10,729 
ï idem • 0,700 
i idem • 9,680 
p idem » 0,654 
» idem • 9,650 

idem » 9,600 
• idem > 9,574 

idem » 9.540 
idem 1 9,200 

Hein 6 Juli: verschillende vernieuwing!- en onderhoudswerken aan de sluizen, bruggen, 
gebouwen enz. van Dellland, in de gemeenten Schiedam, Vlaardinger-Ainbacht, ketel en Dellt 
gelegen, in 3 perc. en in massa; ingek. 14 bilj., als: 

Inschrijvers en woonplaats. perc. 1 perc.2 

Vlaardingen. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ 175 
180 

L H 

ƒ 2603 

211'Jll 

1780 
3290 
8860 

2650 

299» 

perc. 

ƒ 3195 

3480 

3660 
2940 
4240 
3500 
4249 
8845 
4100 
3100 
3250 
3300 

Inschrijvers en woonplaats. pel.-. 1 peic. 
I 

perc. 3 I perc.4 

649.— 
786.— 
840 — 

/ 10,050 
• 9.793 
» 9.760 
•• 9,400 
a 9.221 
» 9.160 
» 9,097 

publieke ve arktj 

ƒ 6543 
. 6387 
. 6207 
I 602* 
» 57111 
• 54311 

E. de Lange, Streefkerk, ƒ 629.20 
0. Vink. Hoornaar, 552.— 
A. den Toom, idem 
M. v. Houwelingen, Sliedreeht, 
M. v. Meijeren, 'Ouderkerk a/d. Usel, 
.1. Hagenaar, IVursum. 
J. de Jong Az. Sr., Ammerstol, 
J. Trouborst, Ouderkerk ad. Usel, 

De perceelen 1, 2 en 3 gegund aan E. de Lange, 
2o. het maken van eene nieuwe puntbeschoeiing 

aar. de lage hoozomsluizen in het Elshout, gein. 
Nieuw-Lekkerland: ingekomen 4 bilj., als: 
C. de Groot. Sliedreeht, / L286 
T. Broere. Nieuw-Lekkerland, • 782 
M. v. Gooi, Woudrichem, • 757 
.1. R. Ilriedé, Streefkerk, • 635 
Geïund. 

Leeuwarden, 6 Juli: liet verrichten van 
verfwerken. in 15 perc: minste inschr. waren: 

Perc. 1, de school voor middelbaar onderwijs 
voor meisjes, J. v. d. Wal en H..lager, voor./ 125 
Raming » 1 : 1 5 

Perc. 2, de gemeenteschool no. 2 met het 
meubilair, J. v. d. Heide, Marsum, voor / ' 242 
Raming » *™ 

Perc. 8, idem nn. 3 met idern, L. Dwinger, 
voor / 175. Raming ƒ 260. 

Perc. 4, idem no 0 met de woning van den 
hoofdonderwijzer, 1'. Taconis, voor f 170 
Raming » 1 5 0 

Perc. 5. idem no. 11 en de bewaarschool no. 
5, K. Kuipen, voor f 189. Raming ƒ 200. 

Perc. 6. idem no. 9. J. v. d. Wal cn 11. Jager, 
voor f 130. llaming f 120. 

F'erc. 7, de schippersschool aan den Wisses-
dwinger, J. Frederici, voor f 39 Raming ƒ 48. 

Perc. 8, de bewaarschool no. 1,0. Anema. f 75 
Raming n 05 

Perc. 9, idem uo. 2, S. S. Baanla, voor I 79 
Raining » JJ 

Perc. 10 idem no. 3, II. Koolstra, voor / 10K 
Raming • 

Perc. 11. idem no 6, A. v.Schagen, voor./ 
Raming » loo 

Perc. 12, het stails-aruioiihuis, 0. Oltinans. 
voor ƒ 114. Raming / 16*. 

Perc. 13. het woonhuis van tien pachter van 
den Prinsentuin, dezelfde, voor /'38. Raining/ 66. 

Pen. 14. de brugwacliter-woning bijdeVroU' 
wenpoortsbrug. .1. Frederici, voor ƒ 4 8 
Raming . . .* 3 0 

Perc. 15. idem bij de Verlaatsbrug, K. Kuipers, 
voor f 49. Raining ƒ 59. 

Alle perc. zijn gegund. 
Ilrllevoetklul. , fi Juli, onder beheer der 

marine: lo. het houwen van een barak voor 
lijders aan besmettelijke ziekten, met desinfec-
leeninrichting, hjkenkaiuer, badkamer enz.; 2o. 
het inrichten van het tonnonmagazijn tot woning 
van den administrateur, en liet doen vanoenif 
herstellingen en wijzigingen der indeeling van 
lokalen in de maritieme ziekeniinichting: 3o. het 
inrichten van een steenkolenbergplaats op de 
werf tot tonnen- en kettinginagazijn; iniii-te 
inschr. C. Hos Az.. te Dordrecht, voor ƒ 16,350. 

Ililvarenbrek. 6 Juli: den aanleg van een 
keiweg, uitgaande van den Lensheuvel te Reuzel 
over Tiooge- en Lagemierde eu Esbeek tot aan 
den prov. weg te Hilvarenbeek; minste inschr. 
in massa .1. Hillen, te Grave, en wel: 

ƒ 518 

740 

780 
880 
920 

Stn 

ƒ 672.-

6611.-

fkerk. 

'.I3IJ.5II 
940.— 
950.— 

ƒ 710.-

760.-

699.13 
899 — 

1040 

ƒ 2700 
2657 
2695 
2996 

voor eene bestrating met gréskeien, f 145,500 
idem idern met granietkeien 4e soort, . 158,700 
Enschede. 6 Juli: het bouwen van een woon

huis, kantoor enz., in de Walstraat, voor B. W. 

I). Reudink, 
II. Laiumerink, 
G. .1. Wagelaar, 
A. .leunink. 
I'. II. Wijdeveld. 
.1. II. Varvik, 
G. W. Wegereef, 
G. J. Sluimer. 
B. J. Turin, 
II. ten Cate, 
G. Huckriede. 

guild 

te Enschedé, ƒ 4300 
ja idem - 4293 
1 idem » 3970 
„ idem • 8090 

idem 1 3538 
idem » 3250 
idem i 3170 
idem » 3150 

| idem » 3103 
• idem l 30S3 
• idem l 3044 

l t o l l i r d i . i i i , 8 Juli: het versterken van den 
dijk tusschen Moordrecht en Kapelle a/d. Usel, 
in 2 perceelen. 

Perc. 1, ingek. 21 bilj., als: 
T. Miidde Tz., Lekkerkerk, 
C. Schuiten, idem 
II. de Man. Bergambacht, 
11. v. i l . Heuvel, Werkendam, 
Jac. Scholten, Ammerstol, 
W. Visser, Bergambacht, 
T. A. Swets. Hardinksveld, 
Chr. Streefkerk, Ameide, 
II. de Jong Pz., Alinnel-stol, 
C. V . d. Mevden. Hardinksveld. 
I'. .1. Dubbelman, Dordrecht, 
P. Zanen Cz., Ainnierstol, 
F. W. Decker. Werkendam, 
P. de Vos, Ammei-stol. 
J. de Jong Az. Jr., Ammerstol, en P. d< 

Vos, Bergambacht, 
T. de Waard, Ammerstol, 
J. Verschoor. idem 
J. de Jong Az. Jr., en A. Ooms Jr., 

Ammerstol. 
C. de Jong, Hardinksveld, 
II. .1. Nederhoi-st, Gouda, 
C. Zanen Hz., Amuierstol, 
Gegund. 

Perc. 2. ingek. 21 bilj.. als: 
I'. Zanen (V.., Amuierstol, 
A. Hoer Wz., Sliedreeht. 
B. v. d. Heuvel. Werkendam, 
W. II. Swets. Hardinksveld, 
P. .1. Dubbelman, Dordrecht, 
C. Zanen Hz.. Ammerstol. 
W. .1,- Jong, 's-llage. 
II. .1. Nederhorst. Gouda, 
C. de Jong Jz.. Hardinksveld, 
C. v. Es, Herwijnen, 
P. Sterk, Spijk (Heiikelom), 
A. v. d. Meide Az, Hardinksveld, 
P. de Vos. Bergambacht, 
J. de Jong Az. ammerstol, en P. de 

Vos, Bergambacht, 

/ 33,000 
". 29.000 
» 28,700 
. 28,000 
. 25.9119 

» 25.899 
» 24,000 
a 23.660 
» 23,600 
.. 23.000 
, 22.65(1 

221 r • • 
> 21,050 
• 20,992 

20,660 
20,600 
20,500 

20.490 
19.979 
19,960 
19.670 

/ 57.-OI i 
» 56.100 
,, 55,7511 

I 55,600 
» 52,100 
« 50,400 
» 49,880 
» 49 840 
» 48,989 
» 47,849 
. 47,300 
» 45.397 
» 45,390 

. 44,960 
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kv^A^^rAmmereto1' {sssIy ^a^sïïrs, w . t e N ™ *23,57411 ?• A*#^ 
L. Brouwer, Gouda, 

36,260 
36.250 
18,800 

ƒ 89,977 
• 67.GUO 

C'. v. d. Plas, Hardinksveld, 
C. Boelhouwer, Giesendam. 
Joh. v. d. Plas, Hardinksveld 
C. Versteeg, idem 
Gegund. 

Hetterdam, 8 Juli, voor rekening der ver
eeniging »de Kerkelijke Kas": lo. het maken van 
een kerkgebouw c. a. aan de Ammanstraat, te 
Rotterdam; ingek. 6 hilj., als: 
C. Bal, te Rotterdam, 
P. G. Winters, » idem 
G. Keij, » idem 
W. de Keijzer, » idem 
C. J. v. i ussenbroek, » idem 
H. W. Vrolijk, » idem 

2o. het maken van een gebouw tot het houden 
van kerkvergaderingen enz., te Rotterdam; ingek. 
5 bilj., als; 

te Rotterdam. 
» idem 
> idem 
» idem 
Ï Kralingen 

43.242 II. Thunissen, 

» 41.290 j A. Th. Opsoomer, 
. 'ia .ir.i T o t: ï*_ 

idem 
idem 
idem 
idem 

» 20,430 

G. Keij 
Henkelinans. 
V. d. liogaert. 
H. W. Vrolijk. 
A. Boel', 

kroningen. 8 Juli: het maken en level 
van sehoohneubelen voor de school in de Bol- Lee 

J. II. Smits. 
W. v. d. Wagt, » 
Raming 

Gegund aan J. B. Smits. 
Rotterdam. 9 Juli: de levering van 1,000,000 

vlakke Waalklinkers; ingek. 9 bilj., als: 
per 1000 

I). Terwindt. Wcst-I'annerden, 
J. de 11...is, Reenen, 
S. G. v. d. Poll. Ek en Wiel, 

» 65,200 lo l ; eu Burgers, Ooi, 
» 63,500; II. Terwindt, Arnhem. 
• 61,360 Van Lange en Burgers. Lohit. 

59.990 | N. v. Ileukelum, Nijmegen, 
A. P. Heijnis, Oosterheek, 
l i . Terwindt, West-Pannerden, 

OoMtersee, 9 Juli: het bouwen van een 
nieuwen achtkanten windwatermolen met 16 M. 
vlucht, aan de Lemsterrien, onder Oosterzee; I 
ingek. 6 bilj.; minste inschrijver J. Nijholt 
Lemmer, voor /' 2880. Gegund. 

Meen» Ijk, 9 Juli: het ophouwen van bot 
verbrande woon- en winkelhuis van J. S. de 

C. J. v. Dijk, Genemuiden, ' » 1L182 
» 21,775 T. Mol, idem , 10,905 
» 20,557 P. Heil, Zwolle, „ 
» 19,791 F. E. Terwindt, Pannerden, ., 10,741 

19,600 | Raming .11,360 
•'" 1 " Twelloo, 10 Juli: het bouwen van een brug 

over de Terwoldsche wetering, met steenen 
landhoofden en ijzeren balkon, voor rekening der 

/' 37 500 
» 35.395 
i) 34.835 
» 30,790 

29.600 

ƒ 13.13 
18.— 
12.76 
12.46 
12.43 
12.35 
12.20 
12.05 
11.68 

L. A. de Haan, 
S. Ilorstink, 
G. L. Slot, 
J. Fransen, 
.1. te Wecbel, 
ff, Denckamp, 
Gegund. 
Itaining 

Vrouw, 10 Juli: het maken van ccne asch-
bergplaats en eene bergplaats voor fecale stollen; 
ingek. 9 hilj., als: 

te Roordahuizum, ƒ 2195 

te Twelloo, f 813 
» idem » 768 
. Op-den-Teuge, » 732 
. Twelloo, » 729.49 
» idem » 723.40 
» Wil)., > 714 

» 750 

•trut; ingek. 6 bilj.; minste inschr. XI. J.Elzer 
te Groningen, voor /' 520.75. 

Amsterdam. 8 Juli: bet gedeeltelijk aum-
veeren en bet herhouwen van een perceel aan 
de Rozengracht 125, voor de Amstcrdainscho 
arheidersmaatsehappij, onder beheer van den 
architect Joan Nieuwenhuis; ingek.4bilj.; minste 
inschr. B. Steenweg en W. D. van Zoost, voor 
ƒ 12,237. Niet gegund. 

's-Hage. 8 Juli: het oprichten enz. van twee 
havenkantoren; ingek. l'.i bilj.. als 
P. Houthuis. '-.-Hage, 
P. Ha-selbach & Co., idem 
Wed. I'. Havelli & Co., idem 

uw, onder behe van den architect 11. 

/ 8992 
» <iufi;ï 
» 50̂ 7 
n 5980 
i> 58.J0 
» 5770 
). 666* 

Kouwkeiiia, te Steenwijk: ingek. 7 bilj., als 
Frma C. v. d. Plas. 
J. L. «Ie Vries, 
H. Aberson, 
A. de Hoer Kz., 
E. Oroenink, 
.1. <le Boer ft Zonen, 
W. Voerman, 
Gegund. 

•.Hage, 10 Juli. 
nisterie van waterst. 
stellen van twee dubbel 

te Steenwijk, f 2222 
• Oldeholtpade, » 2166 
* Steenwijk, • 2122 

idem • 2082 
idem » 2055 

• idem > 1895 
i» idem » 1868 

Gebr. lliigedoorn, 
S. A. Kamstra, • Warga, ". 2117 

te j Tahna, n Hoorn bergum, » 2080 
J. v. d. Schaaf, » Grouw, » 2067 
J. Fisinga, » Gorredijk, » 2074 
E A. Popuia, » Wartena, » 1993 
J. v. Kampen, * Akkriun, . 1990 
T. D. Gaastra, > Britswerd, » 1974 
II. J. v. d. Schaaf, » Grouw, . 194» 
Gegund. 

Blokzijl , 10 Juli: het bouwen van de gebou
wen voor stooinboutzagerij en schaverij, en het 
in orde brengen van eenen schoorsteen; ingek. 

onder beheer van het mi-
enz.: lo. het maken en 

ijzeren basculobruggeii 
• in-aanbouw-zijndo schutsluizen nabij den 1 F. Groenink, 

5194 
4850 
1473 

A. C. Paardekooper. idem 
B. Nii'uwonhiiijsen. idem 
II. Joiigei.burger. Waddinksveen, 
B. Vroouiuns. Woubrugge, 
J. v. Veen. Scheveningen, 
J. L. Weides Jr.. 's-Hage, 
J. v. .1. Kamp, idem 
'I. I .0 . .1. idem 
A. v. I.ith en Fontein. idem 
\V. 1'. Teouwisse, idem 
A. do Waoid en J. C. Diercks, idem 
ff, v. Leeuwen, Hellevoetsluis, 
H. v. Oortinosscn. Helft. 
A. Stigter, 's-llago, 
C. Wijbrans, idem 
J. v. d. Klshout, Scheveningen, 

Haarlem. 8 Juli: het maken van eene paal 
fundeeriug enz., voor de te houwen Kruisbrug : 
ingek. lo bilj., als: 
A. J. de Neef, Brielle, 
C. .1. Maks. Amsterdam. 
Ch. I'. W. Dossing, Gouda, 
P. Hassol.ach, Leiden, 
J . Giebels en J. v. Servollon, Haarlem, 
M. Mulder, idom 
J. .1. Boekholtz, Amsterdam, 
J. S. v. Veltlmijseii, Haarlem, 
W. G. v. lieikuiu, Amsterdam, 
B. Ziiitbol, Haarlem, 
Gegund. 
Raming 

Utrecht, 9 Juli: het maken van d. 
ding van het hoofdgebouw met daarmed 
verhand-staande werken op de halte Nijeveen 
ingek. 5 bilj., als: 

lo i ll.loholtpadi' 
» He-Wijk. 
.i Steenwijk, 
» MeppeL 
.. idom 

over de 
St. Antoniedijk, onder de gemeente Dienion 
ingek. 4 bilj., als: 
Kon. fabriek van stoom- en andere 

werktuigen, Amsterdam, 
F. Kloos X' Zn.. Alblassordam 

.1. Otten, Menpel, 
F. Aberson. Steenwijk, 
Gebr. Weijs, Vollonnove, 
H. v. d. Plas Lz., Steenwijk, 

idem 

ƒ 10,434 
l 10,340 
» 9,747 
» 9.365 
» 9.275 
» 9,125 
» 9,088 

» 5650 ! Soc. iinoii. intern, de construction et 
de travaux publics, 

unite, 
Solessin, Tilleur, 

5610 
5 ' 9 0 
5447 
5144 
5390 
5340 
5320 ! 
51H5 on Vreeswijk; "ingekomen 9 bilj.. als: 

d'entrep 
Blailie-li 

Soc. anon. 
Raming 

J. L. de Vries, Oldeholtpade, 
Gegund. 

Haarlem. 11 Juli: het voortzetten der ver-
j 74,965 ! betering van den omringdijk op het eiland 
i) 65,223 Marken, behoorende tot do zeewerken in Noord-

Holland; ingekomen 7 hilj., als: 
.1. Maniel Sz., Enkhuizen, 

» 64,900 J. de Groot Cz., Scharwoudo, 
» 64,785 . Corn. Hoon. Nieuwendam, 

64.200 L. do Oude, Zuiderwolide 
2o. het maken van oevervoorzioning langs het Erven Blanckevoort, Monnikendam, 
-ruimde en^het omgelegde gedeelte van den \ H .1. Buis, Fik, 

de gemeenten Jutfaas M. do Vries en L. Zandstra, Lemmer, Vaartscben Rijn, oud. 

J 3985 
» 3648 

/ 638(1 
•i 6300 

8180 
M ; I ; 
8175 
8156 
81110 
7790 

ƒ 7125 
uitbrei

de Vries .1 
.!. Il.inl. 
E. Groenink 
11. Danser, 
.1. Otten, 
Raming 

III. Oil..Ill 

ƒ 2140 ( 
- 211" 
ii :.'<IS'.I 
n 2076 
i) 2035 
» 2000 

Juli: hot bouwen van een win
kelhuis mot bovenwoning, door Ad. Siegers ('z.; 
ingok. Kl bilj., als: 
K. .1. II. v. Damine. Amsterdam, ƒ 10,600 

9.249 V. Grctiiiingen en V. d. Horst, id 
Hulschosch Haarl > 
Hartkamp, Amsterdam, > 
Lusschuit, Haarlem, • 
Sanders on Veldhuizen, idem » 
Van Ommeren, idem * 
Giebels en Servollon. idem » 
Verhagen en Van 't Woud, idem , 
V. d. Bogaard, idem 

\Muireen 9 Juli: hot bouwen van een bank 
van leeniijo met directeurswoning, ondor behoor 
van den gemeente-architect .1. J. Weve: ingok 
6 bilj., al 
J. v. Hu Oosterboek, en W. Wissin; 

te Arnhem. 

A. de Jong Jz., Ammerstol, 
C. Zanen Hz., idem 
M. I.akervold, Jutfaas. 
1'. Zanen Cz., Ammorstol, 
W. v. Straten, l'trecht, 
M. v. Houwelingen. Sliedreeht, 
.1. Monster, Vreeswijk, 
M. v. Houwelingen, Sliedreeht. 

o 6290 .1. v. Harpen, Amersfoort, 
a 8205 : Raming 

3o. het maken vim zes kribben tot verbetering .. 
van de rivier don Usel. boven Doesburg; ingek. Jar 
10 bil)., als: 
.1. II. v. Hezewijk, Lohit. 
F. E. Terwindt. Pannerden, 
R. A. v. d. Bergh, idem 
(.'. v. d. Plas, Hardinksveld, 
G. .1. Mol. Kuilenburg, 
J. II. Iloijinck, Pannerden, 
P. 11.11. Zwolle. 
J . v. Vuureii, Zalt-Bommel, 
J. L. Pauwen, Pannerden, 

Beenhakker Gz., Sliedreeht, 
Raming 

4o. liet maken van eenige werken aan den i van 
rechteroever van den Hoven-Rijn, onder de ge - leerl 
u iiton Herwen eu Aart; ingek. 10 bilj.. als: onder heli 
I'. Heil, Zwolle, / 15,570 j Breda; in; 
.1. II. Iloijinck. Pannerden, 
R. A. v. 'd. Bergh, idem 
H. A. Pauwen, Westpaiinerden. 
C. v. d. Plas, Hardinksveld, 
J. I'. do Groot, Giesendam, 
.1. v. Vuiireii, Zalt-Bouime], 
F. F. Terwindt, Paniieiden, 
,1. II. v. Ihzowijk. Lohit, 
II. v. Anrooy Jz.. Nieiiwaal, on A 

Vermeulen. Nijmegen, 
Raining 

50. het onderhoud van de rijksrivierwerken 
en hun toebehoord: op het Zwolsehe Diep, met 
daartoe noodige leveringen, herstellingen en 
vernieuwingen en do afbakening van het vaar
water, van af den dag der gunning tot en met 
3(1 Juni '90; ingek. 7 hilj., als: 
G. B hakker Gz, Sliedreeht, ƒ 12,259 

/ 23,999 M. de Vri L. Zandstra. Lemmer, • 11,680 

/' 5545 
I 4665 
t 4585 
3 4540 
. 4299 
ii 3883 
. 3860 

Raming . 3800 
Kroningen, 11 Juli: hot vernieuwen van80 

M. lengte walheschoeiing langs do oostzijde van 
3510 het Winsehoteriliep; ingek. 2 bilj,; minste inschr. 
3475 .1. N. Kruizinga, te Groningen, voor /' 1146. 
3460 Dongen. 11 Juli: het houwen van de verdie-
3398 ping op den westelijken vleugel, het vergrimten 
3317 der schuur en het maken van een torentje op 
3170 bet middengedeelte van het dak op het voorge-
3060 bouw van het K.-K. gasthuis te Dongen, onder 
3500 beheer van don architect A. Verlegh, te Breda; 

Ltek. 4 hilj.: gegund aan den minsten inschr. 
Koenen, te Dongen, voor /" 5693. 

Arnhem. 12 Juli: het verrichten van eenige 
ƒ 10.590 verbouwingen en vernieuwingen en het maken 
n 10,500 van nieuwe meubelen aan de hoogere burger

school school \ en bewaarschool [I. in 2 porc; 
ingek. 4 bilj., uls: 

perc 1 j i e r c . 2 
J. A. Koenders. Arnhem. J 3147 
J. H. v. Hiel, idem ƒ 2496 31(10 
I. de Ruiter, idem ' 23110 
II Bolder, idem 2847 

Gegund aan de minste inschrijvers. 
Itreda. 12 Juli: hel leveren en daarstellen 

ijzeren kap op een nieuw te houwen 
IJ, voor do liruia Corn, en Jos. Lips, 

9.979 
9,690 
9,698 
9,590 
9,493 
9.200 
9.028 
8.840 ! 
6.80(1 

:er d o architect A. Verlegh, te 
als: 

9.060 
8,642.96 
8,720 
8,444 
8.054 
7>9(l 
7,650 
7,575 

kouion 6 hi 
15.346 A. II. Knibbelor, Breda. ƒ 1 ISO 
13.990 | J. Molenschot. Teteringschenilijk, » 838 
13,700 ('. Bank. Breda. . 747 
13.315 Job. Smulders, Terheiden, » 664.62 
13.300 | R. Marbais. Breda, ,. 645 
12,790 ] C. J. v. d. Pas, idem » «35 

Gegund. 
Kedeu. 12 Juli: bet bouwen van een steenen 

brug over de Laak te Roden, onder beheer van 
den architect M. K. Smit, te Dieren; ingek. 5 
hilj., als: 
II. Slotbc i. Reden, ƒ 2278.50 
K. Ilenniiik, idem - 2275 
G. .1. Carmiggelt & Zn., Ihummen. . 2180 
S. Dekker, Doesburg. » 2100 
J. A. G. Teegel, Arnhem, » 1923 
Gegund. 

12,700 
12,560 

11,880 
10.000 
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van Z A T E R D A G 20 J U L I 1889. 

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 . 
Haandag, 21 J u l i . 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het verbouwen van de openbare lagere school le klasse no. 28 aan 

de Weteringschans; 
2o. het uitvoeren van eenige werken aan idem idem It P., op het 

voormalig Karthuizer kerkhof, aan de school 3e klasse »Anua-Visscher-
school'' aan de Nieuwe Hoogstraat, en de school der 4e klasse «Roemer-
Visscherschool" aan den N.-Z. Voorburgwal. 

Lulnjeberd (Fr.), te 12 uren, door de kerkvoogdij der Herv. gemeente 
te Engwierunrt: het verfwerk der zathe, te Oldeboord op Warniahuiz.cn, 
bij H. F. Kerkstra in gebruik. Bilj. inzonden bij den kerkvoogd L. II. 
Pijlman. 

'a-Rage. te l1/» uren, door burg. en weth.: het rioleeren en her-
bestraten van een gedeelte van de Marnixkade en de Jull'rouw-Idastraat. 

Wageningen, te 3 uren, door den architect R. de Vries, in het hotel 
»de Wereld": het bouwen van zes woonhuizen aan de Lawicksche allee, 
aldaar. Aanw. 22 Juli, te 11 uren. (Zie advert, in »». 28.) 

El (Limb.), te 4 uren, door burg. en weth. van Hunsel: het gedeelte
lijk afbreken, opbouwen en herstellen der schoolgebouwen te Kl en te 
Hunsel, benevens het leveren van sehoohneubelen. Aanw. te Hunsel 
van 9 tot 10 uren, en te Kl van 1 tot 2 uren. 

Dinsdag. 23 J u l i . 
Helder, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, in 

het rijkshuis: het inrichten van gedeelten van waterbakken in bomvrije 
gebouwen in de stelling van Helder tot reservoirs voor duinwater, met 
bijbehoorende werkzaamheden en leveringen. Bilj. inzenden uiterlijk 22 
Juli, vóór 3 uren. Raming /' 1100. 

Maasland (Z.-H.). te 12 uren, door het R.-K. par. kerkbest, in het 
kofliehuis »de Pijnas", bij Gebr. Roem: het bouwen eener school met 
onder wijzers woning. Inl. nij den architect Et J. Margrij, te Rotterdam. 
Aanw. 23 Juli, te 10 uren. 

lieerde (Geld.), te 6 uren, door burg. en weth.: het jaarlijksche 
schoonmaken met eenig onderhoud eu verfwerk van de zes scholen dier 
gemeente. 

•udderp (N.-H.), door dijkgraaf en heemraden van den polder de 
Heer-Hugo waard: de levering van raapolie, varkensreuzel, paardenvet, 
petroleum, stearinekaarsen, machineolie, poetskatoen en 5000 hectoliter 
Westfaalsche vlamkolen. 

Kijsoord (Z.-H.), het bouwen van eene pastorie, aldaar. Inl. bij A. 
Pijl Jz.. te Alblasserdam. 

WoenNdag, 24 J u l i . 
'•-Hage. te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: de 

verbouwing van het departement van marine, te 's-Hage. Inl. bij den 
rijksbouwmeester in het 2e district en den hoofdopzichter voor de lands
gebouwen Weinberg, te VHage. Aanw. gehouden. Raming f 35,505. 

's-llage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: 
lo. het maken, leveren en opstellen van drie waterkranen op het 

centraal personenstation te Amsterdam. Raming f 3600; 
2o. het leveren van beslagen eiken wisselhout op het centraal |»ersonen-

station te Amsterdam. Raming ƒ 7000; 
3o. het maken cn leveren van Engelsche wissels en kruisingen op het 

centraal personenstation te Amsterdam. Raming f 18,760. Alles ten 
behoeve van den spoorweg van Nieuwediep naar Amsterdam. Inl. bij 
den eerstaanwezend-ingenieur der sUatssjioorwegen. te Amsterdam. 

Amsterdam, te 11 uren, door den schout-bij-nacht, directeur en 
kommandant der marine: dc levering van koperen en ijzeren spijkers. 

Helenaveen (N.-Br.), te 2 uren, door de maatschappij »Heleuaveen'\ 
in de herberg van J. Deelen: het bouwen eener diiecteurswoiiing met 
kantoren en liijg^lmuweu, zonder levering van inetselinaterialen. Inl. 
bij den architect M Dreesen. te Helmond. Aanw. 24 Juli, te 11 uren. 

Korii iiiMS (Fr.), door den architect F. Brouwer: het afbreken van het 
voorhuis bij de boerenplaats onder Grouw, aan den weg naai' Irnsum, 
in gebruik bij K. Janstna, en liet bouwen van een woonhuis met melk
kelder enz. Aanw. 22 Juli. te 11 uren. 

Heerrnveen, door jhr. uir. J. Roell. te 's-Hage, bij .1. Wierda: het 
verfwerk der zathe te Kortezwaug, Kerkzicht, bij G. S. Westerhof in 
gebruik. 

Donderdag. 25 J u l i . 
Haarlem, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan liet 

gebouw van het prov. best.: het leggen van een dam langs het vaar
water in het Open IJ, buiten den afsluitdijk bij Schellink wonde, eu het 
afzanden der gronden bestemd voor den aanleg eener visscheishaven 
te IJmuiden. Inl. hij den hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur De 
Bruijn eu den adspirant •ingenieur Mariukelle, h e i d e te Amsterdam. 
Aanw. gehouden. Raming ƒ 530,0(r0. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van wateist. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het vernieuwen van de drijf brug 
no. 37 te Alkmaar, behoorende tot de werken van het Noord-Hollandseh 
kanaal. Inl. bij den hoofdïngenierr, te Haarlem, den ingenieur Kempees, 
en den opzichter Lugten, bei le te Alkmaar. Aanw. gehouden. Raming 
ƒ 715(1. 

Haarlem, te 11 uron. door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het wegruimen van het stoomschip 
• Friesland", in de Zuiderzee, nabij het Vrouwe zand, gezonken, lui. bij 
bij den hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur Keurenaer, te Hoorn, 
en den opzichter Schol, te Knkhuizen. Aanw. gehouden. 

klundert (N.-Br.), te 12 uren, door het R.-K. kerkbest.: het bouwen 

var. een kerk met toren en pastorie, 
Genk. te Leur. Aanw. gehouden 

Inl. hij den architect P. J. van 

't L a * (hij Apeldoorn), te 1 uur, door den rentmeester van het kroon
domein: bet doen van eenige herstellingen aan de bouwhoeven, *!ag-
booroen enz., behoorende tot het kroondomein. Inl. bij den opzichter 
Oosterbeek. 

Sieuwalda (Gron.), te uren, door het best. van het waterschap 
Oldambt, ten huize van den kastelein G. Kuiper: het op proliel baggeren 
van een gedeelte van het Koediep. van af de zoogenaamde Uudlandsche 
watering te Oostwold tot het Nieuwkanaal te Miawolda. 

Uronau (Dr.), te 8 uren, namens H. ter Weelo Hz., te Knschedé, in 
het hotel uVorspel": het houwen van een winkelhuis met bakkerij enz., 
op een terrein aan de Stationsstraat, aldaar. Aanw. te 51/, uren. 

Vrijdag. 2« Juli . 
Hiildelhiirg, te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best: het herstellen van de remming-.. .1 „ hei-stellen van 
werken in de binnenhaven te Weuieldingeen bij Schorebrug, behoorende 
tot de werken van het kanaal door Zuidheveland. lui. hij den hoofd
ingenieur, te Middelburg, en den ingenieur, te Goes. Aanw. gehouden. 
Raming f 7300. 

Middelburg, te 10 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het uitnemen van de buitenvloed-
deuren en liet inhangen van twee in reserve liggende vloeddeuren van 
de groote sluis van het kanaal dooi- Walcheren, te Vlissingen. Inl. bij 
den hoofdingenieur, te Middelburg, en den ingenieur, te Vlissingen. 
Aanw. gehouden. Raming / 3150. 

Maa»»luU, te 12 uren, door burg. en weth.: het maken van een 
onderbouw voor een ijzeren ophaalbrug over de Noordvliet. Aanw. 22 
Juli, te Ü 1 ^ uren. 

Zaterdag. 27 J u l i . 
Weesp. te 1 uur, door <le lirma .1. ('. van Houten &Zn.. in het hotel 

»de Roskam'': het ophmgen van landerijen, gelegen aan den Amster-
damschen weg te Weesp en Weesperkarspel, het maken van een 
afsluitingskanaal enz. 

Xaanislag (Zeel), te 2 uren, door het best. der waterkeering van 
de ealamisouso Margaretha-. Kleine Huissens- en Eendrachtpolders, ten 
kantore van den secretaris-ontvanger: de uitvoering van de aarde-, 
kram- en steenglooiingwerken tot dijlisverbeteiiug aan de waterkeering 
van den calamiteusen Eendrai htpolder. Aanw. 23 Juli, te 10 uren. 
Raming f 40¥2. 

Kad-Zandt aai t te 2 uren, door den architect J. H. Hendriks: het 
bouwen van een villa, aldaar. (Zie advert, in w°. 29). 

Zaterdag, 2H J u l i . 
Hilversum, te 12 uren, door burg. en weth.: het maken van een 

dienstgebouw en verdere werken op de nieuwe algemeene begraafplaatŝ  
lid. bij den gemeente-architect P. Andriessen. Aanw, 20 Juli, te U uren] 

Maandag. 2tt J u l i . 
's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën : de levering van 

den metalen bovenbouw van elf s|»oorwogbiiiggen, ten dienste der staats-
spoorwegen op Sumatra. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg en weth.: het bouwen van een 
scheikundig laboratorium op een terrein achter de voormalige veemarkt. 
(Zie adrrrt. \n n«. 2'J. > 

lllnsdag, :iO J u l i . 
Helder, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

aldaar: het maken van gebouwen voor de afstandsmeting voor kust-
batterijen. Hilj. inzenden uiterlijk 20 Juli. voor .'luren. Raming /'13,700. 

Üardreclit. te 12 uren, door het hoofdbest. der vereeniging "Kunst
min", in het lokaal der vereeniging: het afbreken van de bestaande 
gebouwen en het weder daarstellen van een gebouw, ingericht tot 
concert- en schouwburgzaal. s.H-ieteitslokalen enz. Inl. bij den architect 
J. Verheul Dz.. te Rotterdam. 

i:i oieloo (Geld.), te 1 uur, door het best. der Vereeniging tot christe
lijke verzorging van krankzinnigen: het bouwen van 3 paviljoens voor 
rustige krankzinnigen, van een administratiegebouw en van een kerk 
op het landgoed Veldwijk, aldaar, lid. bij den architect E. G. Wentink, 
te Schalkwijk. Aanw. 86, Juli, te 1 uur. 

's-llage. te 2 uren, door het ministerie van justitie: het leveren 
van 8 stuks verwarmingsketels, ten behoeve van de strafgevangenis te 
Leeuwarden, ltd. bij den ingenieur-architect voor tie gevangenissen en 
rechtsgebouwen, te s-Hage. {Zie advert, in »». 28.) 

Herren» een door het poldorbost. van het 4e en 5e veendistrict, 
Onder Eugwirden: de levering van p. m 2-'0 stère zuiver gewasschen 
riviergrint. 

Woensdag, 31 Jul i . 
IL uien, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
het groot scheep vaar water iu het Scheur, tusschen de 
•tl het kanaal tloor het benedeneind van Rozenburg, voor 

Ion waterweg langs Rotterdam naar zee. Inl. bij 
d'ii honldingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur Welcker, te 
Rotterdam, en den adjunct-ingenieur Francois, te Hoek-van-Holland. 
Aanw. 24 Juli, te 12 uren. Raming f 60.000. 

's-llage. te 11 uren, tloor het ministerie van waterstaat enz.: lift 
uitdiepen van een gedeelte der s|M>or weg haven te Fyeuonrd en het 
maken van eenige bijkomende werken, aldiar. Inl. bij uen waarnemend 
eerstaanwezend-ingenieur der staatsspoorwegen, te Rotterdam. Aanw. 
23 Juli. te 1 uur. Raming / 13,300. 

Amsterdam, te 11 uren, door het ministerie van marine: de leve
ring van diverse materialen, gereedschappen enz. 

Ilanderdag, I Aug. 
Vlijmen, te 10 uren, door burg. en weth.: het uitvoeren van eenige 

N-llage, te 
verdiepen van 
l'uskruithaveu < 
de verbetering 
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verbouwingen aan de openbare scliool en on der wijzers woningen, met 
bijlevering der houwstolïen. 

Zuidhroek (Oron.), door bet burg. armbest, bii den secretaris-
penningmeester. H. Verver Jr.: de levering van 200.000 K(ï. klopkeien, 
de kleinste niet minder dan 10 elf. iu doorsnede, te leveren vóór 1 Nov. 

Vrijdag. 2 Aug. 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van bet prov. best.: het maken en inhangen van een 
drijfdeur voor het kanaal van Neuzen, te Sas-van-Gent. Inl. bij den 
hoofdingenieur, te Middelburg, en den ingenieur, te Neuzen. Aanw. 26 
Juli. Raming ƒ 1120. 

's-llage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
herstelten en verbeteren van rijkstolegniallijnen in Friesland cn Overijsel. 
Inl. hij de inspecteurs te 's-Hage en te Leeuwarden. Raming /' 690. 

Kornjum. door den architect F. Brouwer: het doen Van herstellingen 
aan-, het maken van een melkkelder en het dekken der schuur van 
Kijsinga-zathe onder Doniaga. Aanw. 27 Juli, te 12 uren. 

Maandag, Aug. 
's-Hage, te l l 1 / . uren. door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het uitdiepen van een gedeelte van 
den Hollandsehen Usel, onder de gemeenten Moordrecht, Gouda en 
Oovderak, in de prov Zuid-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur en den 
ingenieur, beide te 's-llage. en den opzichter Van Echten, te Gouda. 
Aanw. 29 Juli. Raming f 2200. 

Dinsdag, A Aug. 
Terhorg, te 12 uren, doer het best. van het waterschap van den 

Ouden-IJsel, ter secretarie: het bouwen van de groote kunstwerken ten 
behoeve van de kanalisatie van den Ouden-IJsel, als: 

lo. bestek no. 1, schutsluis en stuw te Doesburg. Raming j 78.4-87; 
idem • Koppel » « 61,980; 
idem aan de Kemmenade. » » 57,500; 
idem bij Terborg. •> • 55.280; 
idem te [lift. » » 66.385; 

alle kunstwerken. » » 50,000. 
Hasselt en De Koning, te Nijmegen. Aanw. 

2o. idem 2. idem 
So. idem 3, idem 
to. idem 4, idem 
5o. idem 5, idem 
6o. idem 6, ijzer voor 
Inl. bij de ingenieurs J. van 

23 Juli, te 10' 4 uren. 
Woensdag, 7 Aug. 

's-Hage. te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de 
uitvoering van baggerwerk tot voortzetting der normaliseering van de 
rivier de Waal. onder Valburg, Beiiningen en F wijk, tusschen de kilo-
meteiraaien 30 en 35 der herziene rivierkaart. Inl. bij den hoofdinge
nieur Leemans, te 's-Hage. en den ingenieur Van der Sleijden, te 
Nijmegen. Aanw. .".1 Juli. Raming f 18,350. 

s-llage. te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: de 
uitvoering van baggerwerk iu het aardapnelengat, behoorende tot de 
werken der Dordsehe waterwegen. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, 
te 's-Hage, Jen ingenieur HüOgenboom, en den opzichter Chevalier, 
beide te Dordrecht. Aanw. 31 Juli. Raming / 0.30 per M 3 . 

Donderdag, ** Aug. 
Haarlem, te 11 uren. door hot ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het bouwen eener nieuwe wuchters
won ing met magazijntje. ter vervanging der bestaande houten woning 
bij de Duivendreehtsche brug, behoorende tot de werken van den grooten 
weg der le klasse no. 3. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, den 
ingenieur De Bruijn, te Amsterdam, en den opzichter Lijsen, te Muiden. 
Aanw. 1 Aug. Raming /' 3715. 

Vrijdag, 1» Aug. 
Middelburg, te 10 uren. door het ministerie van waterst. enz, aan 

het gebouw van het prov. best.: het doen van eenige bestratingen 
op den rijks-grootenweg der le klasse no. 3, op Zuidbeveland. Inl. hij 
den hoofdingenieur, te Middelburg, en den ingenieur, te Goes. Aanw. 1 
en 3 Aug. Raming ƒ 2250. 

Dein . te 12 uren, door burg. en weth.: het bouwen van een gyrn-
nasiumgebouw. aldaar. Inl. bij tien gemeente-architect. 

's-llage. te 1 uur, door liet ministerie van waterstaat enz.: het 
herstellen en verbeteren van de rijk stel eg raai lijn en in de afd. Amsterdam. 
Inl. bij de inspecteurs te 's-Hage en Amsterdam. Raming ƒ 955. 

Woensdag, 14 Aug. 
's-Hage. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken en stellen van de ijzeren bovenbouwen voor zeven draaibruggen 
en eene hooge voetbrug over het kanaal tusschen Nichtevecht en de 
schutsluis bewesten Utrecht, behoorende tot de werken voor den aanleg 
van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de Merwede. Inl. 
bij den hoofdingenieur Wellan. te Utrecht, de ingenieurs Kluit, te 
Amsterdam, en Keinper, te Utrecht, en den adjunct-ingenieur Rosskopf, 
te Utrecht Aanw. 7 Aug. Raming f 92,100. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
voltooien van de voorhaven van de nieuwe schutsluis, binnen den Lek
dijk, onder de gemeente Vreeswijk, prov. Utrecht, behoorende tot de 
werken voor den aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam 
met de Merwede. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan, en den ingenieur 
Kemper, beide te Utrecht. Aanw. 7 Aug., te 2 uren. Raming J 6800. 

'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.; de uit
voering van baggerwerk in het vaarwater der rivier de Waal, tusschen 
de kilouieterraaien 25 boven Nijmegen en 94 beneden Loevestein, der 
herziene rivierkaart. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, 
en den ingenieur Van der Sleijden, te Nijmegen. Raming J 0.18* 
per M'. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz: het 
maken ran negen kribben en het uitvoeren van baggerwerk tot ver
betering van de rivier den Usel beneden Bieren, tusschen de kilometer-
raaien 32 en .15 Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den 
ingenieur Kscher. te Kampen, en den opzichter l'ortheine, te Arnhem. 
Aanw. 7 Aug. Raming / 8450. 

A F L O O P 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Mrgen, 8 Juli: het verhouwen der school en 

onderwijzerswoning te Macharen; ingekomen 7 
bilj.. als: 
(j Verhoeven. te Os, ƒ 3458 
f, v. Dinther, » idem » 3333.33 
Sli. Mulders, » Megen, » 2870 
A v. Griensven, » Os, » 2865 
E. v. Venroij, » Allen, . 274'J 
j l'ijen, » Macharen, • 2749 
(i. v. Dinther, » Os, • 2650 
Gegund. 

/.lerlk.ee, 11 Juli: het maken en zinken van 
iOOO tP zinkstuk of kraagstuk met hijlevering 
ren 2280 scheepston steen aan den oever van 

• liet waterschap Schouwen, aan het noorderstrand, 
district Scharendijke; ingekomen 10 bilj., als: 
II. de Groot, Schèrpenisse, ƒ 12,485 
j . v. Strien. Zieriksee, » 9,200 
C. de Wilde Az., Kattendijke, » 9,026 
I'. .1. Visser Pz., Hansweerd, » 8,997 
J. v. d. Plas, Hardinksveld, » 8,973 
P, Vink, Noordgouwe, » 8,888 
H. C. V. d. Ende. Zieriksee. > 8,780 
,1. Roskam Cz., Sliedreeht, » 8,685 
J. Tollenaar, Neuzen, » 8,593 
M. v. d. Hoek, idem » 8,460 
liegend. 

Zorgvliet (gom. Diever), 11 Juli: het maken 
van een aanbouw, voor korenmolen, aan de 
roomboterfabriek te Oostervvolde, onder beheer 
van den architect Hb. Vrijburg; ingekomen 4 
bilj., als: 
0. Oll'ringa, Donkerbroek, ƒ 1047 
J. I.uiting, Oostervvolde (Fr.), » 1010 
(1. H. Wieberdink, idem • 995.50 
J. L. Eppenga, Lippenbuizen, » 889 
Raming » 892 

Hoek (Z.), 12 Juli: het maken van werken tot 
zeewering enz., met het onderhoud daarvan, aan 
den (wider Loven en Willemskerke; ingekomen 
5 bilj., als: 
Jac. Meertcns, te Hoek, ƒ 1889 
.1. de Uree Fz., » idern » 1776 
li. de iloelder, » Neuzen, » 1755 
J. Jansen, » idem « 1739 
ll . Tholens. » idem » 1735 

Arnhem, 12 Juli: het verbouwen van een 
buis in de Oeverstraat, wijk II no. 42, onder 
beneer van den architect J. Kossink; ingek. 8 
bilj., als: 
G. T. Barenbrug, te Arnhem, / 6302 
H. A. v. d. Sande, « idem » 5944 
G. Kleinhout, • idem » 5666 
.1. A. Koenders, » idem » 5440 
G. J. Lukassen, » idem » 5219 
J. Th. Rutten, » idem » 4935 
II. de Vries, » idem « 4575 
J. N. .lansen, » idem » 4518 
Gegund aan H. de Vries. 

Amsterdam, 12 Juli: het bouwen van eene 
stoomdiamantslijperij. op een terrein aan de 
Albert-C'uijpstraat, hoek Ruiisdaelkade, onder 
beheer van de architecten J. W. cn C. W. Meijer; 
ingek. 28 bilj., als: 
W. Room, te Amsterdam, ƒ 57.900 
H. W. Knipper en J. 

Vree. • idem . 56,900 
J. I). Prenzler, » idem » 56,800 
II. RietsnijJor & Zn., » idem » 56,660 
W. Voskuil, » idem » 55,200 
G. VVoudt, » idem :) 53,385 
H. C. Dorlas, » idem o 52,900 
E. H. Helle. » idem » 52,500 
A. Aalders, » idem » 62.480 
A de Neef. » Brielle, » 52,300 
K. Hollander. » Gouda, » 52.240 
A. Puna, ' Amsterdam, » 62.0(10 
D. Cerlijn en J de Haan, » idem » 52,000 
0. Rietsnijder, » idem » 61,980 
0. .1. Maks, Jz., » idem » 51,300 
(I. J. Ph. Zuiderlioek, » idem » 51.200 
K. J. l i . v. Damme, » idem • 61,200 
Th. Ligthart, » idem » 51,000 
J. Stam, » idem » 60,111 
H. J. Meekers, » idem » 60,986 
G. A. v. Spanje, » idem » 49,980 
J. Koster, » idem » 49,490 
D. Verbeek & Zn., » idem » 49,157 
D. W. Venemans, » idem » 48.990 
D. Hcijink, » idem » 48,800 
E. R. Kuipers, » idem » 48,480 
l'b. Warners, » idem » 48,460 
W. Meijer en Van de 

Koolwijk, » idem » 48 280 
Wlaaenkerke, 12 Juli: de verbouwing en 

hot onderhoud der directiekeet enz., aan den 
cal. Vlietepolder; ingek. 3 bilj., als: 

A. Boone, te Wissenkerke, ƒ 1213 j 
C. Kievit, - Kolijnsplaat, » 1205 ! 
L. D. v. d. Linde, • Kortgcne, » 1195 

Raining /' 926 73*. 
Am.terdam, 12 Juli: de levering van ver- 1 

schillende benoodigdheden voor de marine; minste ; 
inschr. waren: 

Perc. 1, houtwaren, 11. C. van Gelder & Zn., 
te Amsterdam, voor I' 8650. 

Perc. 2, Honduras mahonie, B. Schilte, te 
Uselstein, voor f 4758. 

Perc. 3, plaatijzer. Dikema & Chabot, te 
Rotterdam voor ƒ 19,751.09. 

Perc. 4, stalen platen en vuren, Gebr. V. d. 
Vliet, te Amsterdam, voor / 6976.92. 

Perc. 6, vlam? en steunpijpen. C. Koning Jr., 
idem, voor f 7908. 

Perc. 6, machinekamerbehoeften, dezelfde, id., 
voor / 723.50. 

Perc. 7, pakking, Landré en Glinderman, idem, 
voor ƒ 1458. 

Middelburg, 12 Juli: het plaatsen van leu
ningen langs eenige opritten in de wegen langs 
liet kanaal door Zuidbeveland; ingek. 6 bilj., als: 
I'. J. Visser Pz., Hansweerd, ƒ 4840 
P. Dronkers, Kapelle, en A. Goedemond, 

Hansweerd, i 4650 
J. l i . Koch, idem » 4508 
A. v. Dijck, Bergen-op-Zoom, » 4491 
L. Kalis Kz., Sliedreeht, » 4380 
A. E. Stijkel. Appingedatn, » 4345 
Raming / 6000 

T l e l , 13 Juli: de levering van 570 M ' grint 
voor het onderhoud van wegen, in 3 perceelen; 
ingek. 3 bilj., als: 

te Nijmegen, 
» Tiel, 
i) Hardinksveld, 

per M 3 

ƒ 1-41 
» 1.28 
» 1.22 

J. F. Lips, 
W. G. Koenen, 
II. den Breejen 
Gegund. 

Murmerwoude. 13 Juli: het uitdiepen der; 
Akker woudjter vaart, met bijbehoorende kunst-
werken. 

Perc. 1, ingek. 1 bilj., van D. M. Brouwer, te , 
Zwaagwesteinde. voor ƒ 895. 

Perc. 8, ingek. 3 bilj., als: 
H. P. de Vries, te Dokkom, ƒ 1359 
D. G. v. d. Werir, » idem » 1187 
A. .lousma, » Nijkerk, » 1122 

Massa; ingek. 5 bilj., als: 
J. v. d. Werll, te Dokkum, ƒ 4405 
M. de Vries, * Lemmer, . 3680 
11 .1. Dolle, » Bakhuizen. • 3484 
A. Visser, « Tietjerk. • 3100 
G. II. Volmer, • Dokkum, » 2749 

In massa gegund. 
Raming ' 2986 j 

Hotterdam, 13 Juli, voor rekening van den 
polder «Prins-Alexander": lo. het onderhoud dei-
kunstwerken van den polder, ged. '89,'90; ingek. 
5 hilj., als: 
Joh. 'v. Dort, te Kralingen, f 1895 
C. Buijs, . Kapelle a/d. Usel, » 1870 
D. Hoogendijk, » idem » 1777 
W. v. Verre, » idem •> 1665 
M. Tieleman, » Kralingen, » 1487 

2o. het onderhoud der wegen en dijken van 
den polder, ged. '89;'90; ingek. 4 bilj, als: 
J. Schreuders, te Kralingen, ƒ 2180.65 : 
M. Bot, » Vlaardingen, » 1875 
W. Löhe, » Kralingen, » 1651 
F. Vorzeijdcn. » idem » 1550 

Kaaniadonk, 15 Juli: de vergrooting van het 
post- en telegraafkantoor, aldaar, onder beheer i 
van den bouwkundige W. Wijsbek; ingekomen 
6 hilj., als: 

' Raamsdonk, / 3335 
idem n 3120 
idem » 2987.88 
idem » 2641 

Geertruidenberg.» 2640 
Raamsdonk, •• 2324 

F. II v. Beek, te 
Gebr. II. de Beer. . 
II. v. Onzenoord, » 
J. Schuller, i 
J. Franssen, i 
Gebr. Klein. l 
Gegund. 

Aaaen, 16 Juli: het bouwen van eene school 
voor openbaar lager onderwijs met bijbehoo
rende onderwijzerswoning voor p. m. 336 leer
lingen; ingek. 8 bilj., als: 

te Groningen, 
Assen, 

W. Wispelink, 
II. Winters, 
G. Stel, 
II. Jalvingh en H. 

Smallenbroek, 
A. de Vries en D. B. 

Wiering, 
D. Ncisingh, 
K. J. Kalt, 
J. Dokter, 

Arnhem, 15 Juli 

idem 

idem 

idem 
idem 
Heerenveen, 
Leeuwarden, 

30.8(10 
27,269 
26,490 

» 26,300 

» 26.289 
» 26,250 

24,888 
23,617 

liet verbouwen van één 
der kostknoperswoningon in het St.-Catharina-
gasthuis op de Beekstraat, aldaar, onder beheer 
van den architect B. A. Berends; ingekomen 5 
bilj., als: 

G. Kleinhout, te Arnhem, / 1065 
S. Bruigom, » idem » 1063 
B. Bolder, » idem » 956 
J. N. Jansen, » idem » 777 
J. II. de Vries, » idem » 739 
Gegund. 

Kralingen. 15 Juli: het maken van een 
houten schoeiing en het aanplempen en ophoo-
gen van de slikken op het terrein der Kraling-
sche katoentnaatschappij. onder beheer van den 
architect A. van Ameijden van Duijin Dz.; ingek. 
19 bilj., als: 
Gom. v. d. Meijden, Hardinksveld. ƒ 25,990 
A. A. E. Veenenbos, Brielle, » 23,066 
P. Baggerman, Pz., Werkendam, » 21.390 
A. Boef. Kralingen, « 20,500 
J. J. v. Sluisdam. Dordrecht, « 19,940 
G. Keij, Rotterdam. » 18,99» 
C. de Jong Jz., Hardinksveld, » 18,980 
H. J. Nederhorst, Gouda, . 18,940 
P. G. Wintert, Kralingen, • 18,900 
G. Beenhakker Gz.., Sliedreeht, » 18,490 
H. Lagerwaard, Rotterdam, » 17.972 
P. J. Dubbelman, Dordrecht, » 17.680 
U. Zuiderlioek, Sliedreeht, » 17,310 
C. J. den Dunnen, Iliimmelen, « 17,267 
A. ». d. Meijden Az., Hardinksveld, » 16,987 
A. de Neef, Brielle, » 16.887 
A. de liaan, Rotterdam, » 16,649 
W. Zonneveld, Kralingen, » 10,595 
II. de Jong Pz., Ammerstoi, > 15.600 

Nappemeer. 15 Juli, voor rekening der ge
meente: lo. het bouwen van eene nieuwe school 
te Sappemeer; ingekomen 4 bilj., als: 
J. I. en B. C. Toesman, Groningen, / 13.920 
J. en G. Beenker, Sappemeer, » 12,837 
G. en J. lluizinga. Zuidhorn, » 12,116 
J. E en II. Wolrich, lloogezand, » 11,980 

2o. het houwen van eene onderwijzerswoning 
te Sappemeer; ingek. 6 hilj., als: 
J. I. en B. C. Toesman. Groningen, ƒ 4600 
J. E. en 11. Wolrich, Hoogezand, » 4195 
11. R. Holthuis en II. Gras, Zuidbroek, » 3991 
J. en G. Beenker, Sappemeer, » 3849 
E. E. Warnders, Sappemeer en D. Gorter, 

lloogezand. » 3400 
G. en j . lluizinga. Zuidhorn. » 3348 

3o. het maken en plaatsen van het benoodigde 
ameublement in de nieuw te bouwen school; 
ingek. 12 bilj., als: 
M. .1. en J. Èlzer, Groningen, / 2623 
C'. Ph. Norder en W. Jacobs, idem » 2483.50 
E. Peters en A. J. Swarte, idem » 2463 
G. en J. lluizinga, Zuidhorn. » 2348 
J. cn G. Beenker, Sappemeer, » 2197 
,!. P. de Wit en C. J. W. Kloostcrhuis, 

Groningen, » 2169 
J. I. en B. C. Toesman. idem » 2120 
P. Bosnia en I.. Klaasson Sappemeer, • 1996 
J. E. en H. Wolrich. lloogezand, » 1830 
H. v. Houten en M. Omta, Leek, » 17*5 
J. Meijer en G. v.Zanten, Sappemeer,» 1759.88 
H. l i . Holthuis en II.Gras. Zuidbroek,» 1716 

Massa, ingek. 4 bilj.. als: 
J. 1. en B C. Toesman. Groningen, ƒ 19,758 
K. Lentz en K. .1. Emmelkaiiip. Ruis-

scherbrug, •' 16,999 
B. B. Kooi en W. Koster, Zuidhorn, « 16,511 
R. en W. Wieiinga, LTrum. » 16,391 

Massa van perc. 1 en 2: ingek. 5 bilj., als: 
H. en K. Nieland. Wirduin. ƒ 16,170 
.1. Pot en M. Doornbos, Stedum, . 16 023 
W. D. en II Rothschafer, idem » 15,987 
.1. Buurke en Daanje. Noordbroek. • 14,845 
M. Tijins en !1. Schroder, Sappemeer, • 14.176 

Anier.foert, 15 Juli: het bouwen van eene 
niestloods met beerkelder en bergplaats voor de 
gemeente-reiniging te Amersfoort; ingekomen 
13 bilj, als: 
|>. Boks, te Amersfoort, ƒ 3429 
G. li. üijsbertse, » idem '• 3350 
C. v. Sti'iijvenberg, » Kampen, » 3230 
M. Salomons. » Amersfoort, • 3228 
3. v. Harpen, » idem » 3200 
C. M. v. Heineri. » idem » 3170 
J. C. v. Eijbergen, » Idem • 2980 
T. v. Daal, . idem . 2970 
L. v. Achterberg, » idem » 2908 
G. Wassink, » idem » 2898 
II. Heilijger3, u idem • 2898 
W. v. d'. Kooij, » idem » 2739 
J. KlaarenbeeK, » idem » 2724 
Gegund. 

'a-llage. 15 Juli: het bestorten van de Hoorn-
sehe hoofden aan den Oudenhoornschen zeedijk, 
behoorende tot de zeewerken in de prov. Zuid-
Holland; minste inschr. M. Bot, te Vlaardingen. 
voor ƒ 8625 
Raming » 3650 

Rotterdam, 16 Juli: liet bouwen van een ge
bouw tot het houden van catechisatiën, voor de 
Ned.-llerv. gemeente; ingek. 13 bilj., als: 



D E OPMERKER. 

J. Voogt, 
W . II.n n u . i n . 
A. de Haan, 
H. Lagerwaard, 
H. Cramer, 
R. I). v. Andel, 
Tea bergen, 
J. C. Houtzager, 
C. «L v. Tussenbroek 
A. Plena, 
P. Bleijenburg, 
A. Heukeiuans, 
J. Suetermeer, 

Mein (Limburg) 15 Juli: het bouwen van eer 
school, onderwijzerswoning eu raadhuis; ingek 
7 bilj., als: 
L. Hoedemakers, Wijk (Maastricht», 
J. Leintnens. Heek, 
G. Reekers, Sittard, 
3. M. Mem, Put (Schuinen), 
J. M. Bollen, Wijkhoven (Belg. Limb.) 
E. Dunuits, Wijlré, 
J. II. Peters, Beek, 

Behoudens goedkeuring van den ministt 
hinnenl. zaken, gegund 

te Rotterdam, ƒ 20,057 
9 idem > 19,993 
i» idem » 19,980 
1 idem B 19,120 
B idem * 19,100 
• idem » 19,090 
1 idem » 18.990 
1 idem * 18.960 
• idem 18,860 
> idem B 18,679 
| ideut » 18,490 
* idem » 17,949 
> idem •i 16.450 

ƒ 15,100 
i 14,990 
• 14.960 
» 14.948 

13.880 

J. v. d. Braak, 
C. ter Horst, 
J. v. d. Kamp, 
J. Witte veen, 
F, W. Geurden, 
A. Feberwee, 
H. B. Lepping, 
R. v. d. Spoel, 
T. Kijbers, 
G. Beltman, 
.1. Aal|>oel, 
II. Luminers. 
E. v. d. Woerd Jz., 
B. v. d. Worp. 
G. Peteri Cz., 
Raming 

te Apeldoorn, 
B Zwolle, 
» 's-Hage, 
» Deventer, 
B Apeldoorn, 
» Deventer, 
» idem 
B idei n 
B Apeldoorn, 
» Deventer, 
• idem 
• idem 
» idem 
» idem 
• idem 

ƒ 19.888 
» 19,446 
» 19,4:19 
l 19,200 
* 19,190 
» 19,139 
» 19,100 
» 19,100 
» 18,900 
B 18,875 
• 18,651 
B 18,650 
» 18627 
» 18,387 
B 17.964 

20,000 
Breda. 16 Juli: het verbouwen van een pak

huis tot heerenhuis, staande en gelegen aan de 
Mauritsstraat, aldaar, onder beheer van den 

» 13,799 architect A. Verlegh; ingek. 12 bilj., als: 
12,815 ; J. Hol, 

van ! Gebr. v. Poppel, 
Erven A. v. Riel, 

Keuzen, 15 Juli: bet maken van klinker-en J. II. Oppen brouwers, 
keibestratingen, in de kom der gemeente, met H. v. Meel, 
bijbehoorende werken, benevens het leveren van ! A. Verhagen & Zn., 
materialen; ingek. 3 hilj., als: 
J. Kolijn, te Neuzen, ƒ 2982 
D. de Doelder, » idem » 2969 
K. de Vos, » idem » 2968.70 ; 

A i t i M f r d n m , 15 Juli: het wegbreken van een 
perc. aan het Rokin no. 70 en het d aarter plaatse 
bouwen van een winkelbuis met bovenwoningen, 
onder beheer van den architect W. Langhont 
Gz.: ingek. 31 bilj., 
C. Rietsnijder, 
D. H. Zeevat, 
D. Heijink, 
D. Oosterink. 
D. W. Veeneman, 
J. Stam, 
P. Schmidt en K. 

Hermans, 
D. Verbeek & Zn.. 
D. Schut. 
H. Rietsnijder ft Zn 
6, Boon, 
J. F. Premier, 
A. A alders, 
A. Paans. 
W. Groeve. 
W. Voskuijl. 
A. J. v. Liemt, 
G. Woud. 
Th. Ligthart. 
K. J. If. v. Damme. 
L. de Neef Lz., 
H. C. Dorlas, 
E. H. Helle, 
J. Scbaafstra. 
J. Koster, 
P. A. Warners, 
B. Cruijlf, 
H. Schouten. 
C. Nieuwstad, 
G. J. Th. Zuiderhoek, 
A. T. Sleeswijk, 

Gemert , 16 Juli: 
huis met koethuis, onder beheer van de bouw
kundigen Wnutorlood en Berkelaar, te Schiedam 
ingek. 10 hilj., 
6 . v. Rassel, 
K. v. Straten, 
A. v. d. Meer, 
J. v. Koenen, 
Paaps, 
J. v. d. Velden 
J. Swinkels. 
A. J. v. Wijk, 
F. Olivier. 
A. Michaelsen, 

Lorn hem 16 Juli: het doen van voorzienin
gen aan de water keeringen in het inundatie
kan, tal van de Waal, bij Tiel, naar de Lings, 
onder beheer der genie, aldaar; ingekomen 4 
hilj.. als: 

te Tiel, 
» Gorichem, 
» Herwijnen 
i llciikoluin, 

te Breda, 
» Prinsenhage, 
B Breda, 
» idem 
B idem 
- idem 
B idem 
» idem 
s idem 
B idem 
» idem 
B idem 

aU 
te Amsterdam, ƒ 22,680 
• idem B 22.600 
n idem B 22,400 
0 idem » 22,300 
» idem » 22.222 

idem » 22,169 

idem »» 22.100 
I idem » 21,987 
• idem B 21,900 

, B idem B 21,150 
I idem I 21,126 
• idem » 21,050 

idem B 20,644 
» idem » 20,400 
1 Buiksloot, 1 20,347 
• Amsterdam, • 20.300 

» idem » 20.280 
• idem I 19,991 
1 idem • 19.991 
t idem B 19,900 
t Hrielle. » 19,890 
I Amsterdam, B 19.789 
1 idem » 19,780 
> idem » 19,740 
t' idem » 19,620 
I idem » 19,500 
e idem B 19,400 
• idem » 18,594 
• idem i 17,600 

idem B 17.600 
1 idem » 17,189 

Th. Erkelens, 
C. de Kan ter, 
Adr. Verhagen, 
VV. v. Boxsel, 
G. v. d. Velden, 
J. v. Dienderen, 
Gegund. 

' . .Ho,rl i , 17 Juli: het houwen vaneen pand 
aan de Breedehaven te 's-Bosch, onder beheer 

J 2329 
2:123 
2217 
2ii;r> 
2 nu 
215» 
8067 
1M8 
W'.il 
1H75 
1984 
1850 

F. lloenselaars, 

F. v. Hout. 
Ileckum, 

Mierloo, 

te s-Hosch, 
» idem 
l idem 
, idem 
» idem 
» idem 
» Rotterdam, 
, 's-Uosch, 

/' 10,800 
» 10,750 
> 0,825 
> 9,580 
. 9,565 
» 9.497 
. 9,169 
» 8,164 

Hoek (Zeel.), 17 Juli, voor rekening van den 
.oudepolder: lo. het maken en vernieuwen van 

J. de Bree F*., 
.1. Meertes, 
,1 ianssn, 

de Doelder, 

te Neuzen. 
» Hoek, 
» idem 
.) Neuten, 

idem 

ƒ 1155 
• 999 
l 990 
» 970 

93727 
2o. het onder proliel brengen en begrinden 

/ 1350 
» 1275 
» 1219 
- 1219 

1072.27 

J. de Wener, 
C. Muilwijk. 
G. Looi jen. 
A. de Groot Cz., 
Raming 

Utrecht. 16 Juli 

Tholens. te Neuzen 
de Bree Fz, » Hoek, 
Jansen, p Neuzen, 
M o e r l o o s . • Hoek, 
de Doelder, , Neuzen, 

Utrecht. 18 Juli: het aanbrengen van beeren 
het houwen van een woon- ' tegen de landhoofden, het buitenwaarts verlen

gen van den pijler en het versterken der schuif-
inrichtingen van de groote Kmpelsche sluis, in 
den staatsspoorweg van Utrecht naar 's-Hosch; 

/ 17.400 ingek. 13 bilj.. als 
» 17.200 J. M . Gruijtèrs, 
» 16.978 D. Barneveld, 
» 16,950 J Monster, 
• 16,844 l i . Tichelaar. 

A. J. Schouten, 
P. H. de Better, 
L. Kalis Kz., 
.1. v. Vuuren. 
P. W. v. Ilattum, 
A. Jansen. 
A. v. Hezik, 
.1. v. Harpen, 
L. Boteri'iaus, 
Raming 

te Utrecht, 
ii idem 
M Zevenbergen, 
» Helmond, 
n idem 
" idioo 
o idem 
» Niinen, 
ii Geinert. 
» Loonsehedijk, 

16,800 
• 16,785 | 
. 16 770' 
. 16.400 

15,567 

j 1786 
• 1689 
» 1640 
. LUS 
• 1500 

het leveren van een ge-
trokken-ij/.eren bovenbouw aan de noordelijke 
vaste opening der brug over den Omval, kilo-
meterpaal 1.917, lijn Amsterdam—Arnhem; ingek. 
2 bilj.. als: 
Kon. fabriek van stoom- en andere 

werktuigen, Amsterdam, J 4270 
P. II. Hermann, Utrecht, • 3960 

Ileventer, 16 Juli: het bouwen van eene 

te Orten. f 15.300 
Vreeswijk, 14 280 

» idem » 14,100 
a Utrecht, „ 14.100 
I idem B 13.770 

| Kmi-el, ft 13.560 
Sliedrecht, 13 180 
Zalt-Bnmmel, » 13.130 

» idem 12.590 
i Hedel. | 11,650 
• Kerkdriel, • 11,600 
1 Amersfoort, 11.450 
l Gilze. • 11.394 

• 11,500 
- . - l l o s . l i 18 Juli: het doen van verbeteringen 

van Ondergeschikt belang aan het lort Nieuw 
St.-Anilries, onder beheer der genie, aldaar; 
ingek. I hilj., van M. Boeren, Heusden, ƒ 1030 
Raming , 1050 

W a n r o o i , 18 Juli: het houwen van een woon
huis met stalling voor M. Rennen; ingekomen 2 
bilj.. als: 

te Dreumel, ƒ 8200 
< Wanrooi, » 7800 

A. Th. v. Mussen. 
.1. Bouwmaiis, 
Gegund. 

s-He*rli, 18 Juli het driejarig onderhond 
van den straatweg van's-Bosch naar Best; ingek. 
3 hilj., als: 

| A, v. Heessel, te Boxtel, ƒ 8700 
j P. A. Bloem, • idem » 8635 

A. Schellaken*, » Vucht, » 8259 
! Gegund. 

Amsterdam. 18 Juli: het bouwen van het 
café-restaurant «het Gouden Hoofd", aan het 
Rcmbrundtsplein, aldaar; ingek. 19 bilj.; 
hoogste inschr. D. Cerlijn ft Zn., en' A. J. de 

Haan, Amsterdam, ƒ 51,000 
; minste » E. R. Kuipei-s, Nieuwer

amstel, » 42,725 
vinsi i i .li, o, 18 Juli: het bouwen van een 

kofliehuis enz., voorde Amsterdamsche arbeiders-
maatschappij, aan de Rozengracht, aldaar, onder 
beheer van den architect Joan Nieuwenhuis; 
ingek. 6 bilj., als: 
C. Kosters, te Amsterdam, f 13,950 
,1. Schaal'stra, . idem » 12,674 
C. Nieuwstad, > idem » 12,500 
W. D. v. Zoost en B. 

Steenweg, o idem » 12,325 
D. Heijink, » idem » 12,235 
J. J. v. Greuningen, » idem » 11,110 
Gegund. 

Breda, 18 Juli, voor rekening der gemeente: 
10. het voltooien der rioleering van het gedeelte 
van den nieuwen Haagdijk, van af den llaagdijk 
tot de brug over de Singelgracht, het leveren 
en leggen van trottoirbanden en het doen van 
bestratingen, aldaar, benevens het vervangen 
der keien door ijzersteentegels van de trottoirs 
van den Haugdijt; ingek. 6 bilj., als: 
I'. Rijppaert. te Ulvenhout, ƒ 4738 
Th. Kessel, > Breda, « 4687 
W. Houwens, » idem » 4444 
B. Verlogh, » Ginneken, » 4335 
L'. de Kanter, • Breda, » 4277 
M . Bakkeren, D Prinsenhage, » 4094 

2o. het verhouwen en herstellen van het ge
bouw der vischmarkt; ingek. 3 bilj., als: 
J. F. Smulders, te Breda, ƒ 1662 
Th. Kessel, » idem > 1433 
G. v. d. Velden. » idem » 1197 

So, het leveren van iep'iihouten brugstrooken 
voor bovendekken op bruggen; ingekomen 3 
bilj., als: 
W. Mol, te Breda, ƒ 369 
A. Bliilevens, . Made, » 367 
J. v. Scheld, i Breda, » 324 

Gegund aan de minsto inschr. 
'•-Hage, 19 Juli: het herstellen en verbeteren 

van rijkstelegraallijnen tusschen Haarlem en 
Rotterdam; ingek. 4 bilj,, als: 
W. v. Dijk, Jutfaas, /' 1995 
P. v. Essen, Heilweg, '» 1987 
K. Snevders de Vogel, Schiedam, » 1935 
.1. J. Houma, Langezwaag, » 1700 
Raming i> 1950 

Kot lerdani , 19 Juli: het stichten van drie 
gebouwen en eene loods, en het verrichten van 
eenige andere werken on het terrein van het 
openhaar slachthuis; ingek. 17 bilj., als: 
M. A. J. Taverne, 's-Hage, ƒ 69,000 
A. Kos-Koolhaalder, Rotterdam, » 67,300 
I). J. Ulenberg, idem > 67,000 
G. Keij, idem » 66,600 
Ph. Verbruggen, Waddinksveen, » 65,900 
11. Stelwagen, Rotterdam, » 66,300 
A. Hoef, Kralingen, » 63,897 
C. J. v. Tussenbroek, Rotterdam, > 68,860 
H. Breur, idem > 62,699 
P. G. Winters, Kralingen, » 62,150 
A. de Haan. Rotterdam, » 61,300 
11. J. Heiman & Zn., idem » 60,442 
.1. Spruijt en A. v. Staveren, Kralingen, » 59,774 
L. de Neef Lz., Brielle, » 69,500 
A. de Neef en L. de Neef Lz., idem » 59,439 
W. Zonneveld, Kralingen, » 59.(100 
J. A. v. d. Heijden, Hardinksveld, » 58.989 

«rnheni, 19 Juli: het onderhoud van het 
gemeente-rivierbad; ingek. 4 hilj., als: 
D. .1. Ilidiliuk. te Arnhem, ƒ 2115 
Gebr. v. Haaien, » idem » 1946 
J. de Ruijter, » idem » 1757 
II. Bolder, > idem > 1680 

De gunning is iu beraad gehouden. 
De aanbesteding van het leggen van cement

riolcn is uitgesteld. 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E E K E R 

van Z A T E R D A G 27 J U L I 1H89. 

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, 2» J u l i . 

• ••lage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: de levering van 
den metalen bovenbouw van elf spoorwegbruggen, ten dienste der staats
spoorwegen op Sumatra. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: het bouwen van een 
scheikundig laboratorium op een terrein achter de voormalige veemarkt. I 
(Zie advert, ie »». 29.) 

Aarlanderveen (Z.-H.), te 12 uren, door het beet. van den droog
gemaakt™ i«lder westzijde te Aarlanderveen, ten huize van C. Niemeijer: 
het duen var. eenige herstellingen aan de brug over de ringvaart van 
de Ziendeweg, vóór de woning van Kempen. Aanw. te 10 uren. 

Dinsdag, :lo J u l i . 

Helder, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
aldaar: het maken van gebouwen voor de afstandsmeting voor kust-
batterijen. Uilj. inzenden uit olijk 29 Juli, vóór 3 uren. Raming /'13,700. 

Hiirdrrcht . te 12 uren, door het hoofdbest. der vereeniging «Kunst
min", in het lokaal der vereeniging: liet afbreken van de bestaande 
gebouwen en het weder daarstellen van een gebouw, ingericht tot 
concert- en schouwburgzaal, socicteitslokalen enz. Inl. bij den architect 
J. Verheul Dz., te Rotterdam. 

Ermele* (Geld.), te 1 uur, door het best. der Vereeniging tot christe
lijke verzorging van krankzinnigen: het bouwen van 3 paviljoens voor 
rustige krankzinnigen, van een administratiegebouw en van een kerk 
op het landgoed Veldwijk, aldaar. Inl. bij den architect E. G. Wentink, 
te Schalkwijk. Aanw. gehouden. 

'••Hage, te 2 uren, door het ministerie van justitie: het leveren 
van 8 stuks verwarmingsketels, ten behoeve van dc strafgevangenis te 
Leeuwarden. Inl. bij den ingenieur-architect voor de gevangenissen en 
rechtsgebouwen, te s-Hage. (Zie advert, in n«. 28.) 

Nijmegen, te 2 uren, door burg. en weth.: het bouwen eener 
/.esklassige school voor openbaar lager onderwijs, aan de Nieuwemurkt-
straat, aldaar. 

WiMenkerke (Zeel.), te 2 uren. door het best. van den |Kilder rhoorn. 
in het gemeentehuis: het aanbrengen van eene kade op een gedeelte 
zeedijk van gemelden polder, Aanw. te 10 uren. 

Kn.rhrdr. te 7 uren, in het hotel van de Wed. II. Amelink: het 
bouwen van twee woonhuizen op een terrein, gelegen aan den Olden-
zaalschen straatweg. Aanw. te 9 uren. 

Ilrerenveen, door het polderbest. van het 4e en 5e veendistnet, 
Onder Engwirden: de levering van p. m 220 stère zuiver gewasschen 
riviergrint. 

Woeilftdag, 31 Juli . 
s - l l a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.i het 

verdiepen van het groot scheepvaarwater in het Scheur, tusschen de 
Iluskruithavcn en het kanaal door het benedeneind van Rozenburg, rooi
de verbetering van den waterweg langs Rotterdam naar zee. Inl. bij 
im hooldingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur Wekker, te 
Rotterdam, en den adjunct-ingenieur Francois, te Hoek-van-Holland. 
Aanw. gehouden. Raming ƒ 50,000. 

'••Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
uitdiepen van een gedeelte der spoorweghaven te Fiienoord en het 
maken van eenige bijkomende werken, aldaar. Inl. bij den waarnemend 
eerstaanwezend-ingenieur der staatsspoorwegen, te Rotterdam. Aanw. 
gehouden. Raming ƒ 13,300. 

A m s t e r d a m , te 11 uren, door het ministerie van marine: dc leve
ring van diverse materialen, gereedschappen enz. 

Duimen (Dr.), te 12 uren, door het best. van het waterschap Weer-
dinge, in het logement Kooiker: het bouwen van twee houten draai
bruggen over kanaal A te Nieuw-Weerdinge, gein. Kunnen, en het 
bouwen eener brugwachterswoning bij een dier bruggen. Aanw. 30 
Juli, van 11—4 uren. Bilj. inzenden 31 Juli, van 10 tot 12 uren, hij 
den secretaris. 

Leeuwarden, te 1 uur, dixir burg. en weth.: het maken van een 
gebouw tot uitbreiding van het gymnasium, 

Leeuwarden, te 1'/, uren, door burg. en weth.: het leveren en 
stellen van een houten walboschoeiiug langs het voetpad naar Snak-
kerburen. 

Donderdag. 1 Aug. 
Vlijmen, te 10 uren, door burg. eu weth.: het uitvoeren van eenige 

verbouwingen aan de openbare school en onderwijzerswoningen, met 
bijlevering der bouwstotlën. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van hinnenl. zaken, aan 
het gebouw van liet prov. best.: het uitvoeren van eenige werken aan 
het rijkskiankzinnigengesticht te Medemblik. Inl. bij den rijksbouw-
kundige voor de onderwijsgebouwen enz., te 's-Hage, en den opzichter 
van het rijkskraiikziunigeiigesticht T. II. Slinger, te Medemblik. Aanw. 
gehouden. Raming /' 8470. (Herbesteding.) 

Ziiidimirk (Gron.), door het burg armbest, bij den secretaris-
peniiingineester. H. Verver Jr.: de levering van 200,000 KG. klopkeien, 
de kleinste niet minder dan 10 cM. in doorsnede, te leveren voor 1 Nov. 

Hula.en (Geld), door burg. en weth.: de verbouwing der gemeente-
school en onderwijzerswoning, en het leveren van sclioolmeubelen voor 
288 leerlingen. Aanw. .10 Juli, te l l 1 / , uren. 

Vrijdag, * Aug. 
Middelburg, te 1(1 uren, door het ministerie van watent enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het maken en inhangen van een 
drijfdeur voor het kanaal van Neuzen, te Sas-van-Gent. Inl. bij den 

hoofdingenieur, te Middelburg, en den ingenieur, tc Neuzen. Aanw. ge
houden. Raming ƒ 1120. 

's-llage. te 12 uren, door den architect W. 11. van Lielland. in het 
hotel «Café central": het afbreken van een boerenhuis, en het daarter-
plaatse bouwen van eene villa; bedoeld boerenhuis maakt een gedeelte 
uit van de buitenplaats Welgelegen, te Rijswijk. 

Leen warden, le 12 uren, door burg. en wetli. van l.eeuwarderadeel: 
het gewoon en buitengewoon onderhoud van L I - uteuvrken. ged. het 
2e halfjaar '89, in 7 perc. Inl. bij den gemeente-opzichter L. II. Wes-
sclius, te Huiziltn. 

'i-llage, te l uur. door het ministerie van waterstaat enz.: liet 
herstellen en verbeteren van rijkstelegraallijnen in Friesland en (Iverijsel. 
Inl. bij de inspecteurs te 's-llage en te Leeuwarden. Raming /' 690. 

Arnhem, te 1 uur, door den dijkstoel van het polderdistrict het 
Arnheinsche cn Velpschebroek, ten gemeentehuize: 'Ie levering van I5U 
M 3 grove gewasseheu grint voor den Arnhenisihen Broekdijk. Bilj. in
zenden luj den secretaris. Rijnkade 30 

k o m j u i n . door den architect F. Brouwer: het doen van herstellingen 
aan-, het maken van een melkkelder en het dekken der schuur van 
Eysinga-iathe ouder Doniaga. Aanw. gehouden. 

t'rsem (N. II , door geeoinniitteenlen v • de verin-teling van den 
weg genaamd de Uitweg van de Wogmeer, ten raadhuize: het ver-
hoogen en met grint beuarden van den genoemden uitgang, lui. bij 
den opzichter Johan Hille, te Ursem Aanw. 30 Juli, te 10 uren. 

Zaterdag , :t Aug. 
kampen, te 12 uren. door het best. der vereeniging ten doel heb

bende de vinding, daai-stelliug en verzekering der middelen tot droog
making van den, Koekoek en verveening van het Zwijnsleger, in de 
buitensociëteit: het maken van het veertiende perceel van de bedijking 
langs den Koekoek, aanvangende 1570 M. westwaarts van de binnen-
kriiinlijn van den ringdijk langs do Dijkersteeg, in de gemeente Usel
muiden, ter lengte van 300 M., met al de daarmede in-verband-staande 
werkzaamheden.' behoorende tot die bedijking in de prov. Ovcrijsel. 
Aanw. 30 Juli, te 12l ' 2 uren. Raming ƒ 3500. 

Rotterdam, te 12 uren, door dijkgraaf en I nu aden van den polder 
Prins Alexander, in het algemeen verkooplokaal aan het Oostvestpleiu: 
het doen van reparation, vernieuwingen of andere werkzaamheden aan 
de stoom- en waterwerktuigen van den polder, van af den dag der 
gunning tot 15 Juli '90. lui. bij den hoofdopzichter, te Kralingen. 

M.-Annaparorhie: het verbouwen van een huis voor den rijks-
veearts R. Hoer Hz. 

Maandag, & Aug. 
'•-Hage. te l l 1 / , uren. door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het uitdiepen van een gedeelte van 
den Hollandsehen IJsel. onder de gemeenten Misirdreeht. Gouda en 
Gouderak, in de prov Zuid-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur en den 
ingenieur, beide te 's-Hage, en den opzichter Van Echten, te Gouda. 
Aanw. 29 Juli. Raming /' 2200. 

I l i e r u i i i (Gr.), te 4 uren, door burg. en weth.: 
lo. het bouwen eener nieuwe school voor openbaar lager onderwijs, 

te Spijk; 
2o. de levering van 72 nieuwe banken iu die school. Inl. bij den 

opzichter II. Wiertsenia, te Ilierlltn. Aanw. 5 Aug., te 2 uren. 
Helmond te 5 uren, disir W. Swinkels, in het hotel der Wed. van 

Will: het bouwen van eene remise met paardenstal, bergplaatsen en 
bijgebouw met bijlevering van alle materialen enz. Inl. bij den architect 
J. W. van der Putten, te Helmond. Aanw. 5 Aug., te 10 uren. 

(•rollingen, te 8 uren, door den architect .1. Maris, in het kofliehuis 
van II. Vos Kz.: het bouwen van een fabrieksgebouw opeen terrein aan 
den Eelderstraatweg, kad. bekend sectie C, no 4604. Aanw. 30 Juli, 
te 11 uren. 

Dinsdag. « Aug. 
Utrecht, te 10 uren, door den majoor van het korps genietroepen, 

in de kazerne van het korps: het leveren en opleggen van materieel 
der genie, voor het in staat van verdediging stellen van het fort Pan-
nerden. Hilj. inzenden uiterlijk 5 Aug , vóór 3 uren. Raming I' 3513 88. 

Terborg, te 12 uren. doer het best. van het waterschap van den 
Ouden-IJsel, ter secretarie: het bouwen van de greote kunstwerken ten 
behoeve van de kanalisatie van den Ouden-I.lsel, als: 

lo. bestek no. 1, schutsluis en stuw te Doesburg. Raming J 78.487; 
2o. idem 2. idem idem » Koppel » « 61,980; 
3o. idem 3, idem idem aan de Kemtnenade.« « 57,500; 
40. idem 4, idem idem bij Terborg. « » 55 280; 
5o. idem 5, idem idem te Illft. « • 66.385; 
6o idem 6. ijzer voor alle kunstwi rkeu. « « 50,000. 
Inl. bij de ingenieurs .1. van Hasselt eu De Koning, te Nijmegen. Aanw. 

gehouden. 
Rotterdam, te 1 uur, door burg. eu weth.: het bouwen v.m een 

bewaarschool met bovenwoningen nabij den Schiedamschen singel. 
Aanw. 1 Aug., te 11 uren. (Zie edvert. in »°. 30.) 

Woensdag. 7 Aug. 
'•-Hage, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

aldaar, op het bureau in de Frederikskazerne: het doen van verbete
ringen van ondergeschikt belang aan het lórt aan den Hoek-van-Holland. 
Ililj. inzenden uiterlijk 6 Aug., vóór 3 uren Raming ƒ 7650. 

'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de 
uitvoering van baggerwerk tot voortzetting der normaliseering vun de 
rivier de Waal, onder Valburg, Beiiningen en Ewijk, tusschen de kilo
meterraaien 30 en 35 der herziene rivierkaart. Inl. bij den hoofdinge
nieur Leemans, te 's-llage, en den ingenieur Van der Sleijden, te 
Nijmegen. Aanw. 31 Juli. Raming /' 18350. 

•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de 
uitvoering van baggerwerk in het aardap|ielengat, behoorende tot de 
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werken der Dordsche waterwegen. Inl. I>ij den hoofdingenieur Leemans, 
te 's-llage, den ingenieur Hongenboom, en den opzichter Chevalier, 
heide te Dordrecht. Aanw. 31 Juli. Raming /' 0.30 per Jl». 

Donderdag-, st Aug. 
Groningen, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie 

te Zwolle, op het bureau van den opzichter van fortificatiëni het doen 
van voorzieningen en herstellingen aan militaire gehouwen te Groningen. 
Bilj. inzenden uiterlijk 7 Aug.. vóór 3 uren Raming ƒ 245". 

Haarlem, te 10 uien. door den majoor eerstaanwezend-ingenieur, 
aldaar, op het bureau der- genie: het maken van leidingen in het 
cavalerie-kazeinement aan de Kleverlaan te Haarlem, ter aansluiting 
aan de duinwaterleiding, aldaar. Hilj. inzenden uiterlijk 7 Aug., vóór 
3 uren. Raming ƒ 3320. 

's-llage. te 11 uren, door het ministerie van marine: het maken van 
een woongebouw voor den dienst der verlichting te Egmond aan-Zee. 
Aanw. 3 Aug., te 1 uur. 

Haarlem, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het houwen eener nieuwe wachters
woning met inagazijntje. ter vervanging der bestaande houten woning 
bij de Duivendrechtsche brug, behoorende tot de werken van den grooten 
weg der le klasse no. 3. lui. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, den 
ingenieur De Bruijn, te Amsterdam, en den opzichter Lijsen, te Muiden. 
Aanw. 1 Aug. Raming ƒ 3715. 

Vrijdag, O Aug. 
Middelburg, te 10 uren. door het ministerie van waterst. enz. aan 

het gebouw van het prov. best.: het doen van eenige bestratingen 
op den rijks-grootenweg der le klasse no. 3, op Zuidbeveland. lui. bij 
den hoofdingenieur, te .Middelburg, eu den ingenieur, te Goes. Aanw. 'l 
en 3 Aug. Raming ƒ 2250. 

Middelburg, te 10 uren. door liet ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het pi-ov. best.: het maken van een ducdalf van 
groenharthout in de buitenhaven van het kanaal door Walcheren, te 
Vlissingen. lui. bij den hoofdingenieur, te Middelburg, en den inge
nieur, te Vlissingen. Aanw. 2 Aug.. te 1 uur. Raming / 4(100. 

Arnhem, te UIL uren. door burg. en weth.: het leggen van 
cementriolen met bijbehoorende werken iu den Rozendaalschenweg. 
zonder levering van rioolstukken. Raining /' 5500. (Zie advert, ia ••.80.) 

Dein . te 12 uren. door burg. en weth.: het bouttan van een gym-
nasiuingebouw. aldaar. Inl. bij den gemeente-architect 

'•-Hagc. te l uur, door het ministerie van waterst. enz.: liet her
stellen en verbeteren van rijkstelegruallijneji in de afd. Groningen. Inl. 
bij de inspecteurs te 's-Hage en Groningen. Raming ƒ 1100. 

'•-Ilage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
herstelI, n verbeteren van de lijkstelegraatlijnen in de afd. Amsterdam. 
inl. bij de inspecteurs te 's-Hage en Amsterdam. Raming ƒ 965. 

's-Hage. te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
leggen en ingraven van een zevendraadskabel onder den grond en or.der 
water te Amsterdam. Inl. bij de inspecteurs te 's-llage en Amsterdam. 
Raming ƒ 650. 

a - H a g e . te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: hot 
onderhouden en herstellen van het |Kist- en telegiaafgebouw te Rozen
daal. van den dag der kennisgeving van de goedkeuring der aanbesteding 
tot en met 31 Dee. '91. Inl. bij den rijksbouwmeester in het 2e district, 
te 's-Hage, en den hoofdopzichter der jandsgeborvven J. J. G. Rinkes. te 
Breda. Aanw. 3 Aug.. te 11 uren. 

Z u l l e n te 2 uren, door burg. en weth.: 
lo. het bouwen van eene keersluis in den mond der Berkel bij 

den Usel; 
2o. het maken eener basaltsteenglooiing langs de Berkel bij de Jiarsch-

poorthrug; 
3o. het maken van twee waterkeeringen in de uitwaterende duikers 

in de Underlaatsche en Vierakkersche Laken. Aanw. 5 Aug. (Zie advert, 
in n«. 30.) 

Neuzen, te 3 uren, door het bestuur der waterkeering van den 
calamiteusen polder Nieuw-Neuzen, in het Nederlandsch logement: het 
maken van werken tot verdediging van den oever van den genoemden 
calamiteusen |ioliler. Aanw. 2 Aug.. van 10—12 uren, er, 6 Aug., van 
1—3 uren. 

Z u l l e n , door burg. en weth.: de levering van 340,000 beste harde 
straatklinkers, 20,000 Ben-ahinkeien 12,14 cM„ 400 M. Engelsche riool
buizen. Biljet ten inzenden uiterlijk 9 Aug., vóór 12 uren. (Zie advert 
in n°. 30.) 

Maandag, 12 Aug. 
Maastricht, te 12 uren. door het ministerie van watent, enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het stichten van een gebouw ten 
behoeve der invoerrechten, op een terrein, gelegen aan den weg van 
Tegelen naar Kaldenkirchen. Inl. bij den rijksbouwmeester in het 2e 
district, te 's-Hage. Aanw. 5 Aug., te 12 uren. 

Dordrecht, te 1 uur, door burg. en weth.; de gemeentereiniging in 
1 perceel, van 1 Oct. '89 tot 30 Sept. '92 of '95. (Zie advert, in n°. 30.) 

Dordrecht, te 1 uur, door burg. en weth.: het uitdiepen en verder 
op diepte houden der havens en havenmonden binnen de gemeente 
Dordrecht, ged. 3 of 6 jaren, van 1 Oct. '89 tot 1 Oct. '92 of '95. (Zie 
advert, in »«. 30.) 

Dinsdag. 13 Aug. 
A/ruiJn (Terborg), te 3 uren, door het H.-K. par. kerkbest. van den 

II. Mattheus, in liet kofliehuis van de erven Bern teen i liet bouwen eener 
kerk niet toren en sacristie, met de levering der materialen, lui. bij den 
architect G. te Riele Wz., te Deventer. Aanw. 6 Aug., te 3 uren 
en 13 Aug., te 2 uren. {Zie advert, in n°. 3(1.) 

Weenadag, 14 Aug. 
' • • H a g r . te 11 uren, door bet ministerie van waterstaat enz.: liet 

maken en stellen van de ijzeren bovenbouwen voor zeven draaibruggen 
en eene hooge voetbrug over het kanaal tusschen Nichtevcclit en de 
schutsluis bewesten Utrecht, behoorende tot de werken voor den aanleg 
van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de Merwede. Inl. 
bij den hoofdingenieur Wellan, te Utrecht, de ingenieurs Kluit, te 
Amsterdam, en Kemper, te l'trecht, en den adjunct-ingenieur Rosskopf, 
te Utrecht Aanw. 7 Aug. Raming f 92,100. 

'•-Ilage. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
voltooien van de voorhaven van de nieuwe schutsluis, binnen den Lek
dijk, onder de gemeente Vreeswijk, prov. L'trecht, behoorende tot de 

werken voor den aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam 
met de Merwede. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan, en den ingenieur 
•tamper, beide te Utrecht. Aanw. 7 Aug., te 2 uren. Raming ƒ 6800. 

'a-llage, te 11 uren, door liet ministerie van waterst. enz.: de uit
voering van baggerwerk in het vaarwater der rivier de Waal, tusschen 
de kilometerraaien 25 hoven Nijmegen en 94 beneden Loevestcin. der 
herziene rivierkaart. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-llage, 
en den ingenieur Van der Sleijden, te Nijmegen, llaming / 0.185 
|ier 11*. 

's-llage, tc 11 uren, door het ministerie van waterst. enz: het 
maken van negen kribben en het uitvoeren van baggerwerk tot ver
betering van dc rivier dim Usel beneden Dieren, tusschen de kilometer
raaien 32 en .15 Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-llage, den 
ingenieur Kscher. te Kampen, en den opzichter Portheine, te Arnhem. 
Aanw. 7 Aug. Raming ƒ 8450. 

'•-Ilage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
verrichten van baggerwerk tot verbetering van het vaarwater tusschen 
de beide leidamuien in het Zwolsche Diep en daarbuiten in zee, in de 
prov. Overijsel. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den 
ingenieur Escher, te Kampen, en den opzichter Metser, te Genemuiden. 
Aanw. 10 Aug. Raming ƒ 0.40 per Jl». 

A F L O O P 
V A N 

AANBESTEDINGEN. 
1.ellen, 15 Juli: het herbouwen van een woon

huis met aanhoorigheden, voor C. van Erp, al
daar, onder beheer van den bouwkundige A. 0. 
Klisters; minste inschr. J. de Groot, te Nistelrode, 
voor ƒ 1125. Gegund. 

Bergen-op-Zoom, 17 Juli: het verven van 
schoolgebouwen enz.; ingek. 7 bilj-, als: 
W. l i . Borrie, te Bergen-op-Zoom, / 690 
A. W. v. Hoolf, » idem » 436 
('. Damen, » idem » 398 
P. v. d. Jlolen, » Leur, » 375 
C. Jl. Camaur, » Bergen-op-Zoom, » 340 
C, ff, Borrie, » idem » 295 
F. v. Wijk, » idem » 279 
Gegund. 

Deventer, 17 Juli: het verrichten van eenige 
onderhoudswerken aan gemeente-eigendommen; 
minste inschr. waren: 

Perc. 1, het vernieuwen en herstellen van 
liggers en palen aan de Usel brug, tinna T. ten 
Zijtholl' & Zn., te Deventer, voor ƒ 587. 

Perc. 2, idem idem van welpalen en balken, 
dezelfden, voor /' 224. 

Perc. 8, leveren van iepen briigdekschrooten, 
J. de Goede, idem. voor / 396. 

Perc. 4, idem Am. grenen idem, P. Stoffel 
Cz.. idem, voor ƒ 411. 

Perc. 5, witten van muren en plafonds der 
hoogcre burgerschool, lirma Jlesserschmidt en 
Renssen, idem, voor ƒ 125. 

Perc. 6, idem idem in eenige schoolgebouwen. 
H. J. Kraaijenzang, idem, voor ƒ 155. 

Perc. 7, het schoonmaken van school B, W. 
v. d. Heide, idem, voor /' 79. 

Perc. 8, het verven van twee schoollokalen, K. 
G. Bokhorst idem, voor f 70. 

Perc. 9, idem idem, W. v. d. Heide, voor/96. 
» 10, idem van lambriseeringen in 4 school

lokalen, dezelfde, voor f 33.70. 
Perc. 11, idem van deuren en ramen aan het 

gymnasium, P. de Vries, idem, voor f 59. 
Perc. 12, idem van twee gevels der hoogere 

burgerschool, dezelfde, voor f 75. 
Alle perc. gegund. 
Amsterdam, 18 Juli: het bouwen van een 

café-restaurant, genaamd »het Gouden Hoofd", 
aan het Rembrandtplein, hoek Bakkerstraat 39, 
onder beheer van den architect C. A. Bombach 
Cz.; ingek. 19 bilj.. als: 
D. Cerlijn en J de Haan, te Amsterdam 

J. Bulthuis, 
K. Tolman, 
J. Pijnakker, 
J. Oosterhof, 
II. de Jong, 
D. S. v. d. Jleer, 
K. Pijnakker, 
J. v. d. Steeg, 
K. A. v. d. Veen, 

Gegund aan J. v. d. 
Enschedé, 20Juli: 

to Hoorn. /' 2415 
* idem » 2113 
r idem i 2025 

idem » 2020 
» idem l 2000 
i idem » 1998 
a 

idein » 1990 
„ idem i' 1983 

» 2100 

Jlulder en Sarlemijn, 
A. T. Sleeswijk, 
Th. Ligthart, 
G. Woudt, 
W. J Meckel's, 
A. Paans, 
H. Schouten. 
E. H. Helle. 
R. Cruiiff, 
C. J. Jlaks, Jz., 
K. J. B. v. Damme, 
H. G. Schotten, 
H. Breemer, 
Ph. A. Warners, 
W. Meyer en Van de 

Koolwijk, 
J. Gelens, 
W. Greve, 
E. R. Kuipers, 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

idem 
idem 

Buiksloot, 
Amsterdam, 

ƒ 51.000 
. 50,500 
» 49,600 
• 49.200 
> 49.200 
» 48,900 
» 48,765 
» 48,750 
» 48,700 
• 48,680 
• 48,320 
• 47,947 
» 46,300 
» 45.500 
• 45,500 

,. 44 200 
•• 44.000 

43.600 
42.725 

Vlaardingen, 20 Juli, voor rekening der ge
meente: lo. de vernieuwing en het onderhoud 
van liet tolhuis en de straat Vlaardingen—Jlaas-
sluis; ingekomen 6 bilj., als 

te Vlaardingen. 
idem 
idem 
idem 
idem 

Vl.-Ambacht, 

ƒ 2300 
2200 
2199 
1919.19 
1895 
1890 

» Vlaardingen, 
» idein 

W. v. Zeul, 
E. Blok, 
P. Petermeijer, 
M. den Braber. 
D. L. Baauw. 
A. Schilder, 
Van Heijst en 

Zonneveld, 
E. Dorsman, 
Gegund. 

2o. het rioleeren en bestraten van de Callen-
burgstraat; ingek. 6 bilj., als: 
D. L. Baauw, te Vlaardingen, 
K. Blok, » idem 
Van Heijst & Zonneveld, » idem 
P. Petermeijer, » idem 
Jl. Bot, » idem 
Jl. den Braber, » idem 
Gegund. 

Kol Iu nier* waag. 20 Juli: eenige herstellin
gen enz. aan het kerkgebouw der Ned.-Ilery. 
gemeente, aldaar, onder beheer van de archi
tecten J. D. Bruns, te Leeuwarden, en A. Volding, 
te Buitenpost; ingek. 9 bilj., als: 

1790 
1787 

/ 2440 
I 2400 
> 2345 
. 2290 
» 2240 
. 2088 

te Buitenpost, ƒ 3875 
» Doornhergum, » 3815 
. Kollum, » 3663 
» idem » 3560 
i Dokkum, » 3535 ; 
» Kootstertille, » 3400 
» Kollvm, » 3333 
» Hardegarijp, » 3287 
» Drachten, » 2746 

Steeg. 
het bouwen van een maga

zijn met open bergplaats bij de stooinbleekerij 
té Boekeloo, van de lirma Van Heek en Co., te 
Enschedé; ingekomen 10 bilj., als: 
Jl. Geurs Lensen, te Enschedé, ƒ 5357 
.1. II. Varvik, » idem » 5337 
G. VV. Wegereef, » idem » 5165 
G. .1. Sluiji » idem » 5100 
B. J. Turin. » idem » 4985 | 
JV. Lasonder, »> idem » 4960 
(1. Iluekriede, » idem » 4750 
II. ten Cate, » idem » 4630 
A. Jeunink, » idem » 4548 
F. H. Wijdeveld, . idem » 445S 
Gegund. 

• -•lage. 20 Juli: het verbouwen van en het 
uitvoeren van eenige onderhoudswerken aan de 
brug voor de rijkswerkinrichting te Hoorn en 
het verrichten van eenige werkzaamheden rooi
den bouw van een aanlegsteiger, aldaar; ingek. 
8 bilj.. als: 
A. Molenaar, 
C. Woestenburg, 
P. Kaper. 
R. Lorkenaar, 
II. Vollewensch, 
J. v. d. Berg Sr., 
D. Kaat. 
P. J. Blauw, 
Raming 

Breda. 20 Juli: het doen van voorzieningen 
aan het hoofdgebouw der koninklijke militaire 
academie te Breda, onder beheer der genie, 
aldaar: ingekomen 4 bilj., als: 
Th. Kessel, te Breda, 
C. v. d. Pas, 3 idem 
A. v. d. Heide, » idem 

| W. J. Slechtriem, » idem 
! Raming 

Vlinaingen. 20 Juli: de leverinj. 
henoodigd sclioolameublement 

P. A. v. Beers, 
P. II. v. Breen. 
H. I. Ganderlieiden, 

Dordrecht . 20 Juli: het 
schillende werken in de Zwijiidreehtsche waard: 
minste inschr. waren: 

Perc. 1, het gedeeltelijk vernieuwen en her
stellen van terugwerken, W.'tHoen. Alblasser
dam. voor J 488. 

Perc. 2. bet uitvoeren van eenig baggerwerk 
in de Oostendamsche haven. Jl. v. Hoiiwelingen, 
Sliedreeht, voor ƒ 390. 

3o. het maken van eene houten beschoeiing, 
en het trekken, leveren en inheien van vloei-
palen aan de Oostendamsche losplaats, .1. v. d. 
Berg. Ammerstol, voor f 1625. 

4o. het uitvoeren van eenig baggerwerk in de 
Develsluissche haven, J. Zoeteman, Puttershoek, 
voor / 247. 

Perc. 6. het herstellen van den grondafslag 
aan den dijk, J. Kore vaar, Hardinksveld, ƒ 849. 

Perc. 6. het vierkanten van den dijk, A. Bui
tendijk. Groote-Lint, voor j 315. 

Perc. 7. bet onder een beter beloop brengen 
van de oostelijke stoep bij den spoorwegdoorgang 
te Zwijndrecht, A. de Jong Jz., Ammerstol, 
voor /' 1440. 

Perc. 8. het doorgraven van deu keerdam in 
den boezem de Hevel, J. Zoeteman, Puttershoek, 
voor /' 118. 

Perc. 9. het leveren van 750 J l 3 grint, H. de 
Roover, Hardinksveld, voor J 1.39 per JP. 

Perc. 10, het leveren van 1000 i'i 1300 HL. 
steenkolen, ten behoeve van het Waalstoom
gemaal. F. J. Mijnbel) Wz., Krimpen a/d. Lek. 
voor f 0.675 per HL. 

Perc. II, idern van 1200 a 1500 idem idem. 
ten behoeve van het Develstoomgemaal, dezelfde, 
voor f 0.67s per HL. 

VVitmarauni. 20 Juli, voor rekening der ge
meente Wonseradecl: lo. het maken van 42 Jl. 
basaltmuiir te Jlakkinn; minste inschr. C. II. 
Dijkstra, te Kornwerd. voor ƒ 2887. 

2o. het gedeeltelijk vernieuwen van een brug 
te Jlakkum, minste inschr. VV. P. Visser, aldaar, 
voor / 234. 

3o. het uitruimen van de Spakezijl bij Dedgum 
cn het maken van een loopbrug aldaar; minste 
inschr. S. I'. de Vlies, tc l'arrega, voor f 218. 

4o. het vervloeren en gedeeltelijk vernieuwen 
van bestratingen in de dorpen Jlakkum, Wit-

marsum en Kimswerd; minste inschr. in massa 
P. A. Bottinga. te Leeuwarden, voor / 919. 

Lelden. 22 Juli: het verbouwen der fabrieks
gebouwen aan de Jliddelstegracht, hoek Vleeren-
steeg, onder beheer van den architect W. F. 
van der Heijden: ingekomen 11 hilj., als: 
P. J. F. Christiaanse. 
.1. Hrittijn, 
L. G. Bink. 
Heulink en Harteveld, 
Willi, v. d. Drift, 
Hardeman en Nielsen, 
A. Verhoog Jr., 
Gebr. Couvée, 
I). Meijer. 
D. v. ii. Hende, 
J. Hink, 

Gegund aan Gebr. Couvée. 
Wageningen. 22 Juli: het bouwen van 6 

woonhuizen aan de Lawicksc.be allee, aldaar, 
zonder de levering van de benoodigde steenen 
en een gedeelte hout, onder beheer van den 
architect R. de Vries, aldaar; ingekomen 7 

te Leiden, ƒ f>380 
H idem i 5870 
* idem » 5498 
» Idem l 5429 
i» idem 5349 
» idem l 5275 
» idem l 5094 
n idem i 5023 
o idem 1 4900 i) idem .. 39*0 
• idem » 3975 

bilj., als: 
P. de Leeuw, 
All,. Haar, 
J. Haar, 
J. W. Welgrave, 
II. Haar, 
J. B Radstake, 
JV. Snijders, 
Gegund. 

M a t , 22 Juli: 

te Wageningen. 
f idem 
. idem 
n idem 
• idem 
i) idem 
» idem 

/' 10.840 
'. 10.681 
» 10,570 
» 10.388 
. 10.308 
» 9,130 
» 9,126 

liet leggen en leveren van 

ƒ 3933 
. 3890 
• 3860 
» 3671 
. 3500 

van het 
ingek. 3 bilj., als: 

ƒ 1620 
'» 1597 
v 1578 

erriehten van ver-

P. Leenders, Utrecht, 
A. A. Wildbergh. Iliinnik. 
W. v. Vloten, Utrecht, 
M. JIouw, Hilversum, 
H. Sweb, Amersfoort, 
W. v. Straten, Utrecht, 
J. A. v. Nie, Zeist. 
II. Jleerdink, idem 
W. v. d. Kooij. Amersfoort, 
E. Scheepbouwer, Utrecht, 
.1. Krachten, idem 
C. Sick, Driebergen, 

rioleering. bestrating enz.; ingek. 13 bilj., als 
ƒ 13,414 
'» 13,070 
» 13.050 
. 12.999 
» 127JO 
. 12,650 
» 12,599 
» 12.339 
o 11.970 
» 11.874 
» 11.851 
» 11,654 
» 11,150 

Raming » 12.368.98 
Groningen 22 Juli: liet verbouwen van het 

perc. get. letter G no. 211 en 212 bij de Abriig, 
aldaar, onder beheer van den architect G. Nij-
huis; ingek 8 bilj., als: 
H. J. L. Walker, te Groningen, ƒ 17.987 
E. Peters, » idem » 17,464 
\. de Vries. > idem » 16,826 
1). Th. Dalmolen. • idem n 16,364 
J. v. d. Goot. » idem » 16.120 
G. Meulink. » idem » 16.023 
B. de Jong. » idem » 15.678 
A. v. Dijk, » idem • 14,997 
Gegund. 

'a-llage. 22 Juli, voor rekening der gemeente: 
10. het rioleeren van de Jnllrouw-Idastraat; 
ingek. 9 hilj., als: 
11. D. 'I'. Meijer. Leiden, f 2050 
J. de Bruijn en G. J. v. d. Horst, 's-Hage, • 1400 
G. v. .1. Drift. idem •> 1399 
W. v. Leeuwen, Hellevoetsluis, » 1375 
A. Boer Wz... Sliedreeht, • 1300 
W. Swaneveld, 's-llage, 's-llage, » 1300 
A. de Waard en .1. C. Dienks, idem • 1287 
II. Jongenbnrger, Waddinksveen, • 1280 
.1. v. d. Elshout. Scheveningen. » 1194 

2o. het leggen van een riool in de Jlarnixkade: 
ingek. 15 bilj., als: 
('. Vermeulen, 's-Hage. / 2828 
C. Wybrans, idem ' -700 
J. Rosenborg, idem » 2630 
W. v. Leeuwen. Hellevoetsluis, • 2465 
A. Boer Wz.. Sliedreeht, » 2457 
Jl. Bot Vlaardingen, » 2400 
G. Keij. Rotterdam, » 2350 
II. D. T. Menen, Leiden, » 2350 
G. v. d. Drilt, 's-Hage, » 2290 
.1. de Bruijn en G. J. v. d. Horst, idem » 2200 
P. J. Dubbeldam, Dordrecht, » 2196 
VV. Swaneveld, 's-Hage, » 2190 
A. de Waerd en J. C. Diercks, idem » 2169 
J. v. d. Elshout. Scheveningen, » 2165 
11. Jongenbnrger, Waddinksveen, » 2080 

El (Dunsel), 22 Juli: de verbouwing en her
stelling der schoollokalen te El en te Hunsel en 
het leveren van 100 stuks nieuwe schoolbanken; 

- ingek. 8 bilj., als: 
P. Stribos. te Weerd, ƒ 5720 
J. Keiiors, . Jlolenbeersol (Belg.).» 4899 
.1. B. Trouwen, n Nederweerd. » 4686 
R. Strij'oos, » Weerd, » 4547 
J. Pleunis, » Hunsel, » 4490 
B. Soleinans. » Baaxem, » 4255 
II. Wegels, » Weerd, » 4089 
F. Adriaans, » idem » 4071 
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1)E O P M E R K E R . 

Amsterdam. 22 Juli, voor rekening der ge-
meentü: lo. hot verhouwen van de o|H'nhare 
lagere school le klasse no. 28, aan de Wetering
schans; minste inschr. J. Stam, te Amsterdam, 
•oor /' «449. 

2o. het uitvoeren van eenige werken aan de 
openbare lagere school der 2e klasse lett. I' op 
het voormalige Karthuizors-kerkhof, aan do school 
der lie klasse Anna-Visserschnol aan deNieuwe-
Hoogstraat, en aan de school der 4e klasse 
Roeiner-Visserschool aan den N.-Z. Voorburgwal; 
minste inschrijver H. C. Dorlas, te Amsterdam, 
voor ƒ 814». 

Mainland . 23 Juli: het bouwen eener school 
met onderwijzei-swonii.g. onder beheer van den 
architect K. J. Margrij, to Rotterdam; ingek. 8 
bilj., als: 
G. v. d. Vlugt, te Maasland, /' »500 
C. v. il. laide. • idem » 8»80 
P. v. d. Hoeven, » Maassluis, a 8845 
V. Rijn on V. I.uipon, • idem » 8815 

» idem » 8776 
• Naaldwijk. » 8740 

Leiden.' n 8300 
e Gouda, » 8250 

Voogt en V. I.uipon. 
W. A. I'. Dessing, 
J. Pb. Miihlstall', 
C. P. W. Dessing, 
Gegund. 

J. J. v. d. Eerden Pt, Boxtel, / 6»35 
F. ('lercx, idem 'a 6890 
L. A. Spiering*, idem • 6824 
J. Nahuis, Groenloo, » 6195 

dezelfde, » 6095 
Raming » 7000 

3o. hot maken en leveren van Engelsche 
wissels en kruisingen op het centraal personen
station te Amsterdam; ingek. 2 bilj., als: 
Maschinenfabrik Deutschland, Dortmund, J 88,000 
L. J. Knthoven & Cn., 's-Hage, » 85,600 
Raming > 18,760 

4o. de verbouwing van het departement van 
marine, te 's-Hage; ingekomen. 21 bilp, als: 
J. Stellens. 's-Hage, ƒ 45,900 
L. v. Soest, idem 
A. v. I.ith eu K. V. t'. Fontein, idem 
.1. v. d. Klshout Gz., Scheveningen, 
A. C. Vink, Utrecht 
VV. v. Leeuwen. Hellevoetsluis, 
A. C. Paardekooper, 's-llage, 
A. Korteweg, idem 
F. Roest, idem 
K. Hollander, Gouda. 
.1. v. Veen, Scheveniiigeii. 
P. G est man, 's-Hage, 

Helder. 2.') Juli: het inrichten van gedeelten I M. I.. Veenenbos, Brielle, 
van waterbakken in bomvrije gebouwen in de II. A. J. Taverne, 's-llage, 
stelling van Helder tot reservoirs voor duinwater, | A. de Waerd en J. C. Dierckx, idem 
met hijlieboorende werkzaamheden en leveringen, !(' W. de Vos en A. H. de Vos, idem 
onder beheer der genie, aldaar; ingekomen 4 [ L. de Neef Lz... liriello, 
™U-j •£•! I Ph. Verbruggen. Waddinksveen, 
D. de Vries, te Helder, /' 1218 | A. Stigter. 's-Hage, 
Gobi. Klein, a idem . 1090 J. Rutgers. Aarlanderveen, 
G. Moorman, » idem » 1075 , II. v. iiergen Henegouwen, 's-llage, 
II. Wijker, s idem » 1044 \ Raming 
naming " 1100, Apeldoorn, 25 Juli: bet herstellen 

«1,550 
» 89,100 
a 88.960 
» 38,820 
» 37,982 
» 37,100 
» 37,100 
» 37,050 
. 37,000 
» 37,000 
» 86,900 
» 36,900 
» 36,700 
» 36,400 
» 36,390 
» 35.876 
» 85,76» 
a 85,650 
» 35.262 
» 35.184 
» 35,505 
en ver-

Ytoiidrirhein. 23 Juli: het houwen van een nieuwen van de bouwhoeven en slagboom™ van 
,n, ..i.i L- i :- . u iL i M minste inschr. G. Struik, aldaar, ' het Kroondomein, te Apeldoorn; ingekomen 7 heerenli 

voor / 5748, Gegund. 
tel len. 23 Juli: het houwen van een woon 

buis met aanhoorigheden, voor de Wed. G. Van 

hilj., als: 
E. Smit, 

Huurman, 
te Apeldoorn, 

't Loo, 
Erp,aldaar, onder beheer van den bouwkundige Wed. .1. Buitenhuis, » Apeldoorn, 

ƒ 2475 
1990 

Jac. v. Kssen, 
A. Radstaak, 
II. Kloek, 

B 1799.99 T. Kijbers. 
» 1749 
» 1748 

idem 
idem 
idem 
idem 

/' 405 
ii 347 
» 308 
a 287 
a 274 
a 274 
a 23» 

d. Vlier, idem 

A. C. Klisters; ingek. 5 bilj., als 
G. Verhoeve, Os, 
A. v. Orinsven, idem 
A. Mulders, Berchem, 
W. Strik, idem 
J. v. Nistelrooij Pz., Heescl 
Gegund. 

Kani|ien . 24 Juli: het bouwen van een boeren 
huis aan don Zwartendijk, voor rekening van l i . Sclireiiiier. Koihorn, 
het grootliiirgerhuis; ingekomen 18 bilj.. als: P. Crichaert, Amsterdam 
A. Stevarius, 
D. Bruggink Gz., 
L. v. d. Wetering. 
H. v. Dijk Hz., 
A. Buijert, 
H. Steenbergen, 
L. v. Schellen, 
F. Krijgsman, 
T. Mol, 
J. Valk, 
W, Fransen, 
J. II. Tul. 
II. v. Dijk Dt, 
A. v. d. Wetering, 
W. Wildeman, 
l i . Rek veld, 
M. de Groot, 
D. Ju Hen, 

Amsterdam 
en ijzer 
schrijvers waren: : schip .Friesland", bestek no. 139 dienst '89; 
perc. 1, Firma II. de Heus & Zn. Rotterdam, ingek. 5 bilj., als: 

ƒ 604.90 IJ. v. d. Wal, Harlingen, f 49.448 
A. v. d. Tak, Goedereede, » 48,000 
J. v. d. Ster. Tessel, » 39JU00 

t. Kaïn) M'ii. / 7490 
$ ideni » 6747 
1 idem » 6250 
1 idem - i 0190 
9 idem .) 6100 
1 idem » 5999 
o idem D 5980 
b idem » 5950 
1 Geneinuiden, • 5940 

Kampen, » 5820 
- idem » 6680 
» iiiem 5595 
1 idem » 55S9 
1 idem i 554.3 
» ((Ideiihnlek, » 5400 

Kampen, » 5280 
• idem » 5250 
• <HuVliliroek, » 5189 

Haarlem, 25 Juli, onder beheer van 's rijks
waterstaat: lo. het vernieuwen van de drijf brug 
no. 37 te Alkmaar, bestek no. 37 dienst '89; 
ingek. 11 hilj., als 

ƒ 7600 
. 7484 
.1 7100 
ii 7086 
.1 7080 
ii 6999 
i) 6990 
li 6950 
» 6890 
» 6850 
ii 6593 
a 7150 

Gorichem, voor 
lining 

«sterdam, 24 Juli: de levering van koperen 3o. het wegruimen van het wrak van het nabij 
zeren spijkers voor dc marine; minste in- het Vrouwenzand in de Zuiderzee geraken stoom-

Ion aanleg eener visschershaver. 
stek no. 134 dienst '89/'»l; ingek. 

?. A. Bos. 
f 670,000 

63»,600 

ii 2, Firma Knthoven (k Zn., Zalt-
Boinmel, ,, 526.89 

Helena, een. 24 Juli: het houwen eener 
directeurswoning met kantoren en bijgebouwen, 
voor rekening der maatschappij Hclenavcen 
(zonder inetsehnaterialen). onder beheer van den 
architect M. Dreesen, to Helmond; ingekomen 5 
hilj., als: 
F. v. Golstein Brouwers, te Asten, f 8500 
F. Rooijakkers, a Deurne, > 8100 
J. v. d. Velden, » Helmond, » 788» 
H. v. Gassolt, . Venloo, > 7525 
F. Oliviers, ,, Gemert, • 7200 

's-Hage, 24 Juli, onder beheer van het mi
nisterie van waterst. enz.: lo. het maken, leve
ren en opstellen van drie waterkranen op het 
centraal pcisoucnstation te Amsterdam; ingok. 
2 bilj., als: 
Veuve A. Frédérix, Luik, ƒ 3800 
L. J. Entlioven & Co., 's-Hage, » 3576 
Raming „ 3000 

2o. het leveren van beslagen eiken wisselhout 
op het centraal personenstation te Amsterdam; 
ingek. 7 bilj., als: 
B. H. Clercx. Boxtel, / 7350 
P. H. v. Hoogerwou, Amsterdam, » 6UU0 

G. Dirkzwager, Maassluis, , 16,400 
dezelfde (voorwaardelijk |, . 11,400 
Klundert, 25 Juli: het houwen vaneen R.-K. 

kerk en pastorie, aldaar, onder beheer van den 
architect P. .1. van Genk, te Leur (N.-Br); ingek. 
14 hilj,. als: 
G. v. Hussel Utrecht, ƒ UI.230 
L. dc Rooij, Tilburg, , 86J00 
B. Krijneii, 's-Hage, , 86,100 
P. Rings, Zandpoort . 85,700 
0. Dessing, Gouda, , 85,000 
J. Slenters, Haarlem, „ 85,000 
Wed. G. Camesi &. Co., Rotterdam, » 84,790 
J. Miihlstalf, Leiden, , 83,900 
Th. Bekhuis, Leeuwarden, a 82*676 
J. Groenen.biel. .Nieuweramstel, „ 81.367 
N. Perimin & Zonen, Berkel, » 78,000 
B. Bastiaansen, Bergon-op-Zoom, a 77,900 
A. v. d. Meer, Zevenbergen, a 76,146 
C. Mulders, Haaindonksveer, a 73[6»0 

(•minui. 25 Juli: het bouwen van een winkel
huis met bakkerij te Gronau, onder beheer van 
den architect ü. Beltman A.Gz., te Enschedé: 
ingek. 6 bilj., als: 

| H. ten Cate, te Enschedé, 
J. H. Varvik, a idem 

| G. Huckriede, » idem 
G. W. Wegereef, • idem 

J J. II. v. d. Kolk, i Gronau, 
] A. Jeunink, » Enschedé, 

Middelburg, 26 Juli, onder beheer van 's rijk., 
waterstaat: lo. het herstellen van de remming-
werken in dc binnenhaven te Wemcldinge en 
bij Scliorehrug, behoorende tot de werken van 
het kanaal door Zuidbevcland; ingekomen 9 
bilj., als: 
B. Voordendag Az„ Dordrecht, 
I'. Dronkers, Kapelle, 
P. J. Visser Pz., Hansweerd, 
W. H. de Haan, Klden (gcm. Kist), 
G. Schermers, Dussen, 
J. B. Koch, Hansweerd, 
A. Goedemondt, idom 
C. de Groot, Sliedreeht, 
L. v. Verre, Kruiningen, 
Raming 

2o. hot uitnemen van de buitenvloeddeuren 
en het inhangen van twee in reserve liggende 
vloeddcuren van de groote sluis van het kanaal 
door Walcheren te Vlissingen; ingek. 1 bilj., van 
I). Bijl, te Vlissingen, voor ƒ 4322 
Raming , 3150 

f 9100 
a 8887 
a 888K 
» 8747 
» 8400 
a 82:is 

J 7600 
a 7000 
a 6»82 
a 6979 
a 6938 
» 6890 
> 6800 
a 6747 
» 6700 
» 7300 

B U V O E G S H . L 

D E O P M E R K E R 

van Z A T E R D A G 3 A U G U S T U S 1M89. 

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, ft Aug. 

Hesendaal (N.-Br.), te 10 urcn, door burg, en weth. van Rozendaal en 
Nispen: het vergrooten der openbare school voor uitgebreid lager onder
wijs te Rozendaal. 

s-Hage, te 11'/, uren, door het ministerie van waterstaat onz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het uitdiepen van een gedeelte van 
den Hollandschen IJsel, onder de gemeenten Moordrecht. Gouda en 
üouderak, in de prov Zuid-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur en den 
ingenieur, beide te 's-Hage, en den opzichter Van Echten, te Gouda. 
Aanw. gehouden. Raming /' 2200. 

Ilrerdevoort (Geld.), te 12 uren, door kerkvoogden der Ned.-IIerv. 
kerk: het bouwen van een catechiseerlokaal met eene consistoriekamer 
bij de kerk, aldaar. Aanw. te 11 uren. 

Amsterdam, te 2 uren, door de directie der Bataviasche Oosterspoor
wegmaatschappij: de levering van schroef- en haak bouten. Inl. aan het 
kantoor in het centraal administratiegebouw der Holl. ijzeren sjioorweg-
maatschappij, kamer no. 128. 

Bierum (Gr.), te 4 uren, door burg. cn weth.: 
lo. het bouwen eener nieuwe school voor openbaar lager onderwijs, 

te Spijk; 
2o. de levering van 72 nieuwe banken iu die school. Inl. bij den 

opzichter B. VViertsema, te Bierum. Aanw. 5 Aug., te 2 uren. 
Helmond, te 6 uren, door W. Swinkels, in het hotel der Wed. van 

Will: het bouwen van eene remise met paardenstal, bergplaatsen en 
bijgebouw met bijlevering van alle materialen enz. Inl. bij den architect 
J. W. van der Putten, te Helmond. Aanw. 5 Aug., te 10 uren. 

Groningen, te 8 uren, door den architect J. Maris, in het koffiehuis 
van H. Vos Kz.: het bouwen van een fabrieksgebouw op een terrein aan 
den Eelderstraatweg, kad. bekend sectie C, no 4604. Aanw. gehouden. 

Dinsdag, « Aug. 
t'treeht. te 10 uren, door den majoor van het korps genietroepen, 

in de kazerne van het korps: het leveren en opleggen van materieel 
der genie, voor het in staat van verdediging stellen van het fort Pan
nerden. Bilj. inzenden uiterlijk 6 Aug., vóór 8 uren. Raming /' 3513.88. 

Eibergen (Geld.), te 11 uren, in het hotel adc Kroon": het verhou
wen van de fabriek der Gebr. Prakke, aldaar. 

Terborg , te 12 uren, door het best. van het waterschap vim den 
üuden-IJsel, ter secretarie: het bouwen van de groote kunstwerkenten 
behoeve van de kanalisatie van den Onden-IJsel, als: 

lo. bestek no. 1, schutsluis en stuw te Doesburg. Raming J 78.487; 
2o. idem 2, idem idem a Keppel a . 61,980; 
So. idem 8, idem idem aan de Kemmenade. a a 57,500; 
4o. idem 4, idem idem bij Terborg. a a 65,280; 
6o. idem 6. idem idem te Ulft. a a 66.385; 
6o. idem 6, ijzer voor alle kunstwerken. » • 50,000. 
Inl. bij de ingenieurs J. van Hasselt en De Koning, te Nijmegen. Aanw. 

gehouden. 
Botterdam, te 1 uur, door burg. en weth.: het bouwen van een 

bewaarschool met boveawoningen nabij den Schiedamschen singel. 
Aanw. gehouden. (Zie advert, in n'. 30.) 

Rekken (Geld.), te 1 uur, door den ingenieur-architect Ar. R. Wit
kop, te Groenloo, namens het collegie van kerkvoogden der Ned.-IIerv. 
kerk, in 2 perc. en in massa: perc. 1, het herbouwen der door brand 
vernielde kerk; perc. 2, het meubilair. Aanw. te 10 uren. 

Zuidwending (Gr.), te 7 uren, bij T. Altering: het maken van drie 
sleufdammen. 

Zullen door de Christel.-geref. gemeente: het bouwen van eene kerk 
met eenige bijwerken, op het jierceel E 70, aan het Oudewand. Bilj. 
inzenden onder motto kerk, aan het bestaand gebouw van 10—4 uren. 
Aanw. 5 Aug., van 10—12 uren. 

Woensdag, 7 Aug. 
's-Hage, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

aldaar, op het bureau in dc Frederikskazorne: het doen van verbete
ringen van ondergeschikt belang aar. het fort aan den Hoek-van-Holland. 
Hilj. inzenden uiterlijk 6 Aug., vóór 8 uren Raming / 7650. 

Bergambacht (Z.-ll.), te 10 uren, door het best. van den polder 
Bergambacht, in de polderkamer: het opruimen der oude en het daar
stellen eener nieuwe brug met ijzeren leggers op steenen htndhoofden, 
vleugelmuren op houten paalfundcering enz., aan de zoogenaamde 
Viersprant nabij het dorp. 

'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. ent.: de 
uitvoering van baggerwerk tot voortzetting der normaliseering van de 
rivier de Waal, onder Valburg, Beuningen en Ewijk, tusschen de kilo
meterraaien 80 en 35 der herziene rivierkaart. Inl. bij den hoofdinge
nieur Leemans, tc 's-llage, en den ingenieur Van der Sleijden, te 
Nijmegen. Aanw. gehouden. Raming f 18,350. 

s-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de 
uitvoering van baggerwerk in het aardapiielengat, behoorende tot de 
werken der Dordscïie waterwegen. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, 
te 's-Hage, den ingenieur Hoogenboom, en den opzichter Chevalier, 
beide te Dordrecht. Aanw. gehouden. Raming /' 0.30 per M>. 

Donderdag, H Aug. 
Groningen, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie 

te Zwolle, op het bureau van den opzichter van fortilicatiën: het doen 
van voorzieningen en herstellingen aan militaire gebouwen te Groningen. 
Hilj. inzenden uiterlijk 7 Aug., vóór 3 uren. Raming ƒ 2456. 

Haarlem, te 10' uren, door den majoor eerstaanwezend-ingenieur, 
aldaar, op het bureau der genie: het maken van leidingen in het 

cavalerie-kazei nernent aan de Kleverlaan te Haarlem, ter aansluiting 
aan de duinwaterleiding, aldaar. Bilj. inzenden uiterlijk 7 Aug., ivóór 
3 uren. Raming J' 332Ó. 

's-llage, te II uren, door het ministerie van marine: het maken van 
een woongebouw voor den dienst der verlichting te Kgmond aan-Zee. 
Aanw. gehouden. 

Haarlem, te 11 uren, door hot ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van hot prov. best.: het bouwen eener nieuwe wachters-
woning met magazijntje. ter vervanging der bestaande houten woning 
hij de Duivendrechtsche brug, behoorende tot de werken van den grooten 
weg der le klasse no. 3. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, den 
ingenieur De Bruijn, te Amsterdam, en den opzichter Lijsen, te Muiden. 
Aanw. gehouden. Raming ƒ 3715. 

Leeuwarden, te 1 uur, door burg. en weth.: het illumineeren van 
den stads- of Prinsentuin op 31 Aug. a. s. 

Amsterdam, door de rijtuigfabrikanten Gebr. Spijker: de verbouwing 
en vergrooting der rijtuiglabnek, Stadhouderskade 14. Aanw. 6 Aug., 
te 11 uren. 

Vrijdag, » Aug. 
Middelburg, te 10 un n;' door bet ministerie van waterst. enz. aan 

het gebouw van het prov!, best.: het doen van eenige bestratingen 
op den rijks-grootenweg der le klasse r:o. 3, op Zuidbeveland. Inl. bij 
den hoofdingenieur, te Middelburg, en den ingenieur, te Goes. Aanw. 
gehouden. Raming f 2250. 

Middelburg, te 10 uren. door hot ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het maken van een ducdalf van 
groenharthout in de buitenhaven van bet kanaal door Walcheren, te 
Vlissingen. Inl. bij den hoofdingenieur, te Middelburg, en d™ inge
nieur, te Vlissingen. Aanw. gehouden. Raming /' 4600. 

t'treeht. te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen: 

lo. het verbeteren van een der 0|»en rijbanen en het hardmaken van 
oefeningsterrein bij de kazerne der veldartillerie te Utrecht. Raming 
j 8500; 

2o. het doen van herstellingen aan waterkeeringen. Raming /' 6650; 
3o. het maken van eene brandwaterleiding op het terrein Damlust, te 

Utrecht. Raming ƒ 5040. Bilj. inzenden uiterlijk 6 Aug., vóór 3 uren. 
Middelburg, te 11 uren, iloor de Wed. J. II. C. Kakeheeke Gz., te 

Goes, in de directiekeet op het handelsterrein: het maken van een aan
legplaats voor de in-aanbouw-zijnde stoommeelfabriek. Inl. bij den 
architect J. II. Hannink, te Goes. Aanw. 5 Aug., te 10 uren. 

Arnhem, te l l ' / j uren. door burg. en weth.: het leggen van 
cementriolen met bijbehoorende werken in den Rozendaalschenweg, 
zonder levering van rioolstukken. Raming f 5500. (Zie advert, in »°. 31.) 

Rotterdam, te 11'(', uren, door den rentmeester M. M. Schepman, 
in het Poolsche koffiehuis: het herstellen en verbeteren der bedijking 
van den Geneverpolder aan den rechteroever der rivier de Oude-Maas, 
beneden de Albrandswaardsehe haven, onder de gemeente P.xirtugaal. 
Inl. bij den ingenieur Welcker, aldaar. Aanw. 5 Aug., te 1 uur. 

Dollt. te 12 uren. door burg. en weth.: het bouwen van een gym
nasiumgebouw, aldaar. Inl. bij den gemeente-architect. 

's-Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterst enz.: het her
stellen en verbeteren van rijkstelegraallijnen in de afd. Groningen. Inl. 
hij de inspecteurs te 's-Hage en Groningen. Raming ƒ 1100. 

's-Hago, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
herstellen en verbeteren vun de rijkstelegraallijnen in de afd. Amsterdam. 
Inl. bij de inspecteurs te 's-Hage en Amsterdam. Raming ƒ 955. 

s-Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
leggen en ingraven van een zevendraadskabel ouder den grond en onder 
water te Amsterdam. Inl. bij de ins|iecteurs te 's-llage en Amsterdam. 
Raming ƒ 650. 

's-Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
I onderhouden en herstellen van het post- en tolegraafgebouw te Rozen

daal, van den dag der kennisgeving van de goedkeuring der aanbesteding 
tot en met 31 Dec. '»1. Inl. bij den rijksbouwmeester in het 2e district, 
te 's-Hage, en den hoofdopzichter der laudsgebotiwen J. J. G. Riukes, te 

I Breda. Aanw. gehouden. 
Zutfen te 2 uren, door burg. en weth.: 
lo. het bouwen van eene keersluis in den mond der Berkel bij 

| den Usel; 
2o. het maken eener basaltsteenglooiing langs de Berkel bij de Marsch-

' poortbrug; 
3o. het maken van twee waterkeeringen in de uitwaterende duikers 

j in de Onderlaatsche en Vierakkersche Laken. Aanw. gehouden. (Zit advert, 
in n'. 30.) 

Neuaen. te 3 uren, door het bestuur der waterkeering van den 
calamiteusen polder Nieuw-Neuzen, in het Nederlandsch logement: het 
maken van werken tot verdediging van den oever van den genoemden 
calamiteusen polder. Aanw. 5 Aug., van 1—3 uren. 

Zutfen, door burg. en weth.: de levering van 340.000 beste harde 
straatklinkers, 20,000 Ben-ahiiikeien 12/14 c l L 400 M. Kngelsche riool
buizen. Biljetten inzenden uiterlijk » Aug., voor 12 uren. (Zie advert, 
in n'. 30.) 

Zaterdag, 10 Aug. 
Buitenpost, te 11 uren, door don burgemeester van Achtkarspelen: 
lo. het baggeren van de Twijzelervaar', ter lengte van pl. m. 2120 M.; 
2o. het herstellen van straatwegen en het leveren van 120 II* 

riviergrint; 
3o. het maken eener nieuwe beschoeiing te Surhuisterveen; 
4o. het verven der school te Konten, benevens bewaarplaatsen van 

brandspuiten en wegwijzers Inl. bij den gemeente-architect A. Velding, 
te Buitenpost. 

Rotterdam, te 12 uren, namens .1, II. Striicker Jr., Kerklaai>41: het 
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on terrein achter zijn woonhuis, 

gemeente: het maken van 

bouwen van eene stoom wavscherij oj 
Inl. hij ilen architect .1. Verheul Dz. 

Ingcii Geld.), door kerkvoogden der Herv. 
nieuwe kerkbanken, met bijkomende werken. 

Maandag, 12 Aug. 
Maastricht , te 18 uren. dnor bet ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het stichten van een gebouw ten 
behoeve der invoerrechten, op een terrein, gelegen aan den weg van 
Tegeleil naar Kalden kirchen. Inl. hij den rijksbouwmeester in het 2e 
district, tc 's-Hage. Aanw. 5 Aug., te 12 uren. 

Amsterdam, te 12 uren. door burg en weth.: het rioleeren van 
eenig'1 stegen en gangen- iu de gemeente. (Zie advert, in s°. 31.) 

Dordrecht, te 1 uur, door burg. en weth.: de gemeentereinigiug in 
1 perceel, van 1 Oct. '89 tot 80 Sept. '92 of '95. [Zie advert, in n". 81.) 

Dordrecht, te 1 uur, door burg. en weth.: het uitdiepen onverder 
op diepte houden der havens en havenmonden binnen de gemeente 
Dordrecht, ged. 8 of 0 jaren, van 1 Oct. '89 tot 1 Oct. '92 of '95. (Zie 
adrrrt. in nv. 81.) 

Apeldoorn, te 12 uren, door burg. en weth.: 
Lo. het houwen van eene school te Loonen; 
2o. het maken, leveren en stellen van meubelen, ten behoeve van die 

school. Aanw. 10 Aug.. te 12'L uren; 
3o. het leggen van eene klinkerbestrating in het paarden pad van den 

Stationsweg, ter lengte van ongeveer 570 M. Aanw. 12 Aug., te 10 uren. 
Inl. bij den gemeente-architect. 

Heetslerzuaag (Fr.), namens .1. II. I,ankhorst: het houwen vaneen 
gebouw voor eene roomboterfabriek te Ozingahuizen nabij Heeg. Inl. bij 
den architect L. de goed, te Beetsterzwaag. 

Dinsdag. 13 Aug. 
•a teekte 12 uren, door hurg. en weth. van VVymhritseradeel: het 

afbreken van den ouden en het maken van een nieuwen bovenbouw 
van de draaibrug in het dorp Heeg. Aanw. 9 Aug., te 10 uren. 

I'trecht . te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: bestek no, 497, het herstellen der 
verzakte perronmuren en het verrichten van bijkomende werken op het 
station Gorichem, ten behoeve van den spoorweg van Kist naar Dordrecht. 
Aanw. 6 Aug.. te 12 uren. Raming f 2500. (Zie advert, in «°. 31.) 

AzewIJn (Terborgi, te 8 uren, door het K-K. par. kerk best van den 
H. M.ittheus, in het kofliehuis van de erven Herntsen: het bouwen eener 
kerk met toren en sacristie, met de levering der materialen, lui. bij den 
architect Ö. te Riele Wz., te Deventer. Aanw. fi Aug., te 8 uren 
en 13 Aug., te 2 uren. (Zie advert, in »°. 80.) 

Woensdag, 14 Aug. 
s-Hage. te 11 uren, door bet ministerie van waterstaat enz.: het 

maken en stellen van de ijzeren bovenbouwen voor zeven draaibruggen 
en eene hooge voetbrug over het kanaal tusschen Nichtevecht en de 
schutsluis bewesten Utrecht, behoorende tot de werken voor den aanleg 
van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de Merwede. Inl. 
bij den hoofdingenieur Wellan, te Utrecht, de ingenieurs Kluit, te 
Amsterdam, en Kemper, te Utrecht, en den adjunct-ingenieur Rosskopf, 
te Utrecht. Aanw. 7 Aug. Raming f 92,100. ' 

's-llagr. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
voltooien van de voorhaven van de nieuwe schutsluis, binnen den Lek
dijk, onder de gemeente Vreeswijk, prov. Utrecht, behoorende tot de 
werken voor den aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam 
met de Merwede. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan, en den ingenieur 
Kemper, beide te I'trecht. Aanw. 7 Aug., te 2 uren. Raming J 6800. 

's-llage. te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de uit
voering van baggerwerk in het vaarwater der rivier de Waal. tusschen 
de kilometerraaien 25 boven Nijmegen en 94 beneden Loevestein. der 
herziene rivierkaart. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-llage, 
en den ingenieur Van der Sleijden, te Nijmegen. Raming J 0.185 

per M 3 . 
s-liage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz: het 

maken van negen kribben en het uitvoeren van baggerwerk tut ver
betering van de rivier den Usel beneden Dieren, tusschen de kilometer-
raaien 32 en 35 Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 'sdlage, den 
ingenieur Kscher. te Kampen, en den opzichter l'ortheine, te Arnhem. 
Aanw. 7 Aug. Raming ƒ 8450. 

's-llage. te II uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
verrichten van baggerwerk tot verbetering van het vaarwater tusschen 
de heide leidauimen in het Zwolse he Diep en daarbuiten iu zee, in de 
prov. Overijsel. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-llage, den 
ingenieur Kscher, te Kamj-en, en den opzichter Messor, te Genomuiden. 
Aanw. 10 Aug. Raining / ((40 per M 3 . 

's-llage. te 11 uren. dour het ministerie van waterstaat enz,: het 
maken van eenige werken aan den rechteroever van den Moven-Rijn, 
ouder de gemeente Herwen-en-Aart, prov. Gelderland, tusschen de 
kilometerraaien 3 en 5 der herziene rivierkaart. Inl. bij den hoofdinge
nieur Leemans, te 's-llage. den ingenieur Castendijk. te Nijmegen, en 
dei; opzichter Klaassen, te Lobit. Aanw. 7 Aug. Raming J 10,000. 

Vrijdag. Itt Aug. 
Oei i« IK in te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

Op het bureau der genu?: het verbeteren van de inundatiesluis te Wou
drichem. Hilj. inzenden uiterlijk 15 Aug., vóór 3 uren. Raming f 8700. 

Vrijdag , 2» Aug. 
ZiilTeti. te 2 uren. dooi- burg. en weth.: het houwen eener nieuwe 

school voor lager onderwijs, op het terrein bij de Herkelbogen. Aanw. 
19 Aug., te 2 uren. (Zie advert, i » s». 31.) 

Woensdag, 2*» Aug, 
s-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van zeven kribben en het verlengen van twee rijkskribben tot 
verbetering van de rivier den Usel. onder de gemeente Gorsel, boven 
het kasteel Nijenbeek, tusschen de kilometerraaien 55 en 56. Inl. bij 
d»n hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage. den ingenieur Kscher. te 
Kampen, en den opzichter Van Veen. te Deventer. Aanw. 21 Aug. 
Raming /' 7300. 

Vrijdag, 30 Aug. 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: bet leveren en storten van steen 
en het maken eener laagwaterbezetting tot voortzetting van de oever-
verdediging VÓÖr Neuzen. Inl. bij den hoofdingenieur, te Middelburg, 

en den ingenieur, te Neuzen. Aanw. 22 en 24 Aug. Raming ƒ 17.800. 
'•-Bosch, te 10'|, uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het opruimen van ondiepten en bet 
uitvoeren van verdere werken in de gekanaliseerde Dieze, prov. Noord-
Brabant. Inl. bij den hoofdingenieur te VBosch, den ingenieur Schuur
man, te Vucht, en den opzichter Vroeg, te Crevecoeur. Aanw. 23 Aug 
lïaming f 7500. 

Op onbepaaldcn datum, 
r e s c u s , door het best. der kerkelijke Kas voor de Ned.-Gerf. kerk 

van Pesens en Moddergat: bet bouwen van eene kerk met torentje, 
aldaar. Aanw. 5 Aug., to 2 uren, 

A K L O U P 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Cauda, 24 Juli: het gedeeltelijk verbouwen 

van de le jongens-burgerschool aan den Groene-
weg, aldaar; ingekomen 8 bilj., als: 
J. de .long Wz., te Gouda, J 2097 
C. P. W. Dossing, i idem » 2332 
W. Bokhoven, • idem • 1889 
H. .T. Nederhorst, » idem » 1878 
J. F. Welter, » idem i 1807 
C. IL Wildenburg. • idem i 1792 
K. Hollander, » idem » 1785 
P, Vermeer Jz., * idem > 1737 
Gegund. 

Maassluis, 26 Juli: het houwen van den 
onderbouw eener ijzeren ophaalbrug; ingek. 2 
bilj., als: 
Voogd en Van Luipen, Maassluis, ƒ 3211 
F. Linthout, Nieuwen hoorn, » 2957 

Weesp, 27 Juli: de ophooging van bouw
terreinen en het maken van een afsluitkanaal, 
voor rekening van de firma Van Houten & Zn.; 
ingek. 17 biljetten; 
hoogste inschr. ƒ 177,839 
minste » A. T. v. Wijngaarden, 

Weesp, » 82,500 
Gegund. 

Hilversum, 27 Juli: het maken van een 
dienstgebouw en verdere werken op de nieuwe 
algemeene begraafplaats te Hilversum; ingek. 18 
bilj., als: 
O. Tennissen. te Bussum, ƒ18,000 
W. Zwaan, » Hilversum, » 17,400 
Bolderheij, » idem i 17.300 
Jurriens. » Naarden, » 17,230 
W. v. Vloten, » Utrecht, • 15.689 
W. Schalier, » Raamsdonk. I 15,479 
G. Seppen, » Hilversum, » 15,000 
F. Saltzherr, « idem • 14,930 
W. Meijer, l idern » 14,600 
G. Gijzel, 3 idem » 14,525 
A. v. Rhijn. » idem » 14,448 
J. C. T. Zweesaardt, » idem » 14 438 
J. Smit. » Weesp, » 14.250 
Gebr. J. en ll. Nieu-

wenhuijsen, • Hilversum, » 13,860 
N. v. Veerssen en 

Bijlard, » idem » 13.778 
G. v. d. Kolk, » idem » 13,700 
J. A. Zwaan, » idem » 13.600 
J. v. d. Iirul. • idem > 13,214 

Zandvoort, 27 Juli: het bouwen van eene 
villa aan den Hoogeweg, onder beheer van den 
architect J. H. Hendriks, te Arnhem: ingek. 6 
bilj., als: 
P. Rings. Zandpoort, ƒ 12,900 
J. S. v. Vethuijzen, Haarlem, > 11,840 
H. v. Es, idem » 9,572 
J. Gelens Cz., Amsterdam, » 9 565 
J. de Jongh en H. v. Keeren, Zand voort, • 8,760 
P. Haak, Scheveningen, » 7,800 
Gegund. 

Zaamslag, 27 Juli: het verrichten van aarde-, 
kram- en steenglooiingwerken tot dijksverbeto-
ring aan de waterkeering van den calamiteusen 
Eendracbtpolder; ingekomen 7 bilj., als: 
A. v. d. Heek, Zaamslag, /' 4467 
J. de Bree, Hoek, • 4080 
P. J. Verbist, Hontenisse, » 8918 
P. J. Visser. Hansweerd, » 3875 
H. Klaassen, Zaamslag, » 3860 
J. F. Adriaansens-I'olfliet, Walsoorden, • 3619 
A. Tholens Dz., Neuzen, » 3489 

Behoudens goedkeuring van Gedep. Staten 
gegund. 

hloetinge. 27 Juli: het bouwen van een 
woonhuis voor den burgemeester; ingekomen 5 
bilj., als: 
W. de Beste, te Goes, j 17,136 
.1. Si p. i idem » 15,600 
M. I). Dekker. » idem » 15.522 
I1. Dronkers, » Ka|M>lle, » 14,050 
W. J. v. d. Weert & Zonen, » Goes, » 13,918 
Gegund. 

's-llage, 29 Juli: de levering van 11 spoor
wegbruggen, ten dienste der staatsspoorwegen 
op Sumatra; ingekomen 10 bilj., als: 
Georg de Wander (Soc. anon. de Sclessin, 

Tillon), /' 40.227 
Soc. anon. de construction la Métallur-

giujue, Brussel, I 35,660 
Kon. fabriek van stoom- en andere 

werktuigen, Amsterdam, » 34,950 
F. Kloos & Zonen, Alblasscrdam, • 34,490 
Penn en Bauduin, Dordrecht, s 34,167 
Soc. anon. d'entreprise de Travaux 

publics, Brussel, » 33,330 
Soc. intern, deconstr. et d'entreprise de 

Travaux publics. Braine-le-Comte, » 33,285 

L. .!. Knthoven & Co., 's-Hage, ƒ81,767 
Soc. anon. de Travaux Dvle et Bacalan, 

Parijs, » 30.8H5 
Soc. Cockerill, te Seraing. » 29.994 

's-llage, 29 Juli: het bouwen van eene villa 
aan den Van-Stolkweg te Scheveningen. ten 
behoeve van Ds. K. J. W. Koeh. onder beheer 
van den architect P. A. Koch, (onderhands); 
ingek. 12 hilj., als: 
J. Ph. Reeser, te 's-Hage, ƒ 24.S70 
Gebr. Houtman, » idem • 23,964 
0, Kraneburg. » idem » 22,900 
C. J. v. d. Zeijden, » idem » 22,598 
C. D. Kleijn, i idem » 22.100 
A. C. Paardekooper, > idem » 21.950 
Jac. Vos, » idem I 21,8*0 
.1. v. d. Tas, o Leiden, » 21,705 
Van Litb en Fontein, > 's-Hage, » 21,066 
J. Steirens. » idem' » 21,200 
.1. I>. J. Lorrie. * idem » 20,950 
H. E. de Haan, • Scheveningen, < 18,873 
Gegund. 

Amsterdam, 29 Juli: het bouwen van een 
chemisch laboratorium; ingek. 24 bilj., als: 
Peters en RoelolVzen, te Amsterdam, ƒ 198,850 
0. Alberts, > idem * 198,000 
11 Rietsnijder & Zn.. • idem » 197,900 
J. J. Prenzler. • idem » 195,500 
A. Paans. • idem » 195.243 
G. A v. Spanje, » idem « 191,900 
\V. G. v. Berkum. » idem • 191,600 
A. J. v. Liemt, > idem • 191.360 
Ph. A. Warners, a idem » 191,200 
\V. Greve. • Buiksloot, » 19Q.380 
G. Boon, • Amsterdam, » 189.999 
J. J. Boekholtz. * idem » 189,990 
C. J. Maks, Jz., » idem • 189,900 
L. Vlasman, » idem • 187,400 
H. Schouten, » idem » 184,800 
D. Heijink, • idem » 183,890 
D. Schut, » idem « 183.18S 
H. C. Dorlas, » idem • 182.390 
P. S. Reijnierse, » idem n 181,400 
K. J. B. v. Damme, » idem i 179.800 
E. H. Helle. • idem i 176,524 
Meiier en Van de 

Koolwijk, • idem » 175,548 
B. v. Buuren. * idem » 175.480 
ff. Voskuijl, i idem * 165,638 

Venloo, 29 Juli: het afbreken van een oude 
en het opbouwen van een nieuwe waschkeuken 
met spekkamer enz., onder beheer van den 
architect Jos. N. A. Pellemaus: ingekomen 4 
bilj.. als: 
A. Baatsen, te Venloo, f 1265 
H. v. Gasselt, > idem • 1125 
A. Franken, i idem » 1007 
F. Paos, o idem » 788 
Gegund. 

Wlssenkerke, 30 Juli: het verhoogen van 
den zeedijk van den Thoompolder. over eene 
lengte van 700 M.; ingekomen 5 hilj., als: 
G. Meertens, te lerseke. / 2340 
S. Blok, » Kortgene, "o 2220 
U. de Wilde. i Kattendijke, » 214S 
J. de Jonge, » Biezelinge, i 1985 
P. J. Verbist, • Hontenisse, » 1925 
Gegund. 

Krmeloo 30 Juli: het houwen van 3 paviljoens 
voor rustige krankzinnigen, een administratie
gebouw en «'en kerk. op het landgoed Veldwijk, 
onder beheer van den architect K. G. Wentink. 
te Schalkwijk; mgek. 18 bilj., als: 
J. v. d. Braak, Apeldoorn, ƒ 98,740 
W. Heespelink, Groningen, • 96.500 
F. Ililarius Wz., Leeuwarden, » 95,716 
A. de Neef, Brielle. » 94,170 
J. v. Bark f i W. Wissing, Oosterbeek, . 94.000 
J.Jansma. Uallum, en J. C. v. Dijk, Blija. • 93,870 
1. Bijland en G. Sukkel. Hiherïiim, - 93,233 
W. Westerhof, Weesp, i 91.480 
L. Vlasman, Amsterdam, » 90,400 
(i. v. Kassei, Utrecht, • 89,497 
('. Wegerif. Apeldoorn. I 89,100 
F. W. Geurden. idem • 89,000 
F. IL Joseph. Utrecht. • 87,1C0 
G. A. v. Spanje, Amsterdam, i 86,454 
J. Weijs, Auibt-Vollenhore, • 83.700 
IL Timmer, Meppel, - 83.440 
M. de Lange. Harderwijk, » 81,949 
F. Aberson. Steenwijk, i 81.330 

Helder. 30 Juli: het maken van gebouwen 
voorde afstandsmeting voor kustbatterijen; minste 
inschr. VV. de Jong, te Helder, voor J 13.200 
Raming » 13.700 

s-llage. 30 Juli: de levering van 8 stuks 
verwarmingstoestellen, ten behoeve van de straf-
gevangenis te Leeuwarden; ingek. 6 bilj., als: 

Koster, te Amsterdam,' ƒ I960 
Bikkers & Zn., » Rotterdam, » 16M) 
Stork, • Hengeloo, » 1520 
B. Klip, » Middelburg, » 1275 

Slotboom & Zn., te 's-Hage, f 1139 
De Vries Robbé & Co., • Gorichem, » 930 

liordrerht. 30 Juli: het bouwen van een 
sociëteitsgebouw voor de vereeniging "Kunst
min", aldaar, onder beheer van den architect J. 
Verheul Dz.. te Rotterdam: ingek. 18 bilj., als: 
S( bidders en Tas, Dordrecht 
J. Srhuitemaker, idem 
(". Knijper, idem 

j W. v. Leeuwen, Hellevoetsluis, 
; D. J. Kwak, Dordrecht, 
! Gebr. v. Kek. idem 
! L. Kooiman, idem 
; M. A. J. Taverne, 's-Hage, 
J J. v. Sluisdam, Dordrecht, 
P. A. v. Rijen & Zu., idem 
P. v. Driel, 

! N. Claus, 
J. L. Kanters, 

; B. Hooijkaas &, Zn., 
! A. de Haan, 
: II. J. Heiman, 
' H. Stelwagen, 
. A. de Neef, Brielle, 

MJmegcn, 30 Juli 

idem 
idem 

Rotterdam 
idem 
idem 
idem 
idem 

f 142.000 
• 140,900 
I 140,900 
3 139,750 
B 139,000 
• 137,730 
») 136,938 
» 136.304 
-i 188,709 
• 133,270 
» 133,099 
• 132,980 
• 127.90J 
» 127,800 
• 127,500 
• 126.742 
i 124,250 
» 123.987 

t houwen eener zes-
ope 

emeente Nijmegen; ingekomen 6 bilj., als: te Nijmegen, 
Idem 

Ub bergen, 
Nijmegen, 

idem 

idem 

/' 21.275 
20,997 
19,945 
19.779 
19,690 

i 19.600 

VV. Kropman, 
J. v. d Peppel, 
F. Buskens. i 
A. Th. Opsoomer, i 
J. v. Ginkel. i 
J. S. Grandjean en W. 

II. Thunissen, 
Gegund. 

's-llage, 31 Juli. onder beheer van het mi
nisterie van waterst. enz.: lo. het verdiepen van 
het groot scheep vaarwater in bet Scheur, tus
schen de Huskruithaven en het kanaal door het 
benedeneind van Rozenburg; ingek. 3 bilj., als: 
A. v. d. Vlies, Zalt-Bommel, ƒ 64.400 
M. C. de .long P.Mz.. Sliedreeht, • 60,000 
L. Kalis Kz., idem i 54.800 
Kaming » 50,000 

2o. het uitdiepen van een gedeelte der spoor
wegnaven te Fijenoord en het maken van eenige 
bijkomende werken, aldaar; ingek. 3 bilj., als: 
C. Ros Az.. Dordrecht, f 20,500 
A. Visser. Haarlem. \ 14,400 
A. Prins Thz... Sliedreeht, » 12,200 
Raming » 13,300 

Leeunurden. 31 Juli, voor rekening der ge
meente: lo. het leveren en stellen van eene 
houten walbeschoeiing; ingek. 13 bilj.. als:_ 
L. Kniepstra, 
G. Jansen, 
S. ff. de Jong, 
1). Mnit en K. v. d. 1 
D. G. v. d. Werll, 
J. Laverman. 
II. v. il. Heide. 
.1. Beekman. 
H. v d. Leen. 
H. Bottema, 
J. P Stoett. 
IL Br.taksma. 
11. v. d. Wiel, 
Gegund. 

2o. het maken van een gebouw tot uitbreiding 
van het gymnasium; ingekomen 5 bilj., als: 

te Leeuwarden. ƒ 859 
» idem I 856 
* idem i 798 
i idem » 795 

Dokkum, i 787 
• Leeuwarden, i 774 
i idem • 739 

idem • 729 
• idem » 718 
• idem l 698 
i idem i 685 

idem ^ 685 
» idem l f!S3 

G. Sa 
Ph. G. Bekhuis en 

Damstra, 
H. v. d. Heide. 
T. Kloosterman en H, 

Brouwer, 
T. Hilarius Wz., 
Gegund. 

Kunnen 31 Juli 

te Leeuwarden, l' 16,259 

idem 
idem 

Mi ens, 
Leeuwarden. 

15,200 
14,799 

14.730 
12,890 

het bouwen van twee 
houten draaibruggen met een brugwachters-
woning voor het waterschap Weerdinge; ingek. 
8 bilj., als: 
IL Arends. Uskwerd, ƒ 6676 
A. Boezeman, Stadskanaal, • 6000 
(i. Hensema. Oude-I'ekela. » 5987 
R. Post ma, Nieuw-Amsterdam, » 5859 
.1. Timmerman. Ter-Apel. » 5846 
S. W. de Boer, Oranjedorp. » 5730 
J. Linzel en Joh. Bones. Stadskanaal, n 5689 
1'. v. d. Berg. Stadsmusselkanaal. i 5590 
Gegund. 

Amsterdam, 31 Juli: de levering van diverse 
materialen, gereedschappen enz., voor de marine: 
minste inschr. waren: 

Perc. 1, wit touwwerk, Goudsche machinale 
garenspinnerij. Gouda, ƒ 265,20. 

Perc. 2, wit eu geteerd touwwerk, J. Holland 
Sc Zn.. Brielle. ƒ 6645.60. 

Perc. 3. wit touwwerk, Wed. Van der Voort 
& Co.. Amsterdam, / 5234.65. 

Perc. 4, geteerd touwwerk, J. M. v. d. Lelv, 
Maassluis, ƒ 6853.28. 
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Perc. 5, idem, Onna GeLr. v. Assen, Kampen, 
ƒ 5026.48. 

Perc. 6, idem, G. v. d. Lee, Hekendorp, j 5808.98, 
» 7, idem Wed. B. A. Kokker. Middelburg, 

ƒ 5382. 
Perc. 8, idem, dezelfde, f 4922.70. 

» 9, idtm, II. J. Buisman, Kampen, voor 
ƒ 5553.68",. 

Perc. 10, idem, W. J. de Voogd. Dordrecht, 
/ 3426.05. 

Perc. 11, idem, llonke & Co., Rotterdam. 
/ 4072.52. 

Perc. 12, wit en geteerd touwwerk, Goudsche 
machinale garenspinnerij. Gouda, ƒ 1173.20. 

Perc. 13, idem, X. en A. W. Hoos, Rotterdam, 
/ 4409.40. 

Perc. 14, geteerd schiemansgaren, .1. de Gruijter 
& Zonen, Lekkerkerk, ƒ 6664. 

Perc. 15, vlaggelijnén (Kng, fahrikaat) C. v. 
Heemstede Obelt, Amsterdam, ƒ 455.88. 

Perc. 16, staaldraadtouw. Smit en Blok, Am
sterdam, / 1363.60. 

Perc. 17, kokostouw, A. Buisman, Meppel, 
/ 637.50. 

Perc. 18, garen, Goudsche machinale garen-
spinnerij. Gouda, ƒ 1C21. 

Perc. 19. hekel van hennep en vlas, firma II. 
v. Galen, idem, ƒ 546.60. 

Perc. 20, verzinkt ijzerdraadtouw en koper-
draadtouw, Wed. Van der Voort & Co., Amster
dam, / 514.02. 

Perc. 21, ijzer en staal, Dikema en Chaoot, 
Rotterdam. M5.460.42. 

Perc. 22, gemaakt ijzerwerk, D. S. M. Kalker, 
Amsterdam, / 1320.25. 

Perc. 23, gegoten-ijzeren kachels enz., T. C. 
Covers, Helder, ƒ 1134.10. 

Perc. 24, verwerken van koper tot bladen, S. 
A. Vies X- Zonen, Rotterdam, f 454.14. 

Perc. 25, rood- en geelkoperen pijpen, H. de 
Heus X Zn., idem, ƒ 3517.55. 

Perc. 26, het verwerken van koper tot staven 
en koperdraad, dezelfden, f 1177.36. 

Perc. 27. rood- en geelkoperen pijpen, dez., 
f 1086.11. 

Perc. 28, blik, R. S. Stokvis & Zonen, idem, 
f 535.75. 

Perc. 29, lood, B. J. Ni|kerk. Amsterdam, voor 
ƒ 162.54. 

Perc. 30, tin, R. S. Stokvis & Zonen. Rotter
dam, ƒ 1454.18. 

Perc. 31, zink in bladen en zinken spijkers, 
dezelfden ƒ 612.53. 

Perc. 82, koperen spijkers enz., L. J. Enthoven 
& Co., 's-Hage, f 2046.25. 

Perc. 33, ijzeren spijkers. C Willemsz, Amster
dam. ƒ 1605.05. 

Perc. 34, ijzeren schroefbouten enz., Van der 
Meulen it Co., idem, ƒ 2550.60. 

Perc. 35, kramerijen, a. dezelfden, /' 8673.60. 
> 36, idem, b. R. S. Stokvis & /tanen, Rot

terdam, /' 1327.30. 
Perc. 37, gereedschappen 1, Van der Meulen 

& Co., Amsterdam, / 2813.50. 
Perc. 88, idem 2, Figee en Dc Kruijlf, idem, 

f 2678.57. 
Perc. 89, gereedschappen 3, T. C. Covers, 

Helder, ƒ 3387.46. 
Perc. 40, lederen drijf banden, A. Drost & Zn., 

Haarlem, J 517.50. 

1'. 59, roet, dezelfden, /' 316.90. 
• 60, loodwit, Wed. Hondorff, Block en 

Itraet, Schoonhoven. / 651. 
Perc. 61, zinkwerk enz., J. B. Kroon & Co., 

Amsterdam, ƒ 410.46'/,. 
Perc. 62, groene zeep, C. A. Woltman Elpers, 

idem, / 330. 
Perc 63, patent ruw glas. halfwit glas enz., 

J. Houwink Gz., Sneek, f 1859.75. 
Perc. 64, patrijspoorten, lichtglazen enz., Becht 

en Dyserinck. Amsterdam, ƒ 297. 
Vlijmen. 1 Aug.: het maken eener speelplaats 

bij- en het maken eener afscheiding in de open
bare school, m de kom der gemeente, en het 
uitvoeren van eenige verbouwingen aan de onder
wijzerswoning; minste inschr. J. A. Luijben, te 
Vlijmen, voor ƒ 1243.34. 

Zwolle. 1 Aug.: de verhooging en verzwaring 
van den Zwartewaterdijk, over eene lengte van 
970 M.. in 3 pereeelen, voor het waterschap 
Mastenbroek. 

Perc. 1, ingek, 8 bilj., als 
v. Lente. Zwolle, 
.1. Lucassen Kampen, 

Schaufele. Hattem, 
Frijling, Zwolle, 
Voerman, Genemuiden, 
J. Koops. Kampen, 
v. Olst, Genemuiden, 
M. Ilreeler, Hattem, 
und 

f 36S0 
» 3277 
. 2793 
» 2570 
» 2304 
» 2298 
» 2098 
» 1860 

f 3515 
I 2990 
» 2668 
» 1999 
» 1995 
» 1819 
» 1660 
. 1640 

* 2500 
» 2112 
I 1930 
» 1495 
» 1211 
• 1190 
,. 1116 

Perc. 2. ingek. 8 bilj., als 
A. v. Lente. Zwolle. 
G. J. Lucassen, Kampen, 
J. Frijling, Zwolle, 
B. .1. Koops, Kampen, 
K. v. Olst, Genemuiden, 
J. Schaufele, Hattem, 
J. Voerman, Genemuiden, 
4. M. Breeler, Hattem, 

Gegund aan J. Voerman, 
Perc. 3. ingek. 7 bilj., als: 

A. v. Lente. Zwolle, 
F. Frijling, idem 
J. M. Ilreeler. Hattem, 
B. J. Koops, Kampen, 
J. Schaufele, Hattem, 
G. J. Lucassen. Kampen, 
K. v. Olst Jr., Genemuiden, 
Gegund. 

Haarlem, 1 Aug.: het uitvoeren van eenige 
werken aan het rijkskrankzinnigengesticht te 
Medemblik, f herbesteding); ingek, 13 bilj., als: 
Joh. Abéle, Er.khuizen, ƒ 9965 
Com. Lith, idem » 9378 
D. Hagenaar, idem » 8999 
T. Beek, Medemblik, » 8950 
J. Hoogendijk. idem i 8894 
P. Zandstra, Enkhuizen, • 8886.88 
J. Kakker, Medemblik, •. 8888 
P. Berkhout, Enkhuizen, > 6849 
G. Moorman. Helder, > 8720 
W. X. Vlaming, Schagen, > 8709 
K. Schild, Enkhuizen, » 8560 
Joh. West en Jac. Roosendaal, idem » 8490 
W. F. Gnirrep, Amsterdam, » 8356 
Raming t 8470 

IInissen 1 Aug.: de verbouwing van het 
openbaar schoolgebouw met onderwijzerswoning 
en het maken, leveren en stellen van school-

Perc. 41, kwasten en penseeion, P. Polvliet & meubelen voor 288 leerlingen, a. met 6 lokalen, 
Zn., Rotterdam, ƒ 611.32. 

Perc. 42, Vijlen en raspen n. P. Kempen, Rot
terdam, f 1634.26. 

Perc. 43, idem, b. dezelfde, ƒ 1029.24. 
o 44, afval van katoenen garens,|Gebr. Polak, 

Almeloo, ƒ 2802.14. 
Perc. 45, metalen vlampijpen, W. de Heus & 

Zn., Rotterdam, f 501.84. 
Perc. 46, machinekamerbehoeften a. Van der 

Meulen & Co., Amsterdam, ƒ 419. 
Perc. 47, idem b. C. Koning Jr., idem, / 1674.70. 

» 48, houtskolen, Nederl, Steenkolenhandel -
vereeniging Von Thenen, Hagedoorn Jr. & Co., 
idem / 736. 

Perc. 49, Eng. steenkolen (Oostkust), C. Berg
huis, idem. f 17.490. 

Perc. 60, smeekolen, P. Bandsma, Helder, r"2580. 
Perc. 51, dubbel of huidpapier, J. Bakker Cz., 

Westzaan, ƒ 306.60. 
Perc. 52, verlwaren, Vissering cn Lelv, Am

sterdam, ƒ 2588.50. 
Perc. 53, pek, H. II. Roelofs Heijrmans, Rot

terdam, / 366.25. 
Perc. 54, turf, Kerklingh en Wijnman, Am

sterdam, ./' 448.50. 
Perc. 55, menie. C F. Fleumer. idem, f 1056. 

» 56 patentolie, Wed. J. E. de Boer Jr., 
& Zn. .idem. ƒ 4234.80. 

Perc. 67, raapolie, dezelfden, ƒ 140. 
• 68, reuzel, J. Moulijn & Co., Rotterdam 

ƒ 235.60. 

<z. i. 
ƒ 16,400 ƒ 16.200 

15.499 
14,950 
14,475 
14,700 
14,910 
14.500 
14.450 
13,547 

met 5 lokalen. 

' A. A. Flipse, Arnhem 
J. Th. Rutten, idem ' 16,299 
II. Jansen, Didam, 16,100 
G. J. Th. Barcnbrug, Arnhem, 16,997 
H. J. Nats, Groessen, 15,960 
J. M. Muskens, Herwen, 15,940 
T Kloppers, Groessen, 15,940 
J. Diebeis, Huissen, 15,798 
J. A. Koenders, Arnhem, 14,747 

'«-Hage, 2 Aug.: het herstellen en verbeteren 
van rijkstelegraallijnen in Friesland en Overijsel; 
ingek. 3 bilj., als: 
J. J. Bouma, Langezwaag, / 647 
D. Suwijn, Leeuwarden, . 686 
J. Ph. Stoett, Langezwaag, > 630 
Raming » 690 

'.-Hage, 2 Aug.: het afbreken eener boeren
woning en het daarterplaatse bouwen eener 
villa, op een terrein, deel uitmakende van den 
huize «Veldwijk", te Rijsoord, onder beheer van 
den architect W. B, van Liefland; ingekomen 21 
bilj., als: 
M. A. .1. Taverne. 's-Hage, 
Gebr. Andreoli, idem 
J. Stellens, idem 
C. J. v, d. Zijden, idem 

I J. v. d. Elshout, Scheveningen, 
C. Klapwijk, Rijswijk, 
P. Houthnis s-Hage, 

ƒ 12.800 
i 11,400 
» 11,300 
» 10,999 
> 10.960 
• 10,987 
» 10,883 

W. Bokhoven, Gouda, / 10,733 
A. C. Paardokooper, 's-Hage, » 10,850 
l l . D. F. Meijer, Leiden, » 10,600 
J. Ph. Miihlstall, idem » 10,800 
A. Hollander, Gouda, » 10,294 
A. Stichter, 's-Hage, » 10.100 
A. de Waard cnDierks, idem » 9,960 
W. P. Teeuwisse, idem » 9,890 
W. v. Leeuwen, Hellevoetsluis, » 9,767 
F. Roest, 's-Hage, » 9,500 
J. Ph. Reeser, idem 1 9,276 
H. v. d. Heemst, idem » 9,265.75 
A. Korteweg, idem » 9,217 
J. II. Valck, Rijswijk, » 8,888 

Middelburg, 2 Aug.: liet maken en inhangen 
van een drijfdeur voor het kanaal van Neuzen, 
te Sas-van-Gent; ingek. 2 bilj., als: '1 
S. v. Rees, te Neuzen, ƒ 1485 
G. J. Balkenstein, » idem » 1237 
Raming » U20 

D E O P M E R K E R 

van Z A T E R D A G 10 A U G U S T U S 1889. 

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, IS Aug. 

Amersfoort, te 11 uren, door burg. en weth.: het doen van de 
navolgende bestratingen met Waalklinkers: Hellingstraat met voetpaden 
en Hellingsteeg, Havik (heide zijden), weg buiten Bloemendal, verbin-
dingsweg van Leusdei- met Arnhemschenweg, voetpaden buiten de 
Utrechtsche poort, alsmede van den hoek Soesterweg tot Stationsplein 
en bij de bt.-Andriespoort. 

Nederueerd (Limb.), te 11 uren, door R. Nijssen, te zijnen huize: het 
bouwen van een nieuw woonhuis met de daarhijbehoorende stallingen. 
Aanw. te 9 uren. 

•Steenderen (Geld.), te 11 aren, door J. H. F. üaugel, op Hartenplaats 
onder bet Holtslag in den Toldijk: het bouwen van een nieuwe schuur 
aldaar. Aanw. 12 Aug., te 9 uren, 

Maastricht, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: bet stichten van een gebouw ten 
behoeve der invoerrechten, op een terrein, gelegen aan den weg van 
Tegelen naar Kaldenkirchen. Inl. hij den rijksbouwmeester iu bet 2e 
district, te 's-Hage. Aanw. gehouden. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: het rioleeren van 
eenige stegen en gangen in de gemeente. (Zie advert, in n°. 31.) 

Lelden, te 12 uren, door burg. en weth.: het bouwen van een 
kunstzaal achter de Lakenhal. 

Apeldoorn, te 12 uren, door burg. en weth,; 
lo. het bouwen van eene school te Loenen; 
2o. het maken, leveren en stellen van meubelen, ten behoeve van die 

school. Aanw. gehouden; 
3o. het leggen van eene klinkerbestrating in het paardenpad van den 

Stationsweg, ter lengte van ongeveer 5?0 M. Aanw. 12 Aug., te 10 uren. 
lid. bij den gemeente-architect. 

Dordrecht, te 1 uur, door burg. en weth.: de gemeentereiniging in 
1 perceel, van 1 Oct. '89 tot 30 Sept. '92 of '95. (Zie advert, in n°. 32.) 

Dordrecht, te 1 uur, door burg. en weth.: het uitdiepen onverder 
op diepte houden der havens en havenmonden binnen de gemeente 
Dordrecht, ged. 3 of 6 jaren, van 1 Oct. '89 tot 1 Oct. '92 of '95. (Zie 
advert, in «« 32.) 

Kieuwen t (gein. Lichtenvoorde tield.), te 2 uren, door bet R.-K. 
par. kerkbest., in de school: het afbreken van de bestaande en het 
bouwen eener nieuwe school met drie lokalen. Aanw. te 11'/, uren. 

Nleuwolda (Or.), te 5 uren, door kerkvoogden der Herv. gemeente, 
ten huize van de Wed. .1. Diedel: het doen van eene belangrijke ver
timmering aan de kosterij, aldaar. Aanw. te 4 uren. 

Charlols, te 6 uren, door burg. eu weth.: het uitbreken en bet 
opnieuw bestraten met Ben-alunkeieii van 10 X 16 \ 12eM., van circa 
3230 M a straat, benevens het uitvoeren van enkele kleine werken, Inl. 
bij den gemeente-architect. 

Groningen, te 8 uren, door den architect K. Hoekzema. in het 
logement van A. S. Juursema: het bouwen van een sigarenfabriek en 
het vertimmeren van een hui-, aan den Wosterbinnensingel te Groningen, 
met de levering van al het benoodigde. Hilj. inzenden 12 Aug., vóór 
7 uren. 

Heetst rrz wang (Fr.), namens J. II. Lankliorst: het bouwen vaneen 
gebouw voor eene roomboterfabriek te Ozingabuizen nabij Heeg. Inl. bij 
aen architect L. de Goed, te Beotstorzwaag. 

Dinsdag, 13 Aug. 
snerk, te 12 uren, door burg. en weth. van Wymbritseradeel: bet 

afbreken van den ouden en bet maken van een nieuwen bovenbouw 
van de draaibrug in het dorp Heeg. Aanw. gehouden. 

Diepenveen (Ov.), te 12 uren, door burg. en weth.: het verbouwen 
van de openbare lagere school te Kolmschate, Inl. bij den architect 
Van Harte, te Deventer. 

Breda, te 12 uren, door den rentmeester der domeinen iu het rent
ambt Zwaluwen, in het kofliehuis van 1'. Jonkers: bet maken van een 
steenen en het opruimen van twee houten duikers iu de afsluitkade van 
het Moerschekanaal. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: bestek no. 497, net herstellen der 
vertakte perronmuren en het verrichten van bijkomende werken op het 
station Gorichem, ten behoeve van den spoorweg van List naar Dordrecht. 
Aanw. gehouden. Raming ƒ 2500. (Zie advert, in n°. 31.) 

Kot i n iiit in. te 2 uren, door do maatschappij tot expl. van staats
spoorwegen, op het bureau station Delftsche|M)ort: het herstellen der 
schade door overstrooming aan de noordelijke taluds van den spoorweg-
dijk tusschen het Vissehertje en de brug Baanhoek in den spoorweg van 
Gorichem naar Dordrecht. Inl. bij tien sectie-ingenieur te Rotterdam. 

A ze wijn (Terborg), te 3 uren, door het R.-K. par. kerkbest. van den 
II. Mattheus, in het kofliehuis van de erven Bern tien: het bouwen eener 
kerk met toren en sacristie, met de levering der materialen, lid. bij den 
architect G. te Riele Wz., te Deventer. Aanw. 13 Aug., te 2 uren. 
(Zie advert, in «">. 30.) 

Beetst*rxwaag (Fr.), namens de erven van Boelens, te Olterterp: 
het gedeeltelijk afbreken van het Wittehuis te Olterterp en het bonwen 
van een nieuw gebouw, aldaar. Bilj. inzenden 13 Aug., bij den admini
strateur .1. van der Vegt, te Beotstorzwaag. 

Woensdag, 14 Aug. 
's-llagr. te 11 uren, door bet ministerie van waterstaat enz.: het 

maken en stellen van de ijzeren bovenbouwen voor zeven draaibruggen 
*n eene hooge voetbrug over het kanaal tusschen Nichtevecht en de 

schutsluis bewesten L'treclit, behoorende tot de werken voor den aanleg 
•an een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de Merwede. Inl. 
bij den hoofdingenieur Wellan, te Utrecht, de ingenieurs Kluit, te 
Amsterdam, en Kemper, te l'treclit, en den adjunct-ingenieur Rosskopf, 
te L'treclit. Aanw. gehouden. Raming f 92,100. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
voltooien van dc voorhaven van de nieuwe schutsluis, binnen den Lek
dijk, onder de gemeente Vreeswijk, prov. Utrecht, behoorende tot de 
werken voor den aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam 
met de Merwede. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan, en den ingenieur 
Kemper, beide te Utrecht. Aanw. gehouden. Raming j 6800. 

's-llage. te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: de uit
voering van baggerwerk iu het vaarwater der rivier de Waal. tusschen 
de kilometerraaien 25 boven Nijmegen en 94 beneden Loevestein. 'Ier 
herziene rivierkaart. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, 
en den ingenieur Van der Sleijden. te Nijmegen. Raming J 0.18* 
per M 3 . 

s-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz: het 
maken vim negen kribben en bet uitvoeren van baggerwerk tot ver
betering van de rivier den IJsel beneden Dieren, tusschen de kilometer-
raaien 32 en 35 Inl. hij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den 
ingenieur Kscher. te Kampen, en den opzichter Portheiue, te Arnhem. 
Aanw. gehouden. Raming ƒ 8450. 

's-llage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
verrichten van baggerwerk tot verbetering van het vaarwater tusschen 
de beide lei dam men in het Zwolsche Diep en daarbuiten in zee, in de 
prov. Overijsel. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage. den 
ingenieur Ëseher, te Kampen, en tien opzichter Messer, te Genemuiden. 
Aanw. gehouden. Raming / 0.40 per \|3. 

's-llage. te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van eenige werken aan den rechteroever van den Boven-Rijn, 
onder de gemeente Merwen-en-Aart, prov. Gelderland, tusschen de 
kilometerraaien 3 en 5 der herziene rivierkaart. Inl. bij den hoofdinge
nieur Leemans, te 's-Hage. den ingenieur l'astendijk. te Nijmegen, en 
den opzichter Klaasson, te Lobit. Aanw. gehouden. Raming ƒ 10,000. 

keuzen, te 11 uren, door den eei-staanwezend-iugenieur der genie te 
Bergen-op-Zoorn. in het »hotel Rotterdam": het eenjarig onderhoud van 
de zeeweringen te Neuzen. Bilj. inzenden uiterlijk 13 Aug., vónr3urcn, 
bij den opzichter van forti lirat ion, aldaar. Raming /' 2350. 

Almeloo. te 11 uren, door den architect H. A. Witzand Bz., in café 
Schettler: het gedeeltejijk afbreken en van een perceel wijk 7 no. 56 
aan de Grootestraat, voor tekening van Ziegeler. Aanw. te H uren, 

Deventer, te 3 uren. door B. J. Bommelder, in het hotel restaurant 
van A. Huhs, in de Korte-Bisscbopstraat: het doen van eenig verfwerk 
aan genoemd hotel en aan het woon- en winkelhuis. 

Rotterdam, te 4 l j uren, voor rekening van Alex. Imhofe, ten zijnen 
kantore, Gnxtte-Draaisteeg 2: het bouwen van een woonhuis, bestaande 
uit beneden- en bovenhuis, aan de Witte-de-Withstraat. Inl. bij den 
architect A. W. Mcijneken. 

Donderdag, IA Aug. 
Haarlem, te 2 uren, door burg. en weth.: het maken van eene 

houten beschoeiing langs de LangeHeerenvest, alsmede het aanvullen 
en onder proliel brengen van het talud, altlaar. 

Vrijdag, ttt Aug. 
Lm irlicm . te 10 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

op bet bureau der genie: het verbeteren van de inundatiesluis te Wou
drichem. Bilj. inzenden uiterlijk 15 Aug., vóór 3 uren. Raming /' 8700. 

Zaterdag, 17 Aug. 
Tilburg, te 11 uren, door burg. en weth.: het maken en leveren van 

30 gegoten-ijzeren lantaarnpalen, ten dienste tier gemeentelijke gasfabriek. 
Maandag, ID Aug. 

Amsterdam, te 11 uren. door den scbout-bij-nacht, directeur en 
kommandant der marine: het verrichten van eenige onderhoudswerken 
aan gebouwen terreinen, werflnrichtingen enz., behoorende tot de directie 
Amsterdam. Aanw. 13 Aug., te 11 uren, aan het bureau van den hoofd
ingenieur der marine. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: het maken van een 
dubbele blusleiding met accumulator en waterreservoir, ter verbinding 
van den kolentip der Hollandsche ijzeren spoorwegmaatschappij met de 
hydraulische inlichting op de Handelskade. (Zie advert, in n°. 32.) 

' l lordrecht. te l uur, door burg. en weth.: de levering van 8 ijzeren 
scheopsboeien en 8 dito schroefaiikors met kettingen. 

Dinsdag, 20 Aug. 
baarden, te II uren. door den eerstaanwezentl-ingenieur der genie 

aldaar, in de kazerne Oud-molen: het verbeteren van de woning van 
den administrateur der garnizoensbakkerij te Naarden. Bilj. inzenden 
uiterlijk 19 Aug., vóór 3 uren. Raming ƒ 900. 

Hoofdplaat (Zeel.), te 3 uren, door het tijdelijk best. der waterkee
ring van de calaniiteuse polders, in de directiekeet: het maken van 
werken ter verdediging van den oever van den Thomaespolder. Aanw. 
13 en 16 Aug., van 2—4 uren. 

Amsterdam, te 3 uren. door het best. der vereeniging tot aanleg 
van een rij- en wandelpark, in het paviljoen iu het Vondelpark: het 
bouwen van eene zaal met aanhooren aan genoemd paviljoen. Inl. hij 
den architect W. Hamer. Aanw. lfi Aug. te II uren. 

Woensdag, 21 Aug. 
nieuweramstel. re 12 uren, door burg. eu weth.: het maken van 

eene vaste brug in den verbindingsweg bij het concertgebouw. Inl. hij 
den opzichter der gemeentewerken. Aanw. 14 Aug., te 10 uren. 

Meiiweramstel . door burg. en weth.: de algemeene reinigingsdienst 
der gemeente geil. 3 jaren, in 4 perc. 
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Donderdag, 22 Aug. 
Henaldiimadeel , te 1 uur, door burg. en weth.: liet vervloeren met 

Waalklinkers van de iDubbele streek", te Dronrijp, zoomede het bevloeren 
van de Hnminemasteeg, aldaar, met de in de «Dubbele streek" uit te 
breken hakteen. 

Vrijdag . Aug. 
's-Hage, te 11 uren, dooi- het ministerie van marine: het bouwen 

van eene nieuwe woning cn het inrichten van een magazijn en sme
derij tot woning, beide voor den dienst der kust verlichting te Scheve
ningen. Aanw. 17 Aug., tusschen 11 en 12 uren. 

s-llage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: hot 
onderhouden en herstellen van het rijkspost- en telegraafgebouw, met 
directeurswoning en de woningen der twee concierges, te 's-llage, van 
den dag der kennisgeving van de goedkeuring der aanbesteding tot en 
met 31 Dec. '92. lid. bij deu rijksbouwmeester in het le district, te 
's-Hage. Aanw. 16 Aug., te 10 uren. Raming ƒ 6030. 

/utfeu. te 2 uren. door burg. en weth.: het houwen eener nieuwe 
schuil voor lager onderwijs. <»p het terrein hij de Borkelhogen. Aanw. 
19 Aug., te 2 uren. (Zie advert, in «°. 31.) 

Woenidag, 2*t Aug. 
s-llagc. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van zeven kribben en het verlengen van twee rijkskribben tot 
verbetering van de rivier den Usel, onder de gemeente Gorsel, boven 
het kasteel Nijenbeek, tusschen de kilometerraaien 55 en 56. Inl. bij 
dijn hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage. den ingenieur Escher, te 
Kampen, en den opzichter Van Veen. te Deventer. Aanw. 21 Aug. 
Raming ƒ 7300. 

Donderdag. 2D Aug. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van wateist. enz., aan 

"et gebouw van het prov. best.: de uitvoering van eenige onderhouds

werken, ten behoeve van de Keulsehe vaart in Noord-Holland. Inl. bij 
den hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur De Bruijn, te Amsterdam, 
en den oplichter Lijsen, te Muiden. Aanw. 22 Aug. Raming ƒ 2500. 

Vrijdag. 80 Aug. 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het leveren en storten van steen 
en het maken eener laagwaterbezetting tot voortzetting van de oever-
verdediging vóór Neuzen. Inl. bij den hoofdingenieur, te Middelburg, 
en den ingenieur, te Neuzen. Aanw. 22 en 24 Aug. Raming ƒ 17,800, 

'u-Bosch, te 10'|a uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het opruimen van ondiepten en het 
uitvoeren van verdere werken in de gekanaliseerde Dieze, prov. Noord -
Brabant Inl. bij den hoofdingenieur te 's-Bosch. den ingenieur Schuur
man, te Vucht, en den opzichter Vroeg, te Creveeoeur. Aanw. 23 Aug. 
Raming f 7500. 

's-II age, te l uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
herstellen en verbeteren van de rijkstelegraallijnen in de afd. Venloo. 
1 ui- bij de inspecteurs te 's-Hage en Venloo. Raming ƒ 2000. 

'a-llage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat eng,: het 
herstellen en verbeteren van rijkstelegraallijnen in de afdeeling Arnhem. 
Int. hij de inspecteurs der rijkstelegraaf, te s-Hage en Arnhem. Raming 
ƒ 115C. 

Zaterdag, 31 Aug. 
's-llage. te 2 uren, door het ministerie van justitie: het maken 

van eene warmwaterverwarming in de in-aanbouw-zijnde strafgevangenis 
te Nieuweramstel. Inl. bij den ingenieur-architect voor de gevangenissen 
en rechtsgebouwen te 's-Hage. Aanw. 19 en 26 Aug., van 1—2 uren, 
in het gebouw der Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst. Raming 
ƒ 19.600. (Zie advert, in n<>. 32.) 

Nagekomen Afloopen. 
'•-II.ge, '.i Aug.: het onderhouden en her-

steil™ van het post- en telegraafgebouw te 
Rozendaal: ingekomen 7 bilj., als 
P. Stevens, 
P. J. P. de Bruyn 
J. Rol, 
A. v. Rooy, 
F. II. liru'ghinans, 
A. J. Wouters, 
L. L. Eykens, 
Raming 

te Rozendaal, ƒ 993 
» idem o 950 
* idem » 835 
i idem I 810.50 

idem » 808 
> idem » 755 
1 idem » 724 

» 850 

A F L O O P 

VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
t I S I I I I 2 Aug.: het ophoogen en verharden 

van den uitgang genaamd »do Uitweg"; ingek. 
12 bilj., als: 
J. de Groot, Scharwoude, ƒ 4650 
R. de Groot, idem » 4500 
G. Ilonijk, Purrnerend, » 4444.44 
J. Kramer, Oudendijk, » 4400 
R. Schreudcrs, Kolhorn, » 403J 
A. M. v. d. Vlies. Amsterdam, » 3999 
Jb. de Vries, Purrnerend, » t9lt 
,1. Oldenburg, llergen, » 3948 
.1. Borst, Spierdijk, » 3834 
('. Hille. Zijdewind, » 3705 
J. Meijer, Urscm, » 3700 
W. Visser, Bergambacht, » 334» 

kornium, 2 Aug.: eenige herstellingen aan 
het boerenhuis en het maken van een melk
kelder op de plaats Eijzinga-zathe, onder 
Donlaga, onder beheer van den architect A. F. 
Brouwer; ingek. 8 bilj.; minste inschrijver W. 
Mienstra, te 'tMeer bij Ileerenveen, voor ƒ 2200. 
Gegund. 

Middelburg, 3 Aug.: het maken en inrichten 
van een gebouw voor de iZelandia illustrata", 
benevens het verrichten van eenige verdere 
werkzaamheden; ingek. 11 bilj., als: 
P. Sonius, te Middelburg, ƒ 802» 
P. .1. v. Pulleden & Zn., . idem » 7900 
A. Barentsen » idem » 7750 
J. M. v. Ditmars & Zn., » idem » 7740 
H. P. v. d. Ree & Zn., . idem • 7505 
W. A. v d. Harst, v idem » 7524 
F. I-. Klaassen, » idem » 7400 
Ws. v. Uije & Zn., » idem » 7315 
W. P. v. Pagé, » idein » 7289 
M. K. Jeras & Zn., a idem » 7135 
C. A. Gnethals, » idem » 0975 

Deventer, 3 Aug.: het bouwen van een vleu
gel, bij de botermarkt te Deventer, onder beheer 
van den architect J. A. Mulock Houwer; ingek. 
14 bilj, als: 
C. Peteri Jr., te Deventer, J 3271 
E. v. d. Woerd Jz., Ü idern » 3200 
H. B. Lepping. » idem » 3120 
H. Visscher, » idem » 308o 
J. Pot Jz., i idem • 3080 
W. Eskes &. Zn., » idem • 3079 
H. Olthof, » idem » 3009 
J. Aalpoel, » Wem • 3064 
R. v. d. Spoel, » idem » 3060 
J. Witteveen. » idem » 2993 
M. J. Huiderman, » idem » 2960 
K. v. Leusen, » idem » 2956 
l : v. d. Worp, » idem • 2933 
A. J. Markerink, . idem • 2777 
Gegund. 

Amsterdam, 3 Aug.: het maken van eene 
siroopfahriek, op een terrein aan de 2e-Looijers-
dwarsstraat, nos. 26 en 30. onder beheer van 
den architect H. Moen G.Pz.; ingekomen 22 
bilj.. als: 
Gebr. Terlingen, te Amsterdam. ./ 17.130 
A. Paans, » idem » 16,275 
H. Rietsnijder & Zn . » idem » 15,490 
G. J. P. Zuiderhoek. » idem » 15,400 
(J. Nieuwstad, • idem » 15,000 
Ph. A. Warners, • idem • 14,640 
W. Boom, ' i Wem » 14.690 
E. R. Kuipers, • idem » 14,626 
C. Alberts, » idem » 14,500 
j . stam, » 'dem » 14,335 
D. Verbeek & Zn., » idem » 14,290 
G. Woud, » idem » 14,241 
H. Schouten. • idem » 14,189 
\V. G. v. Berkum, » id » 14,160 
C. .1. Maks. Jz., » idem » U.120 
H. C. Dorlas, » idem » 14,111 
A. J. v. Liemt, • idem • 13,900 
P. S. Roijniei-se, » idem • 13,700 
Peters en Hoelollsen, » idem » 13,690 
A. Aalders, » 'dcni » 13,430 
W. Greve. » Buiksloot, » 13.041 
G. Boon, » Amsterdam, » 13,004 
Gegund. 

•tot tenia in 3 Aug.: het doen van reparation, 
vernieuwingen of andore werkzaamheden aan de 
stoom- en waterwerktuigen van den polder Prins-
Alexander, van af den dag der gunning tot 16 
Juli '90; ingek. 2 bilj.; minste inschr. C. van den 
Gicssen, te Krimpen a/d. Usel, voor 5 % beneden 
het tarief. 

Tilburg, 3 Aug.: het bouwen van een missiehuis 
langs den Bredaschenweg; ingek. 3 bilj.; minste 
nsciir. L. de Rooy, te Tilburg, voor f 106,000. 

Mt.-Annaparochle, 3 Aug.: het verbouwen 
van een huis, voor den rijksveearts R. Boer Hz. 

Niet gegund. 
Hampen, 3 Aug.: het maken van het 14e 

perceel van den ringdijk voor de toekomstige 
droogmaking van den Koekoek; gegund aan W. 
van Bruggen, te Kampen, voor /' 317». 

's-llage, 5 Aug.: hot uitdiepen van een ge
deelte van den llollanilschen Usel, onder dc 
gemeenten Moordrecht, Gouda en Gouderak, in 
de prov. Zuid-Holland; minste inschr. B. C. van 
Hoeven, te Vreeswijk, voor ƒ 1994 
Raming » 2200 

Amsterdam, 5 Aug.: de levering van schroei
en haakbouten, voor de Bataviasche Oosterspoor-
wegmaatschappij; minste inschr. waren: 
schroefbouten. De la Porte, te Amsterdam, voor f 12.62 |icr 100 KG. 
haakbouten, Soc. anon. des forges et ateliers, te 

(Jhenet (België), voor ƒ 13.28 per 100 KG. 
Kozciidaal (N.-Br.\ 5 Aug.: het vergrooten 

der openbare school voor uitgebreid lager onder
wijs; ingekomen 8 bilj., als: 
A. Annce, te Rozendaal, ƒ 12.300 
P. Stevens, » idem » 10.760 
J. Bruininckx, » idem » 9,790 
C. Siiijkerbuijk, » Zegge, • 9.500 
Jos. v. Loon, » Rozendaal, » 8,990 
L. Eijkens, • idem » 8,885 
F. Hrilgleinans, l idem » 8,765 
C. v. Dorst, i idem > 8,446 
Gegund. 

H m . l i e r l i i 5 Aug.: het maken cn stellen 
van 246 schooltafels met banken voor 492 zit
plaatsen, met bijlevering der materialen, in 4 
perceelen; ingekomen 5 bilj., als: 
J . Aljes en A. Barto, perc. 1. 30 stuks ƒ 326 

P. Nieland, Wirduin, 
II. Hos, Uithuizermeeden, 
G. Broos, Spijk, 
.1. Hommel, Zeerijp. 
P. Dertien, Losdorp, 
B. " 

ƒ 6374 
» 4890 
i, 4839 
- 4600 
I 4555 

Korthuis, Spijk. » 449S 
! W. Scheltens, üierum, » 4432 
i Raming » 4282.74 

De minste inschr. bood aan om het werk voor 
i de raming aan te nemen, voor welk bedrag het 
hem is gegund. 

2o. het leveren van 72 nieuwe schoolbanken; 
I ingek. 26 bilj., als: 
' L. Klasen. Sappemeor, 
I. P. de Wit, Groningen, 
II. Bos, Delfzijl, 

j W. Schenkel, Farmsum, 

V. d. Engh en Dubois. 

A. W. v. Aardenne, 

cliulders en Tas, 

J. J. Kooijmans, 

2. 61 
1. 
2, 
1, 

De 

» 1, 
» 2, 
' 1, 
» 2, 
> 3, 
» 4, 

massa 
werd aangehouden. 

78 

692 
308.80 
606 
310 
670 
270 
576 
293 
634 
Ts'i 
79E 

2493 

Breedevo.rt, 5 Aug.: liet bouwen van een 
catecliiseerlokaal en consistoriekamer; ingek. 8 
bilj., als: 
J. B. v. Berden, 
G. J. Rots, 
G. F. Bloemers, 
W. Brosse, 
A. Ubbink, 
D. J. Pennings. 
G. J. Luiten, 
11. J. Piek, 
Gegund. 

Amsterdam, 5 Au;, 
pakhuis met kelder en 3 bovenwoningen, aan de 
Lange-lloutstraat no. 31. voor de firma Witte-
boor. er. Gompertz. onder beheer van den archi
tect C. A. Bombach Cz., (onderhands); ingek. 4 
bilj., als: 

te Amsterdam, 
• idem 
» idem 
» idem 

te Breedevoort, ƒ 1689 
'1 Aalten, ti 1675 
ii Breedevoort, » 1670 
» idem » 1669 
» idem i) 1592 
» idem 1 1565 
» idem • 1529 
i idem u 1325 

g.: het bouwen van een 

Smit Hoogkerk, 
C. J. Maathuis, Sappemeer, 
.1. Stauim. Uithuizen, 
H. Bos, idem 

Broos. Spijk. 
Nieland. Wirdiim. 
Wieringa, L'lrum, 
Rietema. Delfzijl, 
Bos, Uithuizen, 
Holt. Meeden, 
Sterenberg. Godlinze, 

N. Sterenberg, idem 
li. Korthuis, Spijk. 
T. Dertien, Losdorp, 
T. Poxopeus, idem 
K. Kuin, llolwierde, 
E. Smit. Zeerijp, 
W. Scheltens, Bierum, 
Pli. Wildeboer. Krewerd, 
.1. Hommel, Zeerijp, 
.1. Kremer, Loppersum, 
L. DeKker. llolwierde, 
Gegund. 

Helmond, 5 Aug.: het bouwen eener remise 
met paardenstal, bergplaatsen en eenige bij-
koiii-uide werken, voor W. Swinkels, te Helmond, 
onder beheer van den architect J. W. van dei-
Putten; ingekomen 11 bilj., als: 
.1. v. Roov, 
M. v. d. Sommen, 
G. Schampers, 
S. P. Vorst, 
H. v. Asseldonk, 
J. C. v. Nunen, 
L. Paaps. 
.1. v. d. Velden, 
J. J. Nevnens, 
Jos. Swinkels, 
.T. r. Nunen, 

Hekken, 6 Aug.: het herbouwen der pro-
testantsche kerk te Rekken, onder beheer van 
den ingenieur-architect Ar. R. Witkop, te Groen
loo: ininïk. 5 bilj., als: 

ƒ 695 
. 695 
» 624.49 
n 594 
. 587 
» 526.50 
» 523 
I 497 
. 495 
. 483 
» 475 
» 409 
. 450 
. 444 
. 413 
» 416 
» 410 
„ 4U9 
» 397.97 
» 392.48 
n 890 
» 387 
» 373 
» 368 
» 360 
» 358 

te Woensel, ƒ 10,300 
» Eindhoven, » 10,080 
i Helmond. » 9.924 
» idem * 9.540 
n idem » 9.510 
» idem > 9.500 
» idem * 9,389 
» idem » 9,242 
» idem » 8,595 
» idem s 8.395 
» idem o 8,390 

te Eibergen, ƒ 6950 
Winterswijk, » 8875 
Borkeloo, •) 8399 
Neede, » 8230 
Klarenbeek. » 7800 

ƒ 10.803 
» 10.645 
• 10,098 
,, 9.896 

A. F. Sleeswijk, 
P. .1. v. Doorn, 
J. Schaafstra, 
H. Voons Jr.. 
Gegund. 

(•rollingen, 5 Aug.: het bouwen van een 
fabrieksgebouw, voor H. Hendriks. B. J. Brengers 
en W. Bos, onder beheer van den architect J. 
Maris: ingekomen 17 bilj., als: 
P. Zijlstra. te Groningen, 
II. Heespelink, » idem 
K. II. Hiiizinga, » idem 
llaiipt en Werkman, » idem 
.1. Hidings, » idem 
E. W. Wietsema, « idem 
J. v. d. Goot, » idem 
E. Peters, » idem 
E. Haupt en E. .1.Slinger.» idem 
B de Jong, 3 idem 
G. Meulink, » idem 
Alb. de Vries, » idem 
L. Dekker. » Bedum, 
G Hendriks, • Groningen. 
D. Dalmolen, » idem 
W. D. Rothschafcr, » Steduin, 
G. Iluizinga, » Zuidhorn, 
Gegund. 

Bierum, .Aug., voor rekening der gemeente 
lo. het houwen van eene nieuwe school; ingek 
10 bilj., als: 
P. Dieteis, Leilens, ƒ 5980 
J. Rietema, Delfzijl, • 5890 
B. Wildeboer, Tjamsweer, t 5690 

ƒ 14.559 
> 12.990 
» 12.980 
> 12,884 
» 12.879 
» 12,847 
» 12,775 
n 12,897 
» 12,669 
i 12.537 
» 12,135 
. 11,925 
» 11,875 
» 11.597 
• 11,589 
> 11,483 
• 11.448 

B. II. Illankvoort 
H. J. te Siepe, 
S. H. Rietman, 
Si. Geurs Lenssen. 
ü. ter lleerdt, 
Gegund. 

I'trerht. 6 Aug.: het leveren en opleggen 
van materieel der genie, voor het in staat van 
verdediging stellen van het fort Pannerden; 
ingek. 3 bilj., als: 

te Vianen. ƒ 3401.63 
> Vreeswijk, » 3370 
o Amsterdam, » 3349.57 

» 3513.88 
Aug.: de verbouwing en ver

grooting der fabriek van lederen drijfriemen der 
tinna Gebr. I'rakke; ingek. 6 bilj., als: 
J. G. Blankvoort, te Eibergen, ƒ 5950 
H. H. ten Hennepe, » idem » 5950 
,1. H. Rietman. • Borkeloo, » 5924 
G. J. v. Keulen. i> idem » 5774 
M. G. Lenssen. » Neede, » 5724 
H. II. Illankvoort, > Eibergen, i 5487 

I Gegund. 
Kotterdam, 6 Aug.: het bouwen van eene 

bewaarschool met bovenwoningen nabij den 
Schiedanischen singel; ingek. 14 bilj., als: 
P. Verineijden Az., te Rotterdam, 

J. Oolmait, 
J. Monster, 
11. F. Degens, 
Raming 

Gibergen. 6 

G. Keij 
A. C. Hijdelaar, 
W. f. Leeuwen. 
W. Zonneveld, 

Kos Koulhaalder, 
v. d. Spek, 
Stelwagen, 
v. Leeuwen. 
de Haan, 
I. Heiman & Zn., 
J. v. Tussenbroek, 

P. G. Winters, 
A. Boef, 

idem 
* idem 
» Hellevoetsluis, 
» Kralingen, 
» Rotterdam. 
* Hillegersberg, 
" Rotterdam, 

* idem 
* idem 
» idem 
> idem 
» Kralingen, 
» idem 

/ 52,727 
» 47,700 
• 46.180 
n 41,541 
• 43,566 
. 43,433 
» 43,300 
. 43,290 
> 40,688 
• 40,666 
» 40.224 
• 39,758 
> 39,546 
» 38,590 



DE O P M E R K E R . 

Terborg, 6 Aug.: lo. het bouwen van de groote kunstwerken, ten behoeve van de kanalisa'ie 
van den Ouden Usel. volgens bestek I—V: ingekomen 27 bilj., als: 

Inschrijvers en woonplaats. 
Bestek 

I. 
Doesburg 

Bestek 
II. 

Koppel 

rbrug Waddinksveen, Ph. V 
W. II. de Haan, Elden, 
A. Geldens, Lit, 
J. v. Bark en \V. Wissing. Ooster-

beek, 

J. Schuitemaker, Dordrecht, er 
B. Zuiderhoek, Sliedreeht, 

P. H. de Bekker, Empel, 

A. Blocks, Zwolle, 
J. N. Kruisinga. Groningen en A. 

Woldringh, Zoutkamp, 
Jan Smit VII, Utrecht, 
Th. Verhoeven, Deventer, 
A. Terwindt. West-Prtnnerdon 
A. v. Ilezik, Kerkdriel, 
A. Michels en A.fooien. Deventer. 
F. v. Balen, Nieuwesehans. 

" Bestek 
111. 

Kcmmeuade 

Bestek 
IV. 

Terborg 

"Bestek 
V. 

Ulft 
Massa 
I - V . 

ƒ 106,600 

ƒ 84,250 i ƒ 611,600 

/ 135,278 

ƒ 165,200 
ƒ 59,660 

5.">.3'.IS 

f 69,100 

ƒ 113,210 

/ 157,000 

79,900 

ƒ 144,500 

67.922 

83.300 
82 s'.U 
78.487 

C. Romeijn. Haarlem, 
H. L. Cusveller, Staveren. 
H. Schuijt, Alkmaar, 
A. v. d. Hegden, Hardinksveld, 

F. W. Dekker, Sliedreeht, 

Geurden, Apeldoorn, 
J. v. d. Braak, idem 
T. Kloosterman. Ilemeluin. en II. 

Brouwer, Stiens, 
J. II. v. Hez.ewijk. Lobit. 
Th. G. Bekhuis cn I). Dainstra. 

Leeuwarden. 
A. L. v. Wijngaarden. Sliedreeht, 
B. D. v. Tienhoven, Gorichem. 

Raming 

2o. bestek VI, het ijzerwerk voor alle kunst
werken; ingek. 3 bilj., als: 
Soc. ai.on. des constr. Métallurgitjue, 

Charleroi, ƒ 57,570 
J. ten Horn, Veendam, » 49,600 
Penn en Bauduin. Dordrecht, n 47,250 
Raming , 50,700 

s-Hage. 7 Aug.: het doen van verbeteringen 
van ondergeschikt belang aar. het fort aan den 
Hoek-van-Holland, onder beheer der genie te 
's-Hage; ingekomen 3 bilj., als: 
H. O. v. d. Zalm, Hoek-van-Holland, ƒ 82CW 
L. v. Houwelingen, Hardinksveld, » 8050 
A. A. E. Veenenbos, Brielle, » 7960 
Raming » 7650 

'«-linge, 7 Aug., onder beheer van het mi
nisterie van waterst. enz.: lo. de uitvoering van 
baggerwerk in het Aardappelengat; ingekomen 
4 bilj., als: 

ƒ 107,500 

69,000 
61,277 
61,100 

60,000 

54,349 
59,6110 

56 916 

61.346 
61,960 

56,985 
56,600 
56 681 

53.01111 

69,500 
54.497 
57,500 

65,326 

ƒ 120,000 
— — 

57,960 66,970 

- -
f 116,000 

35.2S0 

ƒ318,577 
315,500 
315,000 

312,000 

309,989 

299,786 

299,600 

294,760 
294,000 
294,000 
292,800 

58,350 

66,385 | 319.632 

89: 

/' 4220 
» 4200 
» 4197 
I 4147 
» 3986 
. 3952 
• 3940 
. 38.'ill 

per H ' 
j 0.328 
» 0.30 
» 0.29 
» (1275 

0.26 
0.80 

L, Kalis Kz., Sliedreeht, 
A. L. v. Wijngaarden IJz.. Sliedreeht, 
A. v. d. Vlies, Zalt-Bommel, 
P. A. Bos, Gorichem, 
A. Volker Lz., Sliedreeht, 
Riming 

2o. de uitvoering van baggerwerk tot voort
zetting der nonnaliseering van de rivier de Waal, 
onder Valburg. Beuningen en Ewijk; ingek. 7 
bilj., als: 
A. v. d. Vlies, Zalt-Bommel, / 18,350 
T. Volker. Dordrecht, „ 18.300 
.1. II. v. Ilezewijk. Lobit, „ 16.990 
A. L. v. Wijngaarden Uz., Sliedreeht, » 16.500 
L. Kalis Kz., idem » 16,230 
H. v. Anroov Jz, Nieuwaal, en A. J. 

Vermeulen, Nijmegen, .. 16,180 
J. P. de Groot, Giesendam. i 15,288 
Raming » 18,350 

Bergambacht, 7 Aug.: het opruimen dei-
oude en het maken eener nieuwe brug enz., aan 
de zoogenaamde Viersprant: ingek. 10 bilj.. als: 
K. Broere, Streefkerk, ƒ 1726 
G. de Vreugd, Bergambacht, > 1625 
J. v. d. Berg, Amuierstol, » 1686 
A. J. Stuurman, idem » 1510 
W. I". Schreij. Nieiiw-Lekkerland, » 1508 
G. v. d. !lee, Ammerstol, .. 1500 
A. Oskam. Bergambacht, • 1357 
J. R. Briedee, Streefkerk. » 131» 
S. v. d. Oever. Bergambacht, > 1295 
W. F. v. d. Wal, idem .. 1195 

Haarlem, 8 Aug.: het bouwen eener nieuwe 
wachterswoning met magazijntje, ter vervanging 
der bestaande houten woning hij de Huiven-

3465 
3715 

drochtsche brrg, bestek no. 148, dienst 
ingek. 13 bilj., als: 
D. Harneveld, Vreeswijk, 
P. v. Scbaik, Breukelen, 
G. v. d. Wildt. idem 
S. v. Soest, Mijdrecht, 
J. Poot, Amsterdam, 
G. F". Klein, Huiden, 
N. M. Miihl. idem 
I'. J. Vos, Amsterdam, 
W. A. Visser, Nieuweramstel, 
K. Hollander, Gouda, 
('. Liefhebber, Enkhuizen, 
J. Overhotf, Diemen, 
J. C. v. Gijn, Weesp, 
Raming 

s-Hage, h Aug.: liet maken van een woon
gebouw voor den dienst der verlichting te 
Kgmond-aan-Zee; minste inschr. M. Oorthuis, te 
Egiiiond-Biimeii, voor f 5749. 

Haarlem, 8 Aug.:'het maken van leidingen 
in hot cavalerie-kazernement aan de Kleverlaan 
to Haarlem, in aansluiting aan de duinwater
leiding, onder beheer der genie, aldaar; ingek. 
10 bilj., als: 
U. Bos. te Haarlem, / 3178 
J. B. Lasschuit, » idem > 2999 
Korf, » idem > 2950 
Mulder, » idem > 2900 
Le Bran, t idem » 2889 
C J. Wilson, » idem „ 2789 
De Boer, < idem • 2765 
H. Koning, > idem > 2639.37 
I). A. Braukenburg, » idem i 2525 
J. Koster, > idem » 2333 
Raming , S820 

Z u i l e n . 8 Aug.: de verbouwing van een 
heerenhuis tot kerk en pastorie, voor de l.'hr.-
Gorel'. gemeente; ingek. 11 bilj., als: 

G. A. Landoweerd, J 7576 
A. J. Pasman, » 6786 
II. I.angenberg, ,, 6721 
G. J. Koordeman, » 6666 
L. Nijland, , 6661 
G. J. Carmiggelt, t 6500 
! l . Wesselink, , 6376 
II. J. Muldcrij, , 6800 
R. Kornegoor, > 6175 
W. Bildei heek, „ 6166 
J. II. Ruijssink, Zutfen, » 5555.55 
Gegund. 

f-ronlngrn. 8 Aug.: het doen van voorzie
ningen en herstellingen aan militaire gehouwen 
te Groningen, onder het beheer der genie, te 
Zwolle; ingekomen 5 bilj., als: 

J. Poelman, te Groningen, ƒ 2398 
W. Pleijsier, i idem » 2371 
P. Zijlstra, • idem » 2216 
J. I. Tocsman, « idem > 2200 
T. Holthuis Jr., » idem » 2170 
Raming , 2450 

Leeuwarden, 8 Juni: het illumineeren van 
den Prinsentuin; ingek, 7 bilj.; gegund aan A. 
J. de Boer, te Leeuwarden, voor /' 353. 

Amsterdam. 8 Aug.: het verbouwen van 
perceel 318 aan de Prinsengracht, in een fabriek 
van blik-emballago met bovenwoningen (onder
hands); minste inschrijver I. N. Hendriks, voor 
ƒ 7360. 

Utrecht, 9 Aug., onder beheer der genie, 
aldaar: lo. de verbetering van een der open 
rijbanen en het hardmaken van oefeningsterrein 
bij de kazerne der veld-artillerie te Utrecht; 
ingek. 4 bilj., als: 
R. Harneveld, te Vreeswijk, / 4300 
D. Barneveld, » idem » 4297 
C. v. d. Berg, » Honswijk, » 4200 
J. Monster, > Vreeswijk, a 4160 
Raming » 3500 

2o. het doen van heretellingen aan water
keeringen; ingekomen 6 hilj.. als: 
R. Harneveld, te Vreeswijk, / 7580 
J. Schouten, » Vianen, » 6980 
L. Simon, » idem » 6970 
G. Schermers, » Dussen, » 6900 
P. Leenden, » Utrecht, » 6434 
D. Harneveld, > Vreeswijk, » 5»:!0 
Raming ., 6650 

3o. het maken van eene hrandwaterleidingop 
het terrein Damlust, te Utrecht; ingekomen 7 
bilj., als 
J. Monster, 
Rencker & Zn., 
P. Leenders, 
A. Smit 
C. Krachten Jr. 
P. H. Hörrnann, 
J. de Boer, 
Raming 

Amsterdam, 

te Vreeswijk, ƒ 5135 
•i Utrecht, >i 4980 
• idem .) 4937 
• idem o 4900 
» idem • 4763 
» idem » 4368 
» 's-Bosch, » 4235 

» 5040 
9 Aug.: het vergrooten en ver

dere inrichting van het bestelhuis van den Ned 
boekhandel en het bouwen van een directeurs
woning; minste inschr. H. Schouten, voor /'26,790. 
Gegund. 

's-Hage, 9 Aug., onder beheer van het mi-
misterie van waterst. enz.: lo. het herstellen en 
verbeteren van rijkstelegraallijnen in de afdee
ling Amsterdam; mgek. 4 bilj., als: 
J. J. Houma, Lange*waag, J 937 
I5, v, Essen, Halfweg, » 937 
K. Snevders de Vogel, Schiedam, » 90» 
W. v. Ilijk, Jutfaas. » 833 

« 3786 J Raming » 955 
• 86901 2o. hot leggen en ingraven van een zeven-
" : draadskabel onder den grond en onder water te 

MBO Amsterdam; ingek 3 bilj., als: 
W. v. Dijk, Jutfaas, / 733 
K. Snevders de Vogel, Schiedam, » 729 
L. v. Éssen, Halfweg, » 697 
Raming i 650 

So, het herstellen en verbeteren van rijkstele
graallijnen in de afdeeling Groningen; ingek. 5 
bilj,, als: 
K. Snevders de Vogel, Schiedam, ƒ 1085 
D. Suwijn, Leeuwarden, n 1079 
J. Versteegh, Groningen, » 1050 
H. Nieland, Wirdum, » 1020 
J. Ph. Stoett, Leeuwarden, 1003 
Raming > 1110 

Botterdam, 9 Aug.: het herstellen en ver
beteren der bedijking van den Geneverjmlder, 
aan den rechteroever der rivier de Oude-Maas, 
onder de gemeente Poortugaal; ingek. 14 bilj.; 
minste inschrijver P. Zanen Cz., te Ammerstol, 
voor ƒ 5940. 

Neuzen, 9 Aug.: hot maken van werken ter 
verdediging van den oever van den calamiteusen 
Nieuwe-Neiizeiipol.lor; minste inschr. J. Jansen, 
te Neuzen, voor ƒ 13,09» 
Raming i 13,557 

Hein. 9 Aug.: het stichten van een nieuw 
gymnas.umgehouw op een terrein aan de West-
vost te Delft, gelegen achter het tegenwoordig 
gymnasium; ingek. 11 bilj., als: 

M. A. J. Taverne, 
VV. F. C. Schaap, 
D. J. Houtzager, 
L. J. v. Vondele, 
W. P. TVeuwisse, 
W. N. v. Ipcuhurg, 
H. Sttdwagen, 
.1. Scholier, 
W. v. Leeuwen, 
D, Huurman, 
N. Roodenburg, 
Gegund. 

ƒ 36,314 
o 34,400 
• 34,398 
» 33,322 
• 32,»90 
» 32,89» 
ii 32,600 
» 32.336 
» 31,785 
o 31.525 
.i 31,467 
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A A N B E S T E D I N G E N . 
Haandag, I » Aug. 

Amsterdam, te i l uren, door den schout-hij-nacht, directeur en 
kommandant der marine: het verrichten van eenige onderhoudswerken 
aan gebouwen terreinen, werfinrichtingen enz., behoorende tot de directie 
Amsterdam. Aanw. gehouden. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: het maken van een 
dubbele blusleiding met accumulator en waterreservoir, ter verbinding 
van den kolentip der Hollandsche ijzeren spoorwegmaatschappij met de 
hydraulische inrichting op de Handelskade. (Zie advert, in n«. 32.) 

'Kampen, te 12'/, uren, door het best. van den grintweg van Kampen 
naar Genemuiden, ten raadhuize: de levering van : vóór 15 Sept. e. k. 
en b. vóór I Oct. d. a. v. van pl. m. 115 stère macadam en pl. m. 365 
stère goede grove riviergrint, vrachtvrij voor den wal, deels te Gene
muiden, te Lutterzijl en te Grafhorst. 

Ilordrccht, te 1 uur, door burg. en weth.: de levering van 8 ijzeren 
scheepshoeien en 8 dito sehroefankers met kettingen. 

Nijmegen, te 1 uur, door den dijkstoel van het jMilderdistrict Rijk-
vaii-Nijuiegen: het bouwen van oen steenen magazijn tot berging van 
noodmaterialen, op den dijk te Ewijk. voorts het leveren van: 

lo. hot volgend getal vimmen noodhout met 2 palen per bos op den 
Waaldijk: te Weerd 4, Beuningen 4, Ewijk 4, Winssen (rijks) 3; 

2o. idem idem met 1 paal per bos op den Maasdijk: te Ileumen 2, 
Overasselt 2, Nederasselt 2, Balgooi en Keent 2, Wieden 2, Nil'trik 2; 

3o. de volgende kub. M. grint als: a. op den Waaldijk: te Hees 75, 
Weurt 150 (gehorde berggrint. de keien groot 2—5 CM.), Beuningen 
150, Ewijk 100. Winssen (aiobts) 100; b. op den Maasdijk: te Ileumen 
50, Overasselt 50, Nederasselt 50, Keent 50, Wichen 40 en Niftrik 80; 
c. op den Teersdijk 75 kub. M. keislag. 

's-Hage. te l 1 / , uren. door burg. en weth.: het verrichten van 
buitenverfwerken aan eenige gebouwen, bruggen, naamborden en 
straatpalen. 

Zleuwent (gein. Lichtenvoorde GeldA, te 2 uren, door het R.-K. par. 
kerkbest., in de school: het afbreken der bestaande en bouwen eener 
nieuwe school, met 3 lokalen. Inl. bij den architect G. te Riele Wz... 
te Deventer. Aanw. te 11 "/̂  uren. 

Amsterdam, to 3 uren. door W. II. F. Drabbe, te Nieuweramstel, 
in het café tde Roode Leeuw": het houwen van twee woonhuizen op 
een terrein aan de Weespeivijde. te Nieuweramstel. Inl. bij den architect 
Vi. I.anghout Gz., te Amsterdam. 

Illnsdag, 20 tug. 
Naardeu , te 11 uren door den eerstaanwezend-ingenieur der genie 

aldaar, in de kazerne Oud-molen: het verbeteren van de woning van 
den administrateur der garnizoensbakkerij te Naarden. Hilj. inzenden 
uiterlijk 19 Aug., vóór 3 uren. Raming ƒ 900. 

llunliliilaal (Zeel.), te 3 uren, door het tijdelijk host. der waterkee
ring van de calamiteuse polders, in de directiekeet: het maken van 
werken ter verdediging van den oever van den Thomaes[iolder. Aanw. 
gehouden. 

Amsterdam, te 3 uren. door liet best. der vereeniging tot aanleg 
van oen rij- en wandelpark, in het paviljoen in het Vondelpark: het 
bouwen van eene zaal niet aanhooren aan genoemd paviljoen. Inl. bij 
den architect W. Hamer. Aanw. gehouden. 

Arnhem, in het café van de Wed. J. Faeh: het verven van het 
paleis van justitie niet conciërgewoning, aldaar. 

Woensdag, 21 Aug. 
Nieuweramstel, te 12 uren, door burg. en weth.: het maken van 

eene vaste brug in den verbindingsweg bij het concertgebouw. Inl. bij 
den opzichter der gemeentewerken. Aanw. gehouden. 

Havelte (Dr.), te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het bouwen van eene nieuwe school met het vereischte aine v 

ment, voor 96 leerlingen, benevens een onderwijzerswonino; 
2o. het verbouwen der school te Havelte met bijlevering van ameu

blement: 
3o. idem te Veendijk met bijlevering van idem. Inl. bij den architect 

H. Rnuwkemu, te Steenwijk. 
Drachten, te 12 uren. door burg. en weth. van Smallingerlaud: het 

maken van een paar nieuwe deuren en het repareeren der beschoeiing 
aan de sluis te Drachtster-compagnie. Aanw. 1» Aug., te 41/, uren. 

flïouda, te 1 uur, door burg. en weth.: het vergrooten der tweede 
Kostelooss school aan de Nieuwe haven, aldaar. Inl. bij den geineente-
bouwineester. 

Nieuweramstel. door burg. en weth.: de algemeene reinii:ingsilienst 
der gemeente ged. 3 jaren, in 4 perc. 

Enschedé, in het koffiehuis do Zon: het doen van het schilderwerk 
aan de nieuw te bouwen schouwburgzaal, tevens concertzaal. 

Donderdag, 22 Aug. 
Menaldumadrel, te 1 uur, door burg. en weth.: het vel vloeren met 

Waalklinkers van de iDnhbele streek", te Dronrijp, zooi le bet bevloeren 
van de Hommemasteeg, aldaar, met de in de •Dubbele streek" uit te 
'•loken halsteen. 

Meuwveen (Z.-H,). te 4 uren. door dijkgraaf en heemraden van don 
polder Zevenhoven, bij de Wed. F. van Vliet: bet leveren van een eiken
hout li vijzelspil met ijzer. beach het, na afdamming enz., 
inbrengen van die voorwerpen, ton dienste van 't hiilpstooiiigoinaal dos 
voorn,maden polders. Inl. bij den opzichter .1. Rijueveld, te Mijdrecht. 

Rultrnposl (Fr.), divir den architect A. Voiding: het houwen van 
' , p u nieuwe hijschuur hij do boerderij, bewoond door J. H. Klaver, te 
Lutjewnude. Aanw. 20 Aug., te 5 uren, 

Vrijdag, 2!t Aug. 
'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van marine: het bouwen 

van eene nieuwe woning en het inrichten van een magazijn en sme
derij tot woning, beide voor den dienst der kustverlu hting te Scheve
ningen. Aanw. gehouden. 

Nieuweramstel, te 12 uren, door burg. en weth.: het bestraten en 
gedeeltelijk ophoogen van den verbindingsweg over eene lengte van 
1203.50 M. Inl. bij den opzichter der gemeentewerken. Aanw. 19 Aug., 
te 3 uren. 

s-llage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhouden en herstellen van bet rijkspost- en telegraafgeheim-, met 
directeurswoning en de woningen der twee concierges, te 's-llage, van 
den dag der kennisgeving van de goedkeuring dor aanbesteding tot en 
met 31 Dec. '92. Inl. bij den rijksbouwmeester in bet le district, te 
's-Hage. Aanw. gehouden. Raming ƒ 6030. 

/.uiten te 2 uren. door burg. eu weth.: hot bouwei ner nieuwe 
school voor lager onderwijs, op het terrein hij de Berkelbogen. Aanw. 
19 Aug., te 2 uren. (Zie advert, in »°. 31.) 

Zuidhorn, te 2 uren, door gecommitteerden uit bet hoofdbest van 
liet waterschap Westerkwartier, bij J. van Bruggen: het baggeren van 
een gedeelte van het Hoerediep. in 5 perc. en in massa. Aanw. 21 Aug., 
te 81/, uren, beginnende bij de gaarkeuken. 

Rotterdam, door de architecten .1. Stok & Zn.: het bouwen vaneen 
hoerenhuis aan de Diergaardelaan, aldaar. 

Zaterdag, 24 Aug. 
T i e l , te 1 uur, door burg. en weth.: de levering van 253,000 straat

klinkers, waarvan 189.000 vlakke en 64.000 eenigszins getrokken. 
Maandag, 2(t Aug. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: het bouwen van 
eeene openbare lagere school der 3e klasse voor jongens en meisjes en 
een hulpwacht voor de brandweer aan de 2e-Parkstraat. (Zie advert, 
in n'. 33.) 

Hellevoetsluis. te 12 uren, door burg. en weth.: het bouwen eener 
school voor uitgebreid lager onderwijs. Inl. bij den gemeente-architect 
W. van Leeuwen. Aanw. 21 Aug., te 2 uren. 

Dordrecht, te 1 uur, door burg. en weth.: het herstellen van den 
houten steiger, het verhoogen van den kaaimuur, ophalen en rechtzetten 
van eene schutting en hij behoorende grondwerken, met de levering der 
benoodigde materialen, langs bet handelstorrciii langs den 's-Graven-
deelschendijk, te Dordrecht. Aanw. 22 Aug., te 10 uren. 

Amsterdam, te l uur, door den architect Jan Springer, in het 
American-hotel: het bouwen van een woonhuis in de Sarpbatistraat bij 
iiet Fredtfriksplein, voor rekening van Mr. F. S. van Nierop. (Zié advert, 
in »°. 33.) 

's-llage. te 1 uur. door burg. en weth.: het bouwen eener school 
voor onvermogenden, met gymnastiekgeboiiw en onderwijzerswoning, 
aan de Keizerstraat te Scheveningen. Aanw. 23 Aug., te 11 uren. 

Amsterdam, door de firma Willem van Rijn: het bouwen van een 
pakhuis met kantoor aan den Omval hij Amsterdam. Inl. bij den 
architect R. A. Heij. 

Dinsdag, 27 Aug. 
Amsterdam, te 11 uren, door den directeur eu commandant dar 

marine: bet verrichten van eenige onderhoudswerken aan de uiariiiiers-
kazerne en het provoostgebouw, aldaar. Aanw. 20 Aug., te 10 uren. 

Rotterdam, te 1 uur. door burg. en weth.: het bouwen van eene 
bewaarschool nabij de Zomerhofstraat. Aanw. 22 Aug., te 11 uren. 
(Zie advert, in n'. 33.) 

Woensdag, 2* Aug. 
Kampen, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

te Zwolle, in liet «hotel des Pays-Bas": het aansluiten van de kazerne 
en het militair hospitaal te Kampen aan de waterleiding aldaar. Hilj. 
inzenden uiterlijk 27 Aug., vóór 3 uren, hij den hoofdopzichter van forti
ficatiën. Raming /' 1270. 

s-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van zeven kribben en het verlengen vun twee rijkskribben tot 
verbetering van de rivier den Usel. onder de gemeente Gorsel boven 
het kasteel Nijenbeek, tusschen de kiloineterraaien 55 en 56. Inl. bij 
dm hoofdingenieur Leemans, te 's-llage. don ingenieur Escher, te 
Kampen, en den opzichter Van Veen. te Deventer. Aanw. 21 Aug. 
Raming /' 7300. 

Amsterdam, te 11 uren, door den scliout-bij-nacht, directeur en 
joiiuuaiidant der marine: het maken van een magazijn voor berging van 
nut schietkatoen, wachterswoning, toegangsweg, oprit, steiger en verdere 
bijhehoorende werken iu den Grooten Upoldei en aan het Noordzee-
kanaal, tegenover zijkanaal E. Aanw. 23 Aug., te 10 uren. 

Leeuwarden, te 1 uur. door burg. en weth.: het gedeeltelijk 
afbreken en verbouwen van het huis Sint-Jobsleen no.866, Bilj. inzenden 
uiterlijk 28 Aug., vóór 12 uren. 

Ilerrenveent hel houwen van een woonhuis voor C. Padberg Hz., 
aan den Stationsweg. 

Donderdag. 21» A,ue;. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van wateist. enz... aan 

het gebouw van het prov. best.: de uitvoering!van eenige onderhouds
werken, ter. behoove van de Keulsebevaarl in \oonl-lloll.iiid. Inl. bij 
den hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur De Bruijn, te Amsterdam, 
en don opzichter hijsen, te Muiden. Aanw. 22 Aug. Raming / 6500, 

Vrijdag, 30 Aug. 
Middelburg, te In uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van bet prov. best.: het leveren en storten van steen 
en bot maken eener laagwaterbezetting tot voortzetting van de oever
verdediging vim!' Neuzen, inl. bij den hoofdingenieur, te Middelburg, 
en den ingenieur, te Neuzen. Aanw. 22 en 24 Aug. Raming ƒ 17.800. 

's-Bosrh, te 10'IJ uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
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hot gebouw van hot prov. host.: het opruimen van ondiepten en het 
uitvoeren van vordert; werken in de gekanaliseerde Dieze, prov, Noord-
Hrahant. Inl. bij den hoofdingenieur te 's-Bosch, den ingenieur Schuur
man, ie Vucht, en den opzichter Vroeg, te Oevecoeur. Aanw. 23 Aug. 
Kaming f 7500. 

Leeuwarden, te 12 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. host.: het beplanten van een gedeelte van 
den rijksweg van Leeuwarden naar de Groninger grens, met het op
ruimen van eenig hakhout eu het effenen der hermen. Inl. bij den 
hoofdingenieur en den ingenieur, te Leeuwarden, en den opzichter Wind. 
te Buitenpost. Aanw. 24 Aug. Kaming f 1020. 

's-llage, te 1 uur. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
herstellen en verbeteren van de rijkstelegraaflijnen in de afd. Venloo. 
Inl. bij de inspecteurs te 's-Hage en Venloo. Kaming ƒ 2000. 

's-llage, te l uur. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
horstellen en verbeteren van rijkstelegraalli jnen in de afdeeling Arnhem. 
Inl. bij de inspecteurs der rijkstelegraaf, te 's-Hageen Arnhem. Kaming 

ƒ U6Ö. 
Zaterdag, i l l Aug. 

's-Hage. te 2 uren, door het ministerie van justitie: het maken 
van eene wannwaterverwarming in de in-aanbmiw-zijnde strafgevangenis 
te Nieuweramstel. Inl. bij den ingenieur-architect voor de gevangenissen 
en rechtsgebouwen te 's-Hage. Aanw. 19 en 20 Aug., van 1—2 uren, 
in het gebouw der Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst. Kaming 

/ 10.600. {Zie advert, in n«. 32.) 
IHnsdag, :t Sept. 

Amsterdam, te 10 uren, door den luitenant-kolonel eerstaanwezend-
ingenieur, op het bureau der genie: het maken van een fort in de 
Zuiderzee aan het Pampus (2e gedeelte). Bilj inzenden uiterlijk 2 Sept., 
vóór 3 uren. Aanw. 26 Aug., te l'-j uren. Raming / 606.000. 

Woensdag, 4 Sevt. 
Amsterdam , te 1 uur, door het ministerie van koloniën, in het 

gehi.uw der Maatschappij tot Nut van 'tAlgemeen: de levering van 
diverse goederen, in 62 perceelen. 

Ilonderdag, 5 Sept. 
Hellevoetsluis. te WL uren. door de directie der marine: a. het 

bouwen van een steenkoleuloods; b. idem van een projectielen magazijn; 
n. idem van een bewaarderswoning; d. het leggen van sporen en bij
komende werken; e. het maken van twee aanlegsteigers in de rivier 
alles gelegen op een terrein aan de rivier de Oude-Maas. nabij Dordrecht] 
Inl. bij den hoofdingenieur, te Hellevoetsluis. Aanw. 29 Aug., te 1 uur] 

Woensdag, 11 Nept. 

'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van eene vergrooting aan de locomotie ven loods, van een open 
brandstoll'enbergplaats en van eenige verdere werken, benevens het 
leggen van sporen en wissels tot uitbreiding van het station Groningen. 
Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur der staatsspoorwegen, te Amster
dam. Aanw. 4 Sept. Raming' J 35,550. 

's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de uit
voering van baggerwerk iu het vaarwater der rivier den Neder-Riju en 
dc Lek, tusschen de kilometerraaien 21 onder Huissen en 117 onder 
Ammerstoi, der herziene rivierkaart. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, 
te 's-llage, en den ingenieur Musquetier, te Utrecht. Aanw. 4 Sept. 
Raming f 0.17 per M*. 

Zaterdag, 14 Sept. 
Ilulsburg (Pruisen), te 11 uren: het graven van eene havenkom en 

het verwerken der ontgraven specie, bedragende ongeveer 650.000 
M 3 , met verschillende daarmede in-verband-staande werkzaamheden. 

Haandag, Ml Sept. 

Maastricht, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van de 
vaartuigen en al hetgeen verder behoort bij het materieel der Neder
landse h-Belgische veren op de rivier de Maas in Limburg, van 1 Jan. 
'90—31 Dec. '92, voor gemeenschappelijke rekening der Nederlandsche 
en Belgische regeeringen. Inl. bij den hoofdingenieur in bet 7e district 
en den opzichter Behrens, beide te Maastricht. Aanw. 9 Sept. Raming 
J' 1070 per jaar. 

Wp onliepaalden datum, 
Bolsuard, door W. Nauta Jz.: het amoveeren van den voorgevel c. a. 

van zijn winkelhuis aan den Grooten Dijlakker. te Bols ward. lm. bij den 
architect J. Dijkstra Az., aldaar. 

Nagekomen Afloopen. 
Rotterdam, 14 Aug.: het bouwen van een 

woonhuis aan ile Witte-de-Withstraat, onder 
beheer van den architect A. W. Meijneken; 
ingek. 3 bilj., als: 
W. B. Rochel, te Hotterdam. f 18.158 
N. Pons, » Kralingen, "» 17.831 
P. Langeveld, » Overschie, n 17.500 

Vreeland, het houwen (naar gewijzigd plan) 
der roomboterfabriek voor W. A. Insinger, te 
Vreeland, onder beheer van den architect M. 
Viets. te Zuidhorn. is onderhands gegund aan 
H. Moorman, te Bedum. voor f 65ti0. 

A F L O O P 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Kern juni, 7 Aug.: het bouwen van eene 

voorhuizing met melkkelder enz., op de plaats 
tc Grouw, in gebruik bij Jansuia; ingekomen 13 
hilj.; minste inschr. A. Dansma, te ïrnsuin, voor 
ƒ 4970. Gegund. 

V-u/.en. U Aug.: het maken van werken ter 
verdediging van den oever van den calamiteusen 
Nieuwe-NeuzenpoMer; ingek. 8 bilj., als: 
J. P, Ailriaansons—Polvliet, Hontenisse, ƒ 14,088 
B. den Exter v. d. Brink, Krabbendijke, » 13,925 
A. v. d. Beek, Zaamslag, » 13 915 
H. Klaassen, Zaamslag, i 13,751 
.1. Tollenaar, Neuzen, - 13.610 
P. A. v. d. Velde, idem » 13,522 
1). Tliolens, idem » 18,270 
3. Jansen, idem » 13,099 

GeiTrn, 9 Aug.: het herbouwen van een 
woonhuis met stal en schuur, onder beheer 
van den bouwkundige A. C. Kosten, te Berli
kum: ingekomen 7 blij., als: 
J. Frankefort. Uden. ƒ 13,598 
M. v. d. Biggelaar, Os, » 13.497 
A. Miegeel, Aalburg. • 12,600 
.1. Smit. Geilen, » 12,200 
G. v. Dinther, Os, » 11,885 
F. v Ilinther, idem » 10,990 
A. v. Grinsven, idem » 10,380 
Gegund. 

Middelburg, 9 Aug., onder beheer van het 
ministerie van waterst. enz.: lo. het doen van 
eenige bestratingen op den rijks-grooten weg 
der le klasse no. 3, op Zuid-Hevelaud; ingek. 5 
bilj., als: 
P. Mnnjé, Breakout, ƒ 2448 
J. de Jonge, Biezelinge, 11 2440 
D. VV. Bloem, Weerd, » 2390 
A. Fondraine, Goes. » 2375 
C. de Wilde Az., Kattendijke, » 2340 
Raming » 2250 

2o. het maken een dukdalf van groenharthout 
in de buitenhaven van het kanaal door Walcheren 
te Vlissingen; ingek. 2 hilj.. als: 
J. Visser Gz., Papendrecht, /' 5350 I 
B. Voordendag Az... Dordrecht, '» 5 0 5 0 ' 
Kaming l 4fi00 j 

Zuilen 9 Aug., voor rekening der gemeente:1 

0. het houwen eener keersluis, in den mond der; 
Berkel bij den Usel; fi. het maken eener basalt-I 
glooiing langs de Berkel hij de Mai-schpoort; c. \ 
het maken van twee waterkoelingen, in de uit- j 
waterende duikers van de Onderlaatsche en 
Vierakkersche Laken; ingek. 3 bilj., als: 

a. b. e. 
.1. F. de Gilde, Usehnuiden, f 8751 ( 1885 ƒ 1100 
R. Hunse Jr., Assen, 4000' 2000 800 
G. J. Carmiggelt, Bruininen,4320 1950 700 

Massa ingek. 3 hilj., als: 
J. E. de Gilde. Usehnuiden, J 11,600 
R. Hunse Jr.. Assen. • 0,860 
G. J. Carmiggelt, Brommen, • 6,850 

/ . • • I I ' m . 9 Aug.: de leveling van diverse 
materialen voor de gemeente: lo. 34'.),00(l beste 
harde straatklinkers; ingek. 3 bilj., als: J. P. 
Hasselo & Zn.. Zutfen, 30,000 il / 13; Terwindt 
en Arntz, te Milligen, 200,000a '12.50; T. Mut-
ters, idem, 150,000 a /• 12.60 en 100.000a / 12.40 
per 1000. 

2<>. 20,000 Ben-Ahinkeien: ingek. 2 bilj.. als: 
L. Goflim, te Luik. / 6 5 per LOOD, /3.44 perH*, 
E. Jansen en E. Sóupart, idem, ƒ02 per 1000, 
ƒ 3.12 per M'. 

3o. 400 M. Engelscherioolbuizen; ingek. 5 hilj., 
als; 
G. J . Hamei' Jr., te Deventer. 300 M. rioolbuizen 

20 c>l. a f 0.75, K0 M. idem, 15 cM. a 0.57s 

per M. 
A. .1. liiterwijk, te Zutfen. 300 M. :\ J 0.87. 100 M. 

ii f 0.62 per M. 
B. J. Canov. te Tcgelen. 300 M. a /'0.S4. 100 M. 

a ƒ 0.60 "per M. 
M. tuitten, te Lekkerkerk, 300 M. a f 0.70, 100 

M. ii / 0.55 per M. 
Dirk van Oostveen. 300 M. a f 0.(18, 100 M. a 

ƒ 0.50 per M. 
Arnhem, 9 Aug: het leggen van cement-

riolen met bijbehoorende werken in den Rozen-
daalschenweg; ingekomen 0 bilj., als: 
M. P. Vale, te Arnhem, ƒ 5449 
J. A Koenders, • idem » 5*29 
W. II. de Haan, » Elden. . 4890 
\V. Wissing, I Arnhem. . 4825 
G. I, l.ucassen, • idem » 4773 
3. Terwindt. • Westervoort, » 4335 
Gegund. 
Raming f 6000 

Middelburg, 9 Aug.: het maken van een 
ladingplaats voor de nieuwe stoommeelfabriek 

van de tinna Wed. J. II. Kakebceke, te Goes, 
op het handelsterrein te Middelburg, onder be
heer van den architect J. II. Ilannink. Deze 
besteding is niet doorgegaan, maar het werk is 
op 15 dezer ónderhands opgedragen aan B. Voor
dendag en Visser, te Dordrecht, voor ƒ 16,490. 

Rotterdam, 10 Aug.: het bouwen van eene 
stooinwasscherij, voor .1. II. Striicker Jr., onder 
beheer van den architect J. Verheul Dz.; ingek. 
9 bilj., als: 
C. J. v. Tussenbroek, te Rotterdam, ƒ 14,157 
P. G. Winters, u Kralingen, » 14.000 
N. Pons. , idem • 13,433 
I'. Blijenburg, • Rotterdam, » 13,088 
II. Br'eur, » idem » 12,873 
A. de Haan. » idern » 12.849 
Muller en Droogleever 

Fortuijn, i idem » 12.4911 
D. v. Leeuwen, n idem • 12.384 
J. F. Houtzager, . idern » 11.960 
Raming » 13,000 

I iieebi 10 Aug.: eenige vernieuwingen en 
aan schoeiingen en kaaimuren 
als: 

te Utrecht, 
i idem 
» idem 
* idem 
n idem 

idem 
idem 

herstellingen 
ingek. 7 bilj. 
II. Vermeer, 
G. v. Rassel, 
1'. Leenilers. 
F. H. Joseph, 
.1. Fruitier, 
E. Scheepbouwer, 
J. Krachten. 
Gegund. 

Buitenpost, 10 Auj 
nieenle Achtkarspelen: lo. het herstellen van 
klinkersteenhestrating in de gemeente; ingek. 4 
bilj., als: 

te Kollum. ƒ 1519 
B.Leeuwarden, • 1490 
» Buitenpost, » 1447 
ii Rinsuiuageest. » 1330 

/ 1652 
i 1560 
• 1495 
> 1435 
< 1430 
. 1398 

1355 
1333 

ƒ 15.930 
. 15.860 
• 15.000 
. 15.310 
» 15,210 
» 16.177 
» 14.987 
• 14.089 
ii 14.460 

14,505 

ƒ 9240 
, s-.V.I 
> 8780 
> 8674 
» 8580 
» 7974 
o 7945 

voor rekening der ge-

P. A. Zijlstra, 
P. A. Bottinga. 
M. R. v. d. Molen 
.1. A. Deelstra, 
Gegund. 

2o. het baggeren van de Twijzelervaart: inzek. 
5 hilj., als: 

te Kooten, ƒ 2228 
, Oudehaske, » 1787 
> Twijzel, » 159S 
» Wouterswoude, i 1480 
> Twijzel. » 1297 

A. Bosnia. 
J. J. Verf, 
J. H. Bos. 
E. J. de Jong, 
II. D. Brouwer, 
Gegund. 

3o. het van buiten verven van de school te 
Kooten, de brandspuithuisjes en de wegwijzers: 
ingek. 4 bilj.. als: 
K. I'. Haanstra, te Drogeham, f 166 
T. J. Kinguia, » Surhuisterveen, . 117 
P. v. d. Glas, » Kooten, » 110.90 
(I. Reiding, » Twijzel, » 102 
Gegund. 

Apeldoorn. 10 Aug.: het houwen van 4 
arbeiderswoningen voor Adr. Mouw: ingekomen 
12 hilj., als: 
.1. v. d. Braak. 
W. Willemsen. 
L. Wegerif, 
Schmidt en Brouwer 
.1. W, Buitenhuis, 
P. Kaïnphorst, 
II. Mouw Mi., 
,1. Radstaak, 
Blom en Goossen, 
K. v. Essen, 
P. Pol, 
A. Radstaak, 

Amsterdam, 12 Aug.: het rioleeren van eeltige 
stegen en gangen iu de gemeente; ingekomen 
9 bilj 

leldoorn, /' 4272 
idem 4180 
idem * 4152 
idem » 41110 
idem I 409s 
idern » 3948 
idem » 3788 
idem - 3680 
idem » 3552 
idem » 3520 
idem » 3495 
idem * 3476 

J. IL Dijkhuis, te Oudeschans, 
II. Schuurke, » Nieuwolda, 
VV. Snater, * idem 
L. de Grooth, n idem 

! C. Tonckcs, » Midwolde, 
W. v. Zuilen, • Nieuwolda, 
H. Doornkamp. » idem 

j T. v. Heuvelen, » idem 
Charlois, 12 Aug.: het uitbreken en het 

opnieuw bestraten met Ben-ahinkeien van 10 x, 
16 X 12 cM., van circa 3230 M a straat, benevens 

i het uitvoeren van enkele kleine werken; ingek. 
9 bilj., als: 

,J . P. D. Leellang, Charlois, 
' K. Aruithof, idem 

R. v. Staveren, Kralingen, 
i B. de Waerd, Nieuwenhoorn, 
• M. Bot, Vlaardingen, 
J. Varkevisser. Ouwerschie, 
R. v. d. Heiden, Hardinksveld, 

, II. Verheul, Charlois, 
IL Jongenburger, Waddinksveen, 
Raming 

i ireciii. 12 Aug.: a. het uitdiepen van het 
I water der Utrechtsche ijscïub; h. het daarin 
aanbrengen eener laag zand. dik 10 cM.: <\ idem 
bij eene zandlaagdikte van 20 cM.. onder beheer 
van den architect V. J. Houtzagers; ingekomen 
4 hilj., als: a. b. e, 
W. II. de Haan. lilden. /' 3000 ƒ 4740 ƒ 6240 
M. Lakerveld. Jutfaas, 1984 3398 4812 
Ph. Maas, idem 1830 3355 4820 
F. H. Joseph, Utrecht, 1840 3308 4700 

ValkeiiMwaard. 12 Aug.: het bouwen eener 
sigarenfabriek voor Job. Lurmans Jz.; minste 

| inschr. F. van Doorn, aldaar, voor f 2375. 
Weststellingwerf, 12 Aug.: het onderhoud 

aan de werken, gelegen in den grooten Veen-
1 polder; ingek. 7 bilj.; 
ïioogste inschr. A. Hoogkamp, Seherpenzeel. /' 845 
minste » B. Lageweg, i 720 

Maastricht, 12 Aug.: het stichten van een 
i gebouw ten behoeve der invoerrechten, up een 
terrein, gelegen aan den weg van Tegelen naar 
Kaldenkirchen; ingekomen 4 bilj., als: 
L. Bauten, te Tegelen, ƒ 6466.45 

13. L. Lennards, • Roermond, • 5467 
M. Mulkens, » Venloo, » 5223 
M. v. Gasselt, » idem » 5050 

Leiden. 12 Aug.: het bouwen eenei kuustzaal 
achter de Lakenhal; ingek. 15 hilj. 

| hoogste inschr. J. Bink, Leiden, / 15.400 
minste • C. J. de Xie, idem » 10,380 

Gegund aan lz. v. d. Kamp en S. v. Leeuwen, 
te Leiden, voor ƒ 10,688. 

Ilordrechl . 12 Aug., voor rekening der ge
meente: de gemeentereiniging van 1 Oct. 89 
tot 30 Sept. '92 of '95; ingekomen 6 bilj., als: 

per jaar 
6 jaar 3 jaar 

f 20,900 ƒ 20JO0 
16,679 16,879 
16.552 
15.450 
13,760 

12,200 12,200 

16.552 

13.600 

J. v. Noordennen, Harlingen. 
C. v. d. Vlies, Dordrecht, 
M. U. Hofman At., Sliedreeht, 
C. Gips Cz., Dordrecht, 
P. .). Dubbelman, idem 
J. W. Schaap, Wed. C. Hartog. 

Sliedreeht, 
Gegund aan laatstgenoemde voor 6 jaar 

f 12.200 per jaar. 
2o. het uitdiepen en op diepte houden der 

havens en havenmonden binnen de gemeente, 
ged. 3 of 6 jaren; ingekomen 5 bilj., als: 

per jaar 

Schmidt en Hermans, te Amsterdam, /' 25 220 
IL 0. Dorlas, » idem • 25,149 
W. Ambachtsheer, i idem » 24,995 
IL Jongenburger, s idem » 24.590 
W. Leon, •1 idem » 24.295 
J. P. Cornelissen, 1 idem » 23,143 
P. Kriekaart, 1 idem • 20,950 
II. Deiitekom, • idem » 20>75 
E. v. Bruinmelen, * idem o 19,891 

3 jaar 
f 091)0 

7100 
6795 
7000 

i.i. n 
f 7516 

7100 
6795 
0600 

Ami'isiiMiri 12 Aug.: het maken van 6373 
M a Waalklinkerbestrating te Amersfoort: ingek. 
9 bilj., als: 
J. de Vries, te Purinerend, ƒ 10,930 
C. Bos, » Haarlem. » 10.723; 
T. W. Bonte, » Amersfoort, > 10,190 
T. v. Daal, » idem > 10.130 j 
W. v. d. Kooij, » idem » 10.120 
3. v. d. Berg. » idem » 9,900 
A. Maters, • idem » 9.900 
C. Romeijn. » Haarlem. » 9.738 
P. Boks » Amersfoort, « 8,665 I 
Gegund. 

Sieiiuoldn (Gr.), 12 Aug.: het doen van eene 
belangrijke vertimmering aan de kosterij der 
Herv. gemeente, aldaar, met de levering der 
daartoe benoodigde materialen; ingekomen 8 i 
bilj., als: 

T. Klein, Sliedreeht, 
C. de Groot, idem 
M. C. Hofman Az., idem 
J. v. Noordennen. Harlingen, 
J. W. Schaap, Wed. C. Hartog 

Sliedreeht, 0414 6057 
Gegund aan laatstgenoemd.; voord jaar it / O057 

per jaar. 
I l e e i - i e r / u a n g 12 Aug.: het bouwen van 

een gebouw voor roomboterfabriek te Ozinga-
huizeu nabij Heeg, voor J. II. Laakhoi-st, onder 
beheer van den architect L. de Goed; ingek. 15 
bilj.. als: 
P. Kampman. Hindeloopen, f 3524 
K. J. Kalt. Heerenveen, » 3358 
A. Schrale. Warns, • 3120 
A. G. Visser, Vist, I 2998 
A. P. Wiersma. Gaastmeer, » 2960 
M. K. v. Weemer, Boombergum, » 2935 
S. J. ,1e .leng. Koudum, • 2884 
T. I). Gaastra, Britswerd, » 2784. 
I). Sijsling. Heeg, » 2779 
P. Vonk, Ureterp, » 2714 
K. Tolman Boombergum. » 2692 
H. de Herder, Beetsterzwaag, » 2664 
O. P. Olfringa. Donkerbroek. » 2625 
K. A. v. d. Veen, Drachten, » 2560 
Coin. II. Visser, Sneek, » 2442 



DE O P M E R K E R . 

Apeldoorn. 12 Aug., voor rekening der ge- < A. D. Lucas, 
meente: lo. het bouwen van een school te .1. M. Riiijsenaars, 
Loenen; ingek. 16 bilj., als: 
G. ter Heerdt, Klarenbeek, 
H. A. v. d. Sande, Arnhem, 
F. W. Geurden, Apeldoorn, 
B. J. v. Essen, Beekbergen, 
G. J. Carmiggelt & Zn., Brummen, 
H. J. Eijkclboom, Apeldoorn, 

te Zevenbergen, ƒ 5239 I Gebr. Mekking, 
» Lage-Zwaluwe, » 5100 ' 

A. Blijlevcns, • Made, » 41182 
/ 90601 A. Gordens. i Wagenberg, » 4787 
• 8880 i Gegund. Raming / 5440 
» 85901 Beet.terzwaac, IS Aug.: het verbouwen van 
» 8460 | het »Wittehuis", te Olterterp, namens de erven 

Bennekom, ƒ 2463 
A. Haar, i Wageningen, » 2366 

'«-Hage, 14 Aug., onder beheer van het mi-
misterie van waterst. enz.: lo. het maken van 
eenige werken aan den rechteroever van den 
Hoven-Rijn, onder de gemeente Herwen-en-
Aart (hei-besteding); ingekomen 10 bilj., als: 

8458 j Van Boelens, onder beheer van den architect L. j R. A. V. d. Bergh, pannerden, 
• 8268 i de Goed; ingek. 11 bilj., als 
» 7987 111. v. flam, Goiredijk, 

J. L. Eppinga, Lippenhuizen, 
A. lleuuninga, Beetsterzwaag, 
K. Tolman. Hoornhergiun, 
A. R. v. d. Wijk, l.ippenhui/en. 
,T. Kalt, Ureterp 
O. Olï'ringa, donkerbroek, 
P. Vonk, Ureterp, 
S. K ijlstra, Drachten, 
K. A. v. d. Veen, idem » 
H. de Herder, Beetsterzwaag, i 

AniNterdani. 13 Aug.: de verbouwing en 
vergrooting der rijtuigfabriek van Gebr. Spijker, 
aan de Gerard-Doustraat; ingek. 29 bilj., af 
O. Hoon, 

7942 
» 7815 
» 7795 
» 7777 
v 7767 
» 7747 
» 7730 
» 7594 
> 7224 

164 

191 

106.9(1 

G. A. v. Spanje, 
C. Hietsnijder, 
B. v. Buuren, 
K. •' II. v. Dainme, 
W. G. v. Berkum, 
J. Stam, 
D. Verbeek ,t Zn., 
P. v. d. Brun, 
J . Rookholst. 
C. J . Maks. 
B. Cruijtl. 

A. J. Liemt, 

A. Radstaak, idem 
J. v. d. Braak, idem 
W. Willemse, idem 
,T. W. Buitenhuis, idem 
T. Eijbers, idem 
H. v. d. Burg, Eerbeek, 
E. J. Nieuwkamp. Loenen. 
C. Wegerif, Apeldoorn. 
L. Wegerif, idem 
H. L. v. Loenen. idem 
Gegund. 

2o. het leveren en stellen van meubelen, in 3 
pereeelen; ingekomen 15 bilj., als: 

perc. 1 perc. 2 perc. 3 
II. A. v. d. Sande, 

Arnhem, ƒ 1693 
G. Huurman, 't Loo, 1375 
F. W.Geurden, Apeldoorn, 1270 ƒ310 ƒ230 
3. v. d. Braak, idem 1240 
J. Altena, Brummen. 1139 
G. ter Heerdt, Klarenbeek, 1095 
H. v. d. Burg. Eerbeek, 1089 
ll A. Weking, Brummen, 1006 
W. Den^kamp. Wilp, 1024 
T. Eijbers, Apeldoorn, 995 
G. W.Kerkkaiiip.Hrummen,986 
A. Radstaak, Apeldoorn. 947 299 
H. Kamphorst. idem 269 
3. W. Weggelaat', Brummen 260 
E. J. Nieuwkamp, Loenen, 

Gegund aan de minste inschrijvers. 
3o. het leggen van een klinkerbestrating in 

het paardenpad van den Stationsweg; ingek. 4 
bilj., als: 

per Ml 
F. VV. Geurden. Apeldoorn, ƒ 2.46 
D. Nijhof, idem » 1.97'T/ioo 
A. Vulink, idem » 1.78 
H. Mouw, idem » 1.72 
Gegund. 

Azewijn (bij Terborg), 13 Aug.: het bouwen 
eener kerk met toren en sacristie, voor het 
R.-K. kerkbest., aldaar, onder beheer van den 
architect G. te Riele Wz., te Deventer; ingek.6 
bilj.. als: 
J. Roodenrijs, 's-Hage, 
B. J. Wiener* en .7. Etmans. Lobit, 
G. v. Rassel, Utrecht, 
S. Dekkers, Doesburg, 
A. A. v. Dommelen, Lent, 
A. Blocks, Zwolle, 

Onder voorbehoud gegund. 
l'treclit. 13 Aug.: het herstellen der verzakte 

perronmuren en het verrichten van bijkomende 
wei ken op hetstation Gorichem, ten behoeve van 
den spoorweg van Ebt naar Dordrecht; ingek. 
8 bilj., als: 
H. de Goederen. Linschoten, 
P. W. v. Hattum. Zalt-Bommel, 
A. du Vijn, Dordrecht, 
A. Jansen. Hedel, 
M. A. Trelfers. Gorichem. 
J . J . Bulier Jz., idem 
G. v. tl. Hee, Ammerstol, 
L. v. Erp, Hedel, » 2200 
Raming > 2500 

Rat ti 
door overstrnoining aan de noordelijke taluds ' A. Witzand Hz.; ingekomen 11 bilj,, als 

355: 
» 3485 
» 3467 
• 3439 
» 33S2 
» 3334 
» 3272 
» 3227 

3194 

ƒ 13,990 
13,500 
13,346 
12,480 
12,172 
11,990 
11,990 

ƒ 52,000 
» 51.900 
» 48.663 
» 48.000 
» 47,900 

W. Greeve, 
J . F. 'Pren/.ler, 
li . Hepko, 
H. II. Hendriks. 
C. Alberts, 
H. C. Dorlas, 
F. Raaijinakers, 
W. Boom, 
C. Nieuwstadt, 
M. de Lange, 
D. Schut. 
E. R. Knijpers, 
li . Heijink, 
G. J . I>. Zuiderhoek, 

Itei 'gell-on-ZoOm 
van het St.-Catharinagestiehi 
bilj.. als 

te Amsterdam, ' ƒ 35,250 
i idem » 35,000 
t idem » 34.500 
• idem B 34,125 
• idem i 33,000 
r idem » 32,H0( 

idem » 32,800 
» idem » 32,470 
» idem » 32,247 
> idem B 32,200 
» idem » 32,199 

idem B 32,050 
idem B 32.000 

» idem B 31.760 
» idem » 31.606 
» idem B 31,300 
9 idem » 30,500 
1 idem » 30,40f 
» Os, » 29,980 
1 Amsterdam, l 29.478 

» idem » 29,200 
1 idem » 28,200 
*> idem B 27,950 
» idem B 27,900 
ii idem B 27,390 
• idem B 27.200 
• idem » 26,940 

idem > 26,387 
• idem B 25.670 

J. v. d. Plas, Hardinksveld, 
ƒ 3657 IJ. H. Hoijinck, Pannerden, 
» 3586 J. P. de Groot, Giesendam, 

J. II. v. Hezewïjk, Lobit, 
A. J. de Groot Jr., Giesendam, 
A. v. d. Vlies, Zalt-Bommel, 
H. v. Anrooy Jz., Nieuwaal, en A. J. 

Vermeulen, Nijmegen, » 11,880 
VV. P. de Vries, Rossum, » 11,600 
J. v. Vuuren, Zalt-Bommel, » 11,200 
Raming i 10,000 

2o. het maken en stellen van dc ijzeren boven
bouwen voor zeven draaibruggen en eene hooge 
voetbrug over het kanaal tusschen Nichtevecht 
en de schutsluis bewesten Utrecht; ingekomen 
5 bilj., als: 
Kon. fabriek van stoom- en andere 

werktuigen, Amsterdam, 

ioc, anon, intern, de construction et 
d'entreprise de travaux publics, 
Braine-le-Comte, 

ƒ 122,580 
» 115,600 
ii 108.518 

• 100,900 
» 99,990 

g » 92,100 
het voltooien van de voorhaven van de 

J. v. Vuuren, Zalt-Bommel, 
P. Zanen Hz., Ammerstol, 
W. P. de Vries. Rossum, 
J. v. Harpen, Amersfoort, 

4o. de uitvoering van baggerwerk in bet vaar-

ƒ 11,100 ƒ 
10,975 

a 10,0(10 
10,880 
9.500 

* 9,350 
8,697 
8.200 

> 8,100 
9 7,800 

7,610 
6,180 

> 6.800 

14 Aug: de verbouwing 
ingekomen 7 

P. J. Weijts, 
H. S. Horsten, 
J. J. Hornstra, 
0. Bastiaanscn, 

» 45,990 | P. de Nijs, 
A. Gorren, 
C. de Nijs, 

A. L. v. Wijngaarden Uz., Sliedrecht, 
! L. Kalis Kz., Sliedrecht, 

te Bergen-op-Zoom, ƒ 18,718 A. Volker Lz., idem 
» 18,543 A. v. d. Vlies, Zalt-Bommel, idem 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

• 17.879 Raminc 

per M 3 j 0.185 
» 0.177 
» 0.168 
» 0.167 

0.185 

Onder nadere goedkeuring gegund. 
Keuzen, 14 Aug.: het eenjarig onderhoud van i J. L. Pauwen, 

17,388 5o. het maken van negen kribben en het 
» 17,160 uitvoeren van baggerwerk tot verbetering van 
» 16,834 de rivier den IJsel beneden Dieren; ingek. 10 
» 16,668 | bilj., als: 

I R. A. v. d. Bergh, Pannerden, 
idem 

genie te Borgen-op-Zoom; ingek. 6 bilj., als: 
de zeeweringen te Neuzen, onder beheer der G. .1. Mol, Kuilenburg, 

~ Heil, Zwolle, 
f 2289 J. v. d. Plas, Hardinksveld, 
• 2162 I J. H. v. Hezewijk, Lobit, 
» 1805 j W. P. de Vlies, Rossum, 
i 1724 1 J. H Hoijinck, Pannerden, 
» 1590 j J. v. Vuuren, Zalt-Bommel, 

1499 1 G. Beenhakker Gz., Sliedrecht, 

J. de Jonge, 
K. de Vos, 
M. D. de Putter. 

f 2690 
• 2626 
» 2444 
» 2422 ' J. de Bree, 
» 236» A. Tholens Dz 
» 2331 J. Jansen, 
» 2273 J Raming 

te Biezelinge, 
Neuzen, 
idem 

Hoek, 
Neuzen, 
idern 

» 2350 Raming 

ƒ 9935 
» 9560 
.) 9445 
I 9290 
» 928G 
B 9200 
n 9100 
0 8942 
» 8860 
1 8824 

8450 
Almeloo. 14 Aug.: bet gedeeltelijk afbreken öo. het verrichten van baggerwerk tot ver

en verbouwen van perceel wijk 7 no. 56 aan de , betering van het vaarwater tusschen de beide 
Rotterdam, 13 Aug.: het herstellen der schade , Grootestraat, onder beheer van den architect 11. leidammen in het Zwolsche Diep en daarbuiten 

» 5700 
» 5566 
B 5450 

van den spoorwegdijk tusschen het Vissehertje I K. M. Spoor 
en de brug Raanhooik in den spoorweg van Gori-1 Vixsehoxse. 
chem naar Dordrecht; ingek. 15 bilj., als: j J, Eshuis, 
J. de Jong Az., Ammerstol, 
C. Zanen Cz., idem 
A. de Jong. idem 
C. Visser Gz., Papendrecht, 
F. Beenhakker, Sliedrecht. 
C. v. d. Meijden, Hardiksveld, 
C. Boelhouwer. Giesendam, 
L. Cusveller, Ammerstol, 
P. J. Dubbelman, Dordrecht, 
C. de Groot, Giesendam, 
P. Sterk, Spijk. 
M. v. Houwelingen, Sliedrecht. 
B. Sterk, lleukelom, 

Kr waren 2 bilj. vair onwaarde. 
Breda, 13 Aug., door het domeinbest.: het 

maken van een steenen en bet opruimen van 
twee houten duikers in de afsluitkade van het 
Woerschok anaal te Hoogc-Zwaluwe; ingekomen 
7 hilj., als: 
Th. Rovers, te Made, ƒ 5540 
J. Scholier. - Raamsdonk, « 5446 
Th. Kessel, B Breda, » 5380 

f 6054 i Kuiper. 
» 59*9 K. Eshuis, » 
» 5900 ! K. v. d. Berg, > 

Scbreuder, » 
Ter Beek, » 
E. Scholten & Zn., » 

B 5287 N ij hu is. B 
>; 4900 ' Kckhardt, B 
B 4405 Gegund. Raming 
• 3899 Wageningen , 14 Au, 
a 3794 badhuis met 10 kamertjes, machinekamer c. a 
i) 3690 
« 2889 

in zee; ingek. 6 bilj.. al 
ƒ 2297 ; 
» 2230 A. v. d. Vlies, Zalt-Bommel, 
B 2214 J. v. Noordetinen, Harlingen, 
» 2200 ! W. Goedkoop Dz., Amsterdam, 
Ê 2174 J . T . d. Plas, Hardinksveld, 
B 2150 A. L. v. Wijngaarden Uz., Sliedrecht. 
B 2112JC. Bos Az., Dordrecht, 
B 2085 : Raming 
B 1991 • Leeuwarden, 16 Aug: het uitdiepen tot 
B 1973 ' 1.50 M. beneden zomerpeil van kanalen, inonder-
• 1972 j houd en beheer bij de prov. Friesland, in twee 

ƒ 2500 1 pereeelen. 
bet bouwen van een i Perc. 1, kanaal van Roptazijl tot de Noorder-

graeht te Franeker: a. gedeelte van Roptazijl 

te Almeloo. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

per M 3 

/ 0.55 
B 0.5125 
B 0.492 
B 0.365 
B 0.365 
ii 0.364 

0.40 

te Wageningen, onder beheer van den architect j tot het Wijnaldumer Hooghout, ter lengte van 
S. Bitters; ingek. 11 bilj.. als 
H. v. d. Ka, 
H. A. .1. Popping. 
A. de Leeuw, 
G. v. Triest, 
F. Pereboom, 
E. Barbier, 
.1, Haar. 
.1. Goossen, 
P. de Leeuw, 

te Wageningen, f 2710 • idem B 2689 
1 idem » 2078 
1 idem » 2653 
1 idem l 2584 
• idem B 2568 
• idem B 2497 
1 idem " 2494 
1 idem » 2487 

1700 M.: IJ. gedeelte van het Wijnaldumer Ho 

ong. te Wiiuterswoiide. voor f 6860 
laming » 7840 

Perc. 2, kanaal de Zuider-Ee, de noordwest-

Verf, te 
Raming 

Oudehaske. voor /' 666 
'» 930 
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• a a n d a g , IS Aug. 

stadskanaal (Gron.), te 10 uren, door burg. en weth. van Onst-
weddc, ten gemeentehuize: 

lo. het verbouwen van de tweedo school te Musselkanaal, hoofd E. 
Schuitema; 

2o. de levering van meubelen in genoemde school. Bilj. inzenden 
te 9 uren. 

Hampen, te 11 uren, in de Moriaan: het vernieuwen van het 
magazijn van noodmaterialen bij de Koelucht te Kamperveen. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: het bouwen van 
eeene openbare lagere school der 3e klasse voor jongens en meisjes en 
een hulpwacht voor de brandweer aan de 2e-Park straat. (Zie advert, 
in n*. 33.) 

Hellevoetsluis, te 12 uren, door burg. en weth.: het bouwen eener 
school voor uitgebreid lager onderwijs, Inl. bij den gemeente-architect 
W. van Leeuwen. Aanw. gehouden. 

Breda, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het leveren van kiezelzand voor het onderhoud.der voetjaden in 

het Valkenberg; 
2o. het leveren en verwerken van 60 M 3 steenslag voor het onderhoud 

der grintwegen. 
Dordrecht, te 1 uur, door burg. en weth.: het herstellen van den 

houten steiger, het verhoogen van den kaaimuur, ophalen en rechtzetten 
van eene schutting en bijbehoorende grondwerken, met de levering der 
benoodigde materialen, langs het handelsterrein langs den 's-Graven-
deelschendijk, te Dordrecht. Aanw. gehouden. 

Amsterdam, te 1 uur, door den architect Jan Springer, in het 
American-hotel: het bouwen van een woonhuis in de Sarphatistraat bij 
het Frederiksplein, voor rekening van Mr. F. S. van Nierop. (Zié advert, 
in «o. 33.) 

's-Hage, te 1 uur, door burg. en weth.: het bouwen eener school 
voor onvermogenden, met gymnastiekgebouw en onderwijzerswoning, 
aan de Keizerstraat, te Scheveningen. Aanw. gehouden. 

Enschedé, te 8 uren, in het kofliehuis van J . Mendelaar: het ver
bouwen en eenige bijbouwing aan een woonhuis, gelegen aan de Belt-
straat, aldaar. Aanw. te 9 uren. 

Amsterdam, door de firma Willem van Rijn: het bouwen van een 
pakhui-- met kantoor aan den Omval bij Amsterdam. Inl. bij den 
architect R. A. Heij. 

Dinsdag, 27 Aug. 
Amsterdam, te 11 uren, door den directeur en commandant der 

marine: het verrichten van eenige onderhoudswerken aan de mariniers-
kazerne en het provoostgebouw, aldaar. Aanw, gehouden. 

Arnhem, te 11 uren, door de architecten G. J . van Gendt en C. M. 
G. Nieraad, in het Centraalgebouw: eenige herstellingen en verande
ringen aan het winkelhuis in de Bakkerstraat no. 44, te Arnhem. 

Heemstede (N.-H.), te 11 uren, door tien architect D. E. L. van den 
Arend, in het Oude Posthuis: het bouwen van eene villa op «Klein 
Berkenrode", te Heemstede. 

lies a/d. Amstel, te 12 uren, door het kerkbest. van den II. Urbanus, 
te Nes en Zwaluwenbuurt, in het kofliehuis van P. Veenboer: het bou
wen van eene kerk met toren, sacristie, pastorie, kosterswoning en 
stalgebouw, in 2 perc: iierc. 1 fundeering, perc. 2 opbouw. Inl. bij den 
architect-ingenieur Jos. Th. J. Cuijpers. 

ltotterdaui. te 1 uur. door burg. en weth.: het bouwen van eene 
bewaarschool nabij de Zomerhofstraat. Aanw. gehouden. (Zie advert, 
in n°. 33.) 

Hoorns! erxwaag (Fr.), door kerkvoogden van Hoornsterzwaag en 
Jubbega Schurega, ten huize van R. Heida: het herstellen van twee 
kerken, die van Hoornsterzwaag en Jubbega Schurega. 

Woensdag, 2ft Aug. 
Kampen, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

te Zwolle, in het «hotel des Pays-Bas'': het aansluiten van de kazerne 
en het militair hospitaal te Kampen aan de waterleiding aldaar. Bilj. 
inzenden uiterlijk 27 Aug., vóór 3 uren, bij den hoofdopzichter van forti
ficatiën. Raming f 1270. 

Krallngen, te 11 uren, door den architect W. Brandsma Johz.: 
het bouwen van een woonhuis met schuur, paardenstal en magazijn, 
achter de Kortekade in den polder Prins-Alexundor. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van zeven kribben en het verlengen van twee rijkskribben tot 
verbetering van de rivier den IJsel. onder do gemeente Gorsel, boven 
het kasteel Nijenbeek, tusschen de kilometerraaien 55 en 56. Inl. bij 
den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur Escher, te 
Kampen, en den opzichter Van Veen, te Deventer. Aanw. gehouden. 
Raming ƒ 7300. 

Amsterdam, te Ll uren, door den schout-bij-nacht, directeur en 
commandant der marine: het maken van een magazijn voor berging van 
nat schietkatoen, wachters woning, toegangsweg, oprit, steiger en verdere 
bijbehoorende werken in len Grooten IJpolder en aan het Noordzee-
kanaa), tegenover zijkanaal E. Aanw. gehouden. 

Leeuwarden, te 1 uur, door burg. en weth.: het gedeeltelijk 
afbreken en verbouwen van het huisSint-Jobsleen no. 251, Bilj. inzenden 
uiterlijk 28 Aug., vóór 12 uren. 

Tiel , te 1 uur, door burg. en weth.: het vergrooten en bijbouwen 
van een lokaal met overdekte gang, privaten enz., voor de school voor 
kosteloos onderwijs. Inl. bij den gemeente-architect C. van Weerden. 
Aanw. 28 Aug., te 10 uren. * 

Nl|megen, te 2 uren, door den dijkstool van het polderdistrict «de 
Circul van de Ooij", in het geërfdenhuis aan den Voerweg: 

loa. het maken van een berm in de kolk aan de binnenzijde van den 
Ooischen bandijk, genaamd het Geslechte Fort, ter lengte van ongeveer 
113 M. in hectometei palen no. 80 en 81; h, idem idem genaamd Kost-
verloren no. 1, ter lengte van ongeveer 40 M. in hectometerpalen no. 
88 en 89; c, idem idem genaamd Wijnakker, tegen den overlaat, ter 
lengte van ongeveer 60 M. in hectometei paal no. 94; 

2o. het uithoogen van een gedeelte buitendosseering van den Ooi
schen bandijk, ter lengte van 100 M. in hectometerpalen no. 93 en 94. 
Bilj. inzenden uiterlijk 28 Aug., vóór 1 uur. Aanw. 28 Aug., te 10 uren. 

iloedckeiiNkerke (Zeel.;, te 2 uren, door het polderbest. der water
keering Hoedwkenskerke, ten raadhuize: het leveren en lossen van 80 
scheepston Vilvoordsche glooiingsteen en 100 scheepston afval van Lessi-
nesche steen. 

Amsterdam, te 3 uren. door de firma Roelolfzen en Hubner, in 
het café »de Roode Leeuw": het uitbreiden cn verbouwen van de 
bestaande stoomdrukkerij aan den N.-Z.-Voorburgwal te Amsterdam, 
met de levering van alle materialen en arbeidsloonen. Inl. bij den 
ingenieur-architect A. L. van Gendt. (Zie advert, in n°. 34.) 

Ileercnveen: het bouwen van een woonhuis voor C. Padberg Hz., 
aan den Stationsweg. 

Donderdag. 2D Aug. 
Haarlem, te l l uren, door het ministerie van wateist. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: de uitvoering van eenige onderhouds
werken, ten behoeve van de Keulscbevaart in Noord-Holland. Inl. bij 
den hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur De Hruijn, te Amsterdam, 
en den opzichter Lijsen, te Muiden. Aanw. gehouden. Raming ƒ 2500. 

Willemstad, te 11 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
aldaar, in het koffiehuis Bellevue: het verrichten van baggerwerk tot 
onderhoud van de Oud-Heinin^sche haven bij het fort Dc-Ruijter. Bilj. 
inzenden uiterlijk 28 Aug., vóór 3 uren. Raming f 1000. 

s-llage. te 12 uren, door het ministerie van koloniën : de levering van 
ijzer (perc. VIII), ten dienste der staatsspoorwegen op Sumatra's 
westkust. 

.sneek. te 2 uren, in het café »de nieuwe Doele": het afbreken en 
wederopbouwen van het perceel wijk 4 no. 86, aan de Gedempte Polle. 
Inl. bij den architect J . Ph. Hogendijk. aldaar. 

Amsterdam, door de roeivereeniging Willem III: het opbouwen van 
een drijvend schuitenluiis in het oostelijk dok te Amsterdam-Sg* ;̂,; 

Vrijdag, :«<» Aug. 

Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het leveren en storten van steen 
en bet maken eener laagwaterbezetting tot voortzetting van de oever-
verdediging voor Neuzen. Inl. bij den hoofdingenieur, te Middelburg, 
en den ingenieur, te Neuzen. Aanw. gehouden. Raming ƒ 17,800. 

's-Hosrh, te 10% uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het opruimen van ondiepten en het 
uitvoeren van verdere werken in de gekanaliseerde Dieze, prov. Noord-
Brabant. Inl. bij den hoofdingenieur te 's-Bosch, den ingenieur Schuur
man, te Vucht. en den opzichter Vroeg, te Crevecoeur. Aanw. gehouden. 
Raming /* 7500. 

Leeuwarden, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het beplanten van een gedeelte van 
den rijksweg van Leeuwarden naar tie Groninger grens, met het op
ruimen van eenig hakhout en het etVenen der hennen. Inl. bij den 
hoofdingenieur en den ingenieur, te Leeuwarden, en den opzichter Wind, 
te Buitenpost Aanw. gehouden. Raming ƒ 1020. 

Oudetonge (Z.-H.), te 12 uren, door het best. van den Heorenpolder 
c. a., in de polderkamer: het maken van een genietselden duiker op 
houten fundeoring door den Kraneniüjk, lang pl. in. 33.50 M 1 en daar
mede in-verband-staand aardewerk. Inl bij den architect C. Rroere 
Kz., te Nieuw-Lekkerland. Aanw. 30 Aug., te 10 uren. 

's-Hage. te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
herstellen en verbeteren van de rijkstelegraallijnen in de afd. Venloo. 
Inl. bij de in-ptvteurs te 's-Hage en Venloo. Raming f 2000. 

's-lïage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat eni.: het 
herstellen en verbeteren van rijkstelegraallijnen in de afdeeling Arnhem. 
Inl. bij de inspecteurs der rijkstelegraaf, te s-Hage en Arnhem. Raming 
/ 1150. 

Amsterdam, door het best. van het Nederl.•Israël, jongensvveeshuis 
«Megadle Jethomim": het bouwen van twee woonhuizen, ziekenbarak, 
g\ innastiekzaal met bijbehoorende werken, aan den Binnenamstel. Aanw. 
27 Aug., te 10 uren. (Zie advert, in n°. 34.) 

Zaterdag, 31 Aug. 
's-llage, te 2 uren, door bet ministerie van justitie: het maken 

van eene warmwaterverwarming in de in-aanbouw-zijnde strafgevangenis 
te Nieuweramstel. Int. bij den ingenieur-architect v.Kir de gevangenissen 
en rechtsgebouwen te 's-Hage. Aanw, 20 Aug., van 1—2 uren, in het 
gebouw der Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst. Raming ƒ 19,600. 
(Zie advert, in n°. 32.) 

Nijmegen, te 3',a uren, voor Dr. W. J. KollV. in het «café Bellevue", 
aan de Spoorstraat: het bouwen van een villa op een terrein gelegen 
hoek Oranjesingel en Arksteestraat, aldaar. Inl. bij den architect J. 
J. Weve. 

Haandag, 2 Nept. 
Beeod (Geld.), te 6 uren, door het best. van het departement Beesd 

der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, in het kofliehuis var. J. van 
Ingen: het bouwen van eene bewaarschool c. a. aan de Voorstraat, aldaar. 
Aanw. 2 Sept., te 4 uren. 

Charlals, te 6 uren, door burg. en weth.: het ophalen en vervoeren 
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der fecaliën, vuil en asch uit de kom der gemeente, aldaar, voor den 
tijd van 5 jaren. lid. bij den gemeente-architect. 

Rotterdam: het houwen van een heerenhuis aan de Westerkade. 
Inl. bij de architecten Muller en Droogleever Fortuijn. Aanw. 28 Aug., 
te 10 uren. 

Dinsdag, 3 Mept. 
Amsterdam, te 10 uren, door den luitenant-kolonel eerstaanwezend-

ingenieur, op het bureau der genie: het maken van een fort in de 
Zuiderzee aan het Pampus (2e gedeelte). Bilj. inzenden uiterlijk 2 Sept., 
vóór 3 uren. Aanw. 26 Aug., te VL uren. Raming f 606,000. 

Utrecht, te 1 uur, door de directie van den Ned. Rijnspoorweg: het 
leveren en plaatsen van 6 meerpalen en 27 schuurstijlen aan de steigers, 
station Rotterdam. Aanw. 28 Aug., te 11 uren. 

\Voni-dnr;, 4 Mept. 
Amsterdam, te l uur, door het ministerie van koloniën, in het 

gebouw der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen: de levering van 
diverse goederen, in 62 jierceolen. 

Donderdag» ft Mept. 
HrllevoetslulH. te l l ' / i uren. door de directie der marine: a. het 

bouwen van een stecnkolenloods; b, idem van een projectielenmagaziin; 
c. idem van een bewaarderswoning; d. het leggen van sporen eu bij
komende werken; e, het maken van twee aanlegsteigers in de rivier, 
alles gelegen op een terrein aan de rivier de Oude-Maas, nabij Dordrecht. 
Inl. bij den hoofdingenieur, te Hellevoetsluis. Aanw. 29 Aug., te 1 uur. 

hiedam . te 12 uren, door burg. en weth.: het vergrooten en ver
bouwen der ojM'idjare school van de St.-Anna-Zustorstraat. Inl. hij den 
gemeente-architect. Aanw. 2 Sept., te 11 uren. (Zie advert, in n°. 34.) 

Vrijdag, «I Mept. 
Hengeloo (Ov.), te 7 uren, in het koffiehuis van J. W van Wezel: 

het bouwen van een woonhuis met winkelhuis, voor II. Bonke, aldaar. 
Aanw. te 6'/t uren. 

Woensdag, 11 Nept. 
'ti-llage. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van eene vergrooting aan de loeomotievenloods, van een open 
brandstolleiibergplaats en van eenige verdere werken, benevens het 
leggen van sporen en wissels tot uitbreiding van het station Groningen. 
Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur der staatsspoorwegen, te Amster
dam. Aanw. 4 Sept. Raming / 35,550. 

'tt-llage. te 11 uren, door liet ministerie van waterst. enz.: de uit
voering van baggerwerk in het vaarwater der rivier den Neder-Rijn en 
de Lek. tusschen de kilometerraaien 21 onder Huissen en 117 onder 
Ammerstol. der herzien» rivierkaart. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, 
te 's-llage, en den ingenieur Musquetier, te Utrecht. Aanw. 4 Sept. 
Raming f 0.17 per M>. 

Vrijdag, 13 Mept. 
s-Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

herstellen en verbeteren van rijkstelegraallijnen in de afd. Utrecht, in 
2 perc. Inl. hij de inspecteurs te 's-llage en Utrecht. Raming: perc. 
1 ƒ 660, perc. 2 ƒ 1180. 

Zaterdag, 14 Mept. 
Duisburg (Pruisen), te 11 uren: het graven van eene havenkom en 

het verwerken der ontgraven specie, bedragendu ongeveer 650,000 
M 3 , met verschillende daarmede in-verband-staande werkzaamheden. 

Haandag, 10 Mept. 
Maastricht, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van de 
vaartuigen en al hetgeen verder behoort bij het materieel der Neder-
landseh-ltelgische veren op de rivier de Maas in Limburg, van 1 Jan. 
'90—31 Dec. '92, voor gemeenschappelijke rekening der Nederlandsche 
en Belgische regecringen. Inl. hij den hoofdingenieur in het 7e district 
en den opzichter Behrens, beide 'te Maastricht. Aanw. 9 Sept. Raming 
ƒ 1070 per jaar. 

's-llage, te l l l / a uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het doen van herstellingen aan de 
klinket bestrating van een gedeelte van den grooten rijksweg der le 
klasse no. 7, van Delft tot de Doenkade, deel uitmakende van en be
hoorende tot de rijks-groote en andere wegen in de prov. Zuid-Holland. 
Inl. luj den hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur en den opzichter 
Brak. beide te 's-Hage. Aanw. 9 Sept. Raming ƒ 2070. 

Woensdag, tH Mept. 
N-llagr , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz: het 

maken van werken tot voorziening der beloopen van de doorsnijding van 
de Piek en waard, tusschen de kilometerraaien 227 en 230, onder de 
gemeenten Alem, prov. Noord-Bra bant, en Driel, prov. Gelderland. Inl. 
bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur Steijn Parvé 
en den opzichter Groenen, heide te 's-Bosch. Aanw. 11 Sept., te 11 
uren. Raming /' S0O0. 

ftleuwerainstrl, te 12 uren, door burg. en weth.: het leveren en 
Stellen van van den bovenbouw eener ijzeren ophaalbrug over de 
Overtoomsche vaart vóór de Kosterstraat. Inl. bij den opzichter der 
gemeenteweiken. 

Donderdag, IV Mept. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het doen van buitengewone beplan
tingen in het 3e perc. duinen aan den vasten wal van Noord-Holland, 

?ea. '89, behoorende tot de rijkszeewerken in de prov. Noord-Hol land. 
nl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur Kempees, te 

Alkmaar en den opzichter Kooreman, te Petten. Aanw. 12 Sept. 
Raming f 2500. 

Woensdag, ï.» Mept. 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de 

uitvoering van baggerwerk in de rivier de Boven-Merwede, beneden 
Gorichem. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den inge
nieur Hoogenboom, te Dordreeht, en den opzichter Van de Kreke, te 
Gorichem. Aanw. 18 Sept. Raming ƒ 0.25 per M 3 . 

A F L O O P 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
' -«rol l ingen, 12 Aug.: het bouwen van eene 
sigarenfabriek en het vertimmeren van een huis 
aan den Westerbinnensingel, onder beheer van 
den architect K. Hoekzema; ingek. 10 bilj., als: 
E. W. Wietsema, te Groningen, ƒ 3693 
II de Jong, i idem i 3674 
D. Janssen, > idem > 3333 
G. Meuhnk, » idem » 3323 
E. Peters, » idem » 3297 
J . Ibeüngs, i idem i 3289 
K. i l . Huizinga, > idem > 3265 
D. Th. Dalmolen, • idem i 3254 
T. Y. Jelsma, i idem i 3250 
W. Pleijsier, > idem » 3247 
Gegund! 

Leeuwarden, 16 Aug: het opruimen van 
ondiepten uit prov, kanalen en vaarwaters, in 2 
perceelen. 

Perc. 1, ingek. 5 bilj., als: 
W. J. Boltje, (Judehaske, ƒ 8600 
l i . II. de Boer, Staveren, • 8050 
J. v. Noordennen, Ilarlingen. » 7749 
H. H. Smith, Almenum, » 6870 
E. J. de Jong, Wouterswoude. i 6860 
Raming » 7840 

Perc. 2, ingek. 6 bilj., als: 
J. H. Bos, Twijzel, / 908 
H. H. Smith, Ahncnum. » 825 
H. P. de Jong, Oudehaske, . 792 
J. v. Noordennen. Harlingen, » 709 
E. J. de Jong, Wouterswoude, i 700 
J. J. Verf, Oudehaske, n 666 
Raming » 930 

Gorichem, 16 Aug.: het verbeteren van de 
inundatiesluis te Woudrichem, onder beheerder 
genie te Gorichem; ingekomen 10 bilj., als: 

. de Groot, Sliedreeht, ƒ 12,222 
A. de Groot Cz., Heukelum, • 10,300 
G. Looijen, Herwijnen, » 10,238 
M. v. Gooi, Woudrichem, » 9,950 
J. Schouten, Vianen, > 9,890 
G. Schermers, Dussen, » 9,850 
T. W. Wapperom, Gorichem, » 9,663 
H. v. Anrooij Jr., Nieuwaal, » 9,438 
W, Kloosterman, Gorichem. » 9,350 
H. O. v. d. Zalm, lloek-van-Holland, • 9,147 
Raming » 8.700 

Bovendien 1 biljet van onwaarde. 
Lelden, 16 Aug.: het afbreken van 2 wo

ningen enz., en het maken van werkplaatsen op 
de Middelstegracht no. 105—107, onder beheer 
van den architect W. F. van der Heijden; ingek. 
16 bilj., als: 
H. de Graaf, te Leiden, ƒ 5500 
J Brittijn, » idem » 6100 
H. J. Sloots, » idem . 5083 
N. v. Renswou, » idem » 5046 
Verhaaf en V. Leeuwen, » idem » 4930 
J. Mülstafl', » idem » 4750 
J. Botermans, » idem » 4700 
P. Peereboom, » idem » 4675 
Gebr. Couveè, » idem » 4660 
L. G. Rink. » idem » 4599 
A. Verhoog Jz., » idem » 4570 
J. Bink, i idem • 4600 
Harteveld en Reulink, » idem » 4500 
A. P. K. Hardeman, i idem » 4444 
G. J. de Nie, » idem » 4430 
C. Filippo, » idem » 4395 
Gegund. 

Tilburg, 17 Aug.: de levering van 30 stuks 
gegoten-ijzeren lantaarnpalen, ten behoeve van 
de gasfabriek; ingekomen 2 bilj., als: 
Penn en Haiiduin, Dordrecht, ƒ 498 
Rogier Nerinci-Richter, Bergen-op-Zoom, • 477 
Gegund. 

KiJMiord, 17 Aug.: bet bouwen van een 
nieuw woonhuis voor A. Noorlander, onder be
heer van den architect C. Karsseboom, in 3 
perc. en massa. 

Perc. 1, ingek. 7 bilj., als: 
L. Velthuizen, ƒ W83 
D. v. d. Berg, » 1349 
J. Brand, • 1323 
P. de Geus, ' 1099 
L. Velthuizen, • 1094 
G. Baas, » 1024 
A. Onderdelinde, » 1019 

Perc. 2, ingek. 6 bilj., als: 
J. Otto, / 1«7» 
A. v. Gameren, » 1615 
C. de Jong, » 1410 
J. v. Drunnen, » 1409 
Ew. Karsseboom, • 1398 
J. Elzeman, » 1260 

Perc. 3, ingek. 4 bilj., als: 

B. Roos, 
11. A. Mast, 
J . A. Huuksloot, 
J. Labrijn, 

Massa, ingek. 4 bilj., als: 
J. Otto, 
J. v. d. Houwe, 
A. v. d. Plaat, 
Ew. Karsseboom, 
Raming in massa 

ƒ 195 
'. 153 
> 126.20 
> 116 

ƒ 3199 
> 3141 
» 2616.22 
> 2510 
> 2750.19 

Nllmegen, 19 Aug.: het bouwen van een 
magazijn voor noodmaterialen aan den Waaldijk 
onder Kwijk, voor het polderdistrict Rijk-van-
Nijmegen; ingek. 5 bilj., als: 
G. W. v. Hezewijk, te Nijmegen, / 1628 
J. v. d. Peppel, » idem » 1427 
R. Klijsterlee, , idem » 1313 
J. Orijnen, » Winssen, • 1299 
A. J. Croonen, i Ewijk, > 1193 
Gegund. 

Dordreeht, 19 Aug., ten raadhuizc: lo. de 
levering van 8 ijzeren scheepsboeien; ingek. 4 
bilj., als: 
Burgerhout & Zn., Rotterdam, ƒ 31611 
Penn en Bauduiu. Dordrecht, » 2704 
Gebr. Deprez. Tilburg, > 2634 
Van DorSSer en Terhorst, Dordrecht, u 2640 

2o. de levering van 8 ijzeren schroefankers 
met kettingen; ingek. 4 bilj., als: 
Firma Stokvis, Rotterdam, / 5520 
L. v. Duren, Dordrecht, • 4990 
Burgerhout & Zn., Rotterdam, » 3040 
Gebr. Deprez, Tilburg, » 2256 

De gunning is aangehouden. 
Llehtenvoorde, 19 Aug.: lo. het bouwen 

eener school met 2 lokalen en onderwijzerswo
ning te Harreveld; ingek. 4 bilj., als: 
F. W. Geurden, Apeldoorn, ƒ 8600 
H. v. d Braak, idem » 8389 
J. II. Rietman, Borkeloo, • 7924 
H. Sterenberg, Lichtenvoorde, » 7484 

Met verlenging van de opleveringstijd: 
H. v. d. Braak, Apeldoorn, • 8289 
H. Sternborg, Lichtenvoorde, » 6900 

2o. de levering van sehoolmeubelen te Harre
veld en te Zieuwent: ingek. 6 bilj., als: 
F. W. Geurden, Apeldoorn. /' 2440 
W. Stomps, Borkeloo, » 1694.50 
H. B. Nales, Groenloo, o 1659 
II. H. Arke, Lichtenvoorde, » 1650 
11. W. Koelman, Aalten, » 1534 
H. Sternborg, Lichtenvoorde, » 1363 

dezelfde, met verlenging van tijd » 1337 
Onder rradere goedkeuring voorloopig gegund. 
Kieuwent (gem.Lichtenvoorde), 19 Aug.: het 

afbreken der bestaande en bouwen eener nieuwe 
R.-K. par. school, met 3 lokalen, onder beheer 
van deu architect G. te Riele Wz., te Deventer; 
ingek. 7 bilj., als: 
II. B. Nales, Groenloo, / 8453 
II. W. Koelman, Aalten, » 8417 
H. v. d. Braak, Apeldoorn, » 7800 
J. II. Rietman, Borkeloo, » 7705 
F. W. Geurden, Apeldoorn, » 7240 
11. Sternborg, Lichtenvoorde, • 7239 
A. Ilultiiik, Zieuwent, • 6789 
Gegund. 

Amsterdam. 19 Aug.: het bouwen van twee 
huizen aan de Weesperzijde te Nieuweramstel. 
onder beheer van deu architect W. Langhout 
Gz., te Amsterdam; ingek. 19 bilj.; 
hoogste inschr. I). Heijink, / 29.200 
minste •» A. Aalders, . 23,860 

AniNterdam, 19 Aug.: het verrichten van 
eenige onderhoudswerken aar. gebouwen terrei
nen, werlinrichtingen enz., behoorende tot de 
directie der marine: ingekomen 18 bilj.; 
hoogste inschr. Th. Ligthart, Amsterdam,./ 22,308 
minste , lirma Meijer en Van de 

Coolwijk, idem, • 17,980 
Aniali-rdani, 19 Aug.: het maken van eene j 

dubbele huisleiding met accumulator en water
reservoir, ter verbinding van den kolentip der 
Hollandsche ijzeren spoorwegmaatschappij met 
de hydraulische inrichting op de Handelskade;: 
ingek'. 2 hilj., als: 
Gebr. Figee, Haarlem. ƒ 34,810 

dezelfde, • 24,810 
onder voorwaarde dat de opleveringstermijn 3 
maanden verlengd wordt. 

Venendaal, 19 Aug: het bouwen eener kerk 
voor de Ned.-Geref. gemeente (doieerende), te 
Venendaal; 
hoogste inschr. P. Berghoef, Kokkengen, ƒ 11,111 
minste » B. v. Kreel, Venendaal, *• 8,953 

Achttienhoven, 19 Aug.: het bouwen eener 
school met den bijbel; ingek. 6 bilj.; minste 
inschr. M. Hartman, te Westbroek, voor J 5685. 

'.-Hage, 19 Aug.: het bouwen van een win
kelhuis met 2 bovenhuizen, onder beheer van 
den bouwkundige P. A. Annabel, (onderhands); 
ingek. 9 bilj., als: 

F. Roest, 
Van Lith en Fontein, 
A. C. Paardenkooper, 
P. Houthuis, 
S. W. Porquin, 
C. J. Streef, 
J. L. Werdes, 
V. d. Vlugt en De Jong, 
Gegund. 

.Haarden, 20 Aug.: het verbeteren van de 
woning van den administrateur der garnizoens
bakkerij te Naarden, onder beheer der genie, 
aldaar; ingekomen 6 bilj., als: 

te 's-Hage, ƒ 8999 
» idem » 8895 
> idem • 8883 
* idem i 8672 
0 idem i 8296 
1 idem , 8100 
P idem > 7926 
• idem i 7899 
9 idem • 6584 

J. H. v. Asperen, 
J. D. Huren Jr., 
II. J. Wansink, 
J. J. Harts, 
G. Wassink, 
E. J. Jurriens, 
Raming 

Amsterdam, 

te Naarden, 
idem 
idem 
idern 

Amersfoort 
Naarden, 

/ 1190 
. 1150 
• 955 
» 905 
• 891 
» 885 
i 900 

het maken van fun-20 Aug 
deeringen voor 2 petroleumtanks (onderhands) 
ingek. 13 bilj.; minste inschr. J. van Houwelin-
gen, aldaar, voor ƒ 16,625. 

Hoofdplaat, 20 Aug.: de oeverdediging aan 
den Thomaespolder; ingekomen 12 bilj., als: 
P. Men je, Breskens, ƒ 23,900 
A. v. Popering. Bruinisse, 
J. v. d. Plas, Hardinksveld, 
H. Adriaansen-Polvliet. Hontenisse, 
A. v. d. Heek, Zaamslag, 
B. den Ester v. d. Brink, Krabbendijke 
J. Bruggeman, Ilansweerd, 
P. J. Visser, idem 
C. de Wilde, Kattendijke, 
l i . Klaassen, Neuzen, 
P. A. v. d. Velde, idem 
D. Tholens, idem 

HieiiwerainnCel, 20 Allj 
brug in den verbindingswt 
gebouw; in^ek. 10 bilj.. als: 
E. v. d. Eijk en De Waal. Nieuwer

amstel. 
J. de Vries. Purrnerend, 
W. Ambachtsheer, Nieuweramstel. 

21.049 
20.998 

• 20,797 
» 20,780 
» 20.690 
. 20,620 
» 20,576 
• 20,490 
» 20,110 
» 19,830 
» 19,785 

het maken eener 
nabij het concert-

ƒ 5537 
» 5383 
» 4980 

W. Schmidt en Hermans, Amsterdam, » 4900 
! W. de Léon. Sloten, » 4660 

G. A. v. Spanje, Amsterdam, • 4600 
J. Schmidt. Weesp, » 4510 
II. J. Nederlmrst, Gouda, » 4470 
K. Hollander, idem » 4250 
H. Kroon, Nieuweramstel, » 4213.10 

Amsterdam. 20 Aug.: het bouwen van eene 
zaal en aanhooren aan liet paviljoen in het 
Vondelpark te Amsterdam onder beheer van 
den architect W. Hamer; ingek. 29 bilj,, als: 
Knipper en Vree te Amsterdam, ƒ 20.100 
Cerlhn er. De Haan, » idem 19.500 

idem » 19,450 
» idem » 19.000 
» idem » 18,985 
» idem > 18,900 
> idem i 18,650 
» idem . 18,500 
t idem » 18.350 
> idem > 18.200 
» Buiksloot, > 17,980 
. Amsterdam. » 17.940 
n idem » 17.650 
» idem . 17,480 
- idem » 17.442 
» idem » 17.300 
> idem • 17,200 
» idem > 16,861 
» idem • 16,680 
» idem » 16,600 
» idem » 16,490 
I idem w 16,480 
• idem > 16,480 
• idem » 16.280 
» Nieuweramstel, » 16,220 
i> Amsterdam, » 16,164 
a idem » 16,000 
o idem » 15,440 
• idem - 14,939 

voor rekening der ge-
sentei lo. het bouwen van eene nieuwe schoot 

met onderwijzerswoning te Darp; minste inschr. 
H. Slot, te Zwartsluis, voor f 8999. 

go. het verbouwen van de school te Havelte; 
minste inschr. K. J. Kalt, te Heerenveeu, voor 
ƒ3184. 

3o. idem van de school te Veendijk; minste 
inschr. 11. Slot, tc Zwartsluis, voor ƒ 2546. 

De werken zijn nog niet gegund; alles is be
neden de raming. 

T u i l , 22 Aug.: lo. eenige aardewerken in de 
dorpspolders Vuren en Heessel, voor rekening 
van het polderdistrict Tielerwaard. 

Perc. 1, onder Vuren; ingek. 7 bilj., als: 
11. Dubbeldam, Gorichem, ƒ 369 

D. Ih-ijink, 
D. Oosterink, 
J. M. v. d. Veen, 
O. Boon, 
C. Rietsnijder, 
D. II. Zeevat, 
II. Rietsni-der & Zn., 

J H. G. Scholten, 
W. Greeve, 
II. Schouten, 
J. F. Premier, 
Ph. A. Warners. 
Th. Ligthart, 
Ph. S. Heijnierse, 
A. Paans, 
G. Woud, 
C. .1. Maks Jz.. 
C. Nieuwstadt, 
K. J. B. v. Damme, 
E. II. Helle. 
H. Cruijll. 
A. J. v. Liemt, 
C. Alberts, 
P. v. d. Bran, 
Timmer en Furstner, 
R. Cruijll. 
II. C. Dorlas, 

Havelte, 21 Aug 
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E. J. Bakker, Vuren, 
G. v. cl. Wal idem 
Joh. Vink, Spijk, 
A. de Leeuw, Dalem, 
J. Elshout, Wijk, 
B. Sterk, Ileukelum, 

ƒ 340 
• 300 
a 299 

290 
289 
2S8 

Perc. 2, onder Heessel; ingek. 17 bilj., als: 

» Harderwijk, 
» Utrecht, 

Amersfoort, 

/ 25,100 
a 24,900 
» 24.208 
» 23,990 

23,850 

ƒ 4990 
4860 
4849 
4700 
4700 
4689 
4560 
4440 
4234 
4200 
4200 
4169 
4147 
•1075 
3900 
3899 
3787 

Joh. v. Vuuren, Zalt-Bommel. 
C. A. Swets, Hardinksveld. 
P. v. 't Verlaat, idem 
P. W. v. Hattem. Zalt-Bommel, 
A. de Leeuw, Dalem, 
H. Dubbeldam, Gorichem. 
P. Korevaar, Sliedreeht, 
L . Pannekoek, Herwijnen, 
P. Sterk, Spijk, 
C. de Jongh, Hardinksveld, 
D. A. v. d. Kaaij, Rossnm, 
H. Roelofs, Opijuen, 
T. H. Swets Tz., Hardinksveld. 
M. Tromp, Ileukelum, 
G. Zorger, Herwijnen, 
Joh. Vink, Spijk, 
J. Elshout, idem 

2o. dc levering van grint; minste inschr. war 
per l i ' 

Geldermalsen, Deil, Enspijk, lïumpt en 
Gellikum, H. den Breejen, Hardinksveld, ƒ 1.70 

Opijuen. Jl. Poppe], Heliouw, a 1.60 
Neerrijnen, dezelfde. a 1.45 
Herwijnen 2e ged., A. Kozijn, Herwijnen, a 1.45 
Heessel, G. Huigen, idem » 1.40 
Vuren. II. den Hreejen, Hardinksveld, » 1.30 
Dalem, P. Sterk, Spijk, • 1.25 
Herwijnen le ged., 11. v . Horssen, Heliouw, a 1.25 
Heliouw. Jl. Poppel, idem a 1.20 
Tie!, H. den Breejen. Hardinksveld, 
Waardenbuig, A. Kerkhof. Nieuwaal, 
Ophemert, JL Selet, Dreumel, 
Zonnewijnen, dezelfde, 
Driunpt, FI. v. Horssen, Heilouw. 
Tuil, Jl. Poppel. l i ' u i 
Haaften. G. Poppel, Haatten, 
Varik, Jl. Poppel, Heliouw, 

Mriii i ldiim, 22 Aug.: het bevloeren van de 
dubbele streek in de Hommemasteeg te Dronrijp; 
ingek. 9 bilj., als: 
J. de Lange Harlingen, 
A. J.. v. d. Jleij. Berlikum, 
P, Reisma, Jlenaldmn, 
J. T. v. d. Veer. Jlarsum. 
J. A. Deelstra, Rinsumageest, 
P. Bottin ga, Leeuwarden, 
R. Feikema, Dronrijp, 
11. Hermanides, Harlingen, 
A. Veenstia, Dronrijp, 
Gegund. 

Meunvecii , 22 Aug.: het maken en stellen 
van een eikenhouten vijzelspil met ijzeren be
schoeiing in het stoomgemaal van den polder 
Zevenhoven; ingekomen 5 bilj., als: 
M. liijnevelil, te .Mijdrecht, f 12S0 
Gebr. C. en G. Verweij, a Uithoorn, a 1250 
P. S. v. d. Lijn, a Aarlanderveen, » 1233 
H. Janmaat, a Nieuwvcen, a 1147 
Th. llakkeling. » Noorden, • 1055 

— Huge. 23 Aug.: het onderhouden en her
stellen van het rijkspost- en telegraafgebouw te 
's-Hage; ingek. 8 bilj., als: 

te 's-Hage, ƒ 8530 

UI 
1 l i 
1.15 
1.10 
l . l ' i 
l . l n 
1.10 
1.0:, 

/ 1«47 
» 1265 
.1 1250 

1246 
.1 1197 
» 1185 
.) 1139 
i 1138 
a 1117 

W. de Léon, te Sloten 
G. H. v . d. Heijden, > Arnhem 
C. Versteeg, 
J. Smit, 
P. Boks, 

Zutfen, 23 Aug.: het bouwen eener nieuwe 

ingek. 16 bilj., als: 
R. Hunse Jr., 
T. Eijbers, 
H. J. Eijkelboom, 
II. Langenberg, 
A. J . L'iterwijk, 
L. \](l.lml, 
J. v. d. Braak, 
J. W. Geurden, 
H. Rood, 
K. J. Kalt, 
C. Liefhebber, 
G. J. Koordeman, 
G. J. Carmiggelt, 
G. W. Kerkkamp, 
J. Schut. 
A. .1. Pasman, 
Raming 

te Assen, ƒ 22,047 
)) Apeldoorn, > 21,700 

idem » 20,531 
| Zutfen, 9 20,228 
» idem n 19,987 

idern ï 19,964 
| Apeldoorn, 1 19,868 
V idem 1) 10,6 iy 

Gorsel, » 19.469 
» Heerenveen, 19,377 

Enkhuizen, 18,987 
)» Zutfen, » 18,984 
» Brummen, 18,884 
1 idem » 17,900 
IJ idem t 17.780 
rt Zutfen, » 17,768 

1 20,413 

P. Gestuian, 
A. de Waard en J. C. 

Diercks, 
H. v. Wort, 
C. Klapuvk, 
A. C. Paardekoopcr. 
J. L. Weides Jr., 
Gebr. Jl. Houtman en 

J. A. Houtman, 
L. v. Soest, 
Raming 

Vl l age , 23 Aug 

idem ï 
Scheveningen, i 
Rijswijk, i 
's-Hage, i 
idem i 

idem i 
idem i 

1 
het houwen van 

7600 
7550 
fi'.isfl 
6700 
6620 

6597 
6580 
6030 
eene 

nieuwe woning en het inrichten van een maga
zijn en smederij tot woning, beide voor den 
dienst der kustverlichting te Scheveningen; 
minste inschr. J. H. de Swart & Zn., te 's-IIage. 
voor ƒ 6178. 

Meiivverunintil. 23 Aug.: het bestraten en 
gedeeltelijk ophoogen van den verbindingsweg 
over eene lengte van 1263.50 JL; ingekomen 17 
bilj., als: 
J. Smit, te Weesp, 
G. Honing, a Purmerend, 
J. de Vries, a idem 
J. Bovenhof, » Dienten, 
3. Faas. » Amsterdam, 
J. P. Zuiderhoek, » idem 
Kriekaart, » idem 
S. v. Soest, a .Mijdrecht, 
L. Pot, a Buiksloot, 
C. Bos, » Haarlem, 
A. Kiamers. a Amsterdam, 
W. Ambachtsheer. 

/ 34,500 
» 32,000 
a 31,989 
a 29,300 
a 29.100 
a 29,000 
a 29,000 
a 28,900 
a 28,600 
a 28,490 
a 26.760 

Nieuweramstel, a 26.300 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E R K E R 

van Z A T E R D A G 31 A U G U S T U S 1H89. 

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, 2 V p l , 

Am sterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: het uitvoeren van 
eenige werken aan de openbare lagere school der 2e klasse op het 
voormalige Karthuizerkerkhof, aan do school der 3e klasse Anna-
Vitscherschool aan de Nieuwe-11 oogstraat en aan de school der 4e klasse 
Itoemer-Visscherschool aan den N.-Z.-Voorburgwal. (Herbesteding.) 

Terfcorg (Geld.), te 2 uren, door burg. en weth. van Wisch, in bet 
kofliehuis van Hruil: 

lo. het bouwen van een schuurtje bij de woning van het hoofd der 
openbare lagere school te Terborg; 

2o. het uitnemen der met glas bezette ra i en in een der afscheidingen 
in de openbare lagere school, het dichten der daardoor ontstane openin
gen met schotwerk en verder het verplaatsen der schoolborden. 

Llesel (N.-Br.), te 3 uren. door den U.-K. priester A. M. van Erp: 
lo. het bouwen eener nieuwe pastorie met bijgebouwen te Neerkant, 

gem. Deurne, met de levering van alle bouwmaterialen; 
2o. het maken van fundeeringen voor den bouw eener nieuwe kerk. 

Inl. bij den architect Corbey, te Roermond. Aanw, 2 Sept., te 12 uren. 
Beesd (Geld.), te 6 uren, door het best. van het departement Beesd 

der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, in het kofliehuis van J. van 
Ingen: het bouwen van eene bewaarschool e. a. aan de Voorstraat, aldaar. 
Aanw. 2 Sept., ce 4 uren. 

Charlois, te 6 uren, door burg. en weth.: het ophalen en vervoeren 
der fecaliën, vuil en asch uit dc kom der gemeente, aldaar, voor den 
tijd van 5 jaren. Inl. bij den gemeente-architect. 

Rotterdam i het bouwen van een heerenhuis aan de Westerkade. 
Inl. bij de architecten Muller en Droogleever Eortuijn. Aanw. gehouden. 

IHnsdag, S Nept. 
Amsterdam, te 10 uren, door den luitenant kolonel eerstaanwezend-

ingenieur, op het bureau der genie: het maken van een fort in de 
Zuiderzee aan het Pampus (2e gedeelte). Bilj. inzenden uiterlijk 2 Sept., 
vóór 3 uren. Aanw. gehouden. Raming f 606,000. 

Utrecht, te 1 uur, door de directie van den Ned. Rijnspoorweg: het 
leveren en plaatsen van 6 meerpalen en 27 schuurstijlen aan de steigers, 
station Rotterdam. Aanw. gehouden. 

Woensdag, 4 Nept. 
Apeldoorn, te 11 uren, door burg. en weth.: 
lo. het leveren van brandstoffen; 
2o. liet leveren van ongeveer 1600 M 3 grint; 
3o. het vervoer dier grint. 
Hol* ward, te 12 uren, door burg. en weth.: het afgraven eu bevloe

ren van de Heeremastraat en Hoogstraat en het bevloeren van de be
strating langs de drie posten. 

Amsterdam, te 1 uur, door het ministerie van koloniën, in het 
gebouw der Maatschappij tot Nut van 'tAlgemeen: de levering van 
diverse goederen, in 62 perceelen. 

Deventer, te 6 uren, voor A. J. Willink op Groot Swormink te 
Kolmschate, in het kofliehuis ran A. J. Wiltink: het bouwen van een 
nieuwe boerenwoning op 10 minuten afstand van 't station Kolmschate. 
Aanw. 2 Sept., te 10 uren. 

Donderdag, 5 Nept. 
Amsterdam, te 10 uren. door den bouwkundig-ingenieur J. C. 

Snakier Jr., in het gebouw der Maatschappij tot bevordering der Bouw
kunst: de bovenbouw voor 8 woonhuizen met bovenwoningen op een 
terrein, gelegen Marnixstraat nabij het Leidscheplein. (Zie advert 
in «°. 35.) 

Hellevoetsluis. te 11' 5 uren. door de directie der marine: n, het 
bouwen van een steenkoleuloods; b. idem van een project ielenmagazijn; 
c. idem van een bewaarderswoning; d. het leggen van sporen en bij
komende werken: e. het maken van twee aanlegsteigers in de rivier, 
alles gelegen op een terrein aan de rivier de Oude-Maas. nabij Dordrecht. 
Inl. bij den hoofdingenieur, te Hellevoetsluis. Aanw. gehouden. 

Nchledam, te 12 uren. door burg. en weth.: het vergrooten en ver
bouwen der openbare school van de St.-Anna-Zusterstraat. Inl. bij den 
gemeente-architect. Aanw. 2 Sept., te 11 uren. (Zie advert, in n». 35.) 

Haarlem, te 2 uren, door burg. en weth.: het maken van eeniire 
overdekte riolen ter vervanging van open goten, met bijbehoorende 
werken. 

Vrijdag. A Sept. 
IIleis»ijk te 11 uren, in de herberg »de Zwaan": het wederopbou

wen van de afgebrande bouwmanswoning van J. Post. aldaar. Inl. hij 
den architect W. Brandsma Johz., te Kralingen. Aanw. 4 Sept., te 
11 uren. 

Hengelo* (Ov.), te 7 uren, iu het kofliehuis van J. W van Wezel: 
iiet bouwen van een woonhuis met winkelhuis, voor II. Bonke, aldaar. 
Aanw. te 51/» uren. 

'a-Bosch, te 8 uren. door het college van regenten der godsbuizen 
en der algemeene arme, iu het oudemannen- eu -vrouwenhuis: het 
bouwen vau eene boerderij ten dienste van het geneeskundig gesticht 
Voorburg, onder Vucht, inet bijlevering van het benoodigde. Inl. bij 
den bouwkundige Th. J. Klompers te 's-Bosch. Aanw. 3 Sept. te 3 uren. 

Amsterdam, door de lirma De Pesten Kooij Sc Co.: het maken van 
diverse bouwwerken aan de Beiersch-hierbrouwerij ndeAmstel", aldaar. 
In), bij den architect G. R. Salm. 

Zaterdag, 7 Nept. 
Hindeloopen, te 11 uren. door burg. eu weth.: het uitdiepen van 

de havengeul over eene lengte van 210 M. Inl. bij den gemeente
opzichter. Bilj. inzenden vóór 10 uren. 

Leeuwarden, te 1 uur. door burg. en weth.: het bouwen van eene 
wagenloods, ten behoeve der gemeentereim'ging op het terrein, gelegen 
aan de Posthoorn steeg. Bilj. inzenden vóór 12 uren. 

Maandag, 9 Nept. 
Delfzijl, te 12 uren, door burg. en weth.: het leggen en heileggen 

van klinker- en keibestrating enz., aldaar, en het uitvoeren van aan
verwante werken. Aanw. gehouden. 

Dinsdag, 10 Nept. 
I'trecht. te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen: het verbeteren van 
een der open rijbanen en het hardmaken van oefeuingsterrein bij de 
kazerne der veldartillerie te Utrecht. Bilj. inzenden uiterlijk 9 Sept., 
voor 3 uren. Raming / 3500. (Herbesteding.) 

Arnhem, te l l 1 / , uren. door burg. en weth.: bestek no. 31. het 
vergrooten van school no. XII met vier lokalen. Aanw. 4 Sept., te l ' / i 
uren. (Zie advert, tn n°. 35.) 

Woensdag , II Nept. 
's-Hage. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van eene vergrooting aan de locouiotievenloods, van een open 
brandstotlenbergplaats en van eenige verdere werken, benevens het 
leggen van sporen en wissels tot uitbreiding van het station Groningen. 
Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur der staatsspoorwegen, te Amster
dam. Aanw. 4 Sept. Raming J 3ü,550. 

's-Hage. te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de uit
voering van baggerwerk in het vaarwater der rivier den Neder-Rijn en 
de Lek, tusschen de kilometerraaien 21 onder Huissen en 117 onder 
Ammerstoi, der herzien» rivierkaart. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, 
te 's-Hage, en den ingenieur Mnstpietier, te I'trecht. Aanw, 4 Sept. 
Raming f 0.17 por M' . 

's-Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
verrichten van eenige verfwerken aan de landsgebouwen te's-Hage. Inl. 
bij den rijksbouwmeester in het 2e district, en den hoofdopzichter voor 
de landsgebouwen Weinberg, beide te 's-Hage. Aanw. 4 Sept., te 9 
uren. Kaming f 3553. 

Donderdag, IX Nept. 
Loc hem . te 11 uren, in de sociëteit »de Harmonie": het verbouwen 

van het woon- en winkelbuis van A. M. Fortuijn. Aanw. te 9 uren. 
Vrijdag, 1» Nept. 

s-Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: hot 
herstellen en verbeteren van rijkstelegraallijnen in de afd. I'trecht. in 
2 pere. Inl. bij de inspecteurs te 's-Hage en I'trecht. Raming: perc. 
I ƒ 660, perc. 2 ƒ 1180. 

Zaterdag. 14 Nept. 
Hotterdam, te Ö'/j uren. door dijkgraaf en hoogheemraden van 

Schieland in het gemeenelandshuis: het versterken van den dijk te 
Gouda. Inl. bij den fabrieklandmeter te Rotterdam, en den opzichter 
J. Oiulijk te Nieuwerkerk ad. Amstel. Aanw. 12 Sept., te 10 uren. 

Duisburg (Pruisen), te 11 uren: het graven van eene havonk/un en 
het verwerken der ontgraven specie, bedragende ongeveer 650.000 
ftJS. met verschillende daarmede in-verbandstaande werkzaamheden. 

's-llage, te 2 uren. door het ministerie van justitie: het houwen van 
een huis van bewaring te Oostburg. Inl. bij den ingenieur-architect 
voor de gevangenissen en rechtsgebouwen, te 's-Hage. Aanw. 9 Sept., 
van 2'/j—3 uren. Raming ƒ II 300. (Zie advert, in »° 35.) 

Maandag, IA Nept. 
Maastricht, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van de 
vaartuigen en al hetgeen verder behoort bij het materieel der Neder-
landseh-Belgisehe veren op de rivier de Maas in Limburg, van 1 Jan. 
'90—31 Dec. '92, voor gemeenschappelijke rekening der Nederlandsche 
en Belgische regeeringen. Inl. bij den hoofdingenieur in bet 7e district 
en den opzichter Behrens. beide te Maastricht. Aanw. 9 Sept. Raming 
ƒ 1070 per jaar. 

's-llage, te l l ' / a uren, dour het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het doen van heistellingen aan de 
klinkerbestrating van een gedeelte van den grooten rijksweg der le 
klasse no. 7, van Delft tot de Doeukade. deel uitmakende van en be
hoorende tot de rijks-groote en andere wegen in de prov. Zuid-Holland. 
Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur en den opzichter 
Brak. beide te 's-Hage. Aanw. 9 Sept. Raming ƒ 2070. 

Amsterdam, te ll»/j men, door het best. der vereeniging van den 
H. Vineentias van Paulo, in het lokaal »de Eensgezindheid": het bouwen 
van een gedeelte school aan de Kerklaan bij het Lange-Bleekerspad, te 
Amsterdam. Inl. bij den bouwmeester A. (. flleijs. Aanw. 7 Sept., te 
II uren. (Zie advert, in s°. 36.) 

Woensdag, IN Nept. 
»-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst enz: het 

maken van werken tot voorziening der beloopen van de doorsnijding van 
de Pieken waard, tusschen de kilometerraaien 227 en 280, onder de 
gemeenten Alein, prov. Noord-Brabant, en Driel. prov. Gelderland. Inl. 
bij den hoofdingenieur Leemans, te *s-Hage, den ingenieur Steijn Parvé 
en den opzichter Groenen, beide te 's-Bosch. Aanw. 11 Sept., te 11 
uren. Raming f 8000. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken en stellen van de ijzeren bovenbouwen voor zeven draaibruggen 
en eene hooge voetbrug over het kanaal tusschen Nichteveeht en de 
schutsluis bewesten I'trecht, behoorende tot de werken voor den aanleg 
van een kanaal ter vei binding van Amsterdam met de Merwede. Inl. 
bij den hoofdingenieur Wellan, te Utrecht, de Ingenieurs Kluit, te Am
sterdam, en Kemper, te Utrecht, en den adjunct-ingenieur Rosskopf, te 
Utrecht. Aanw. 11 Sept., te 1 uur. Raming ƒ 92,100. (Herbesteding.) 

nieuweramstel, te 12 uren. door burg. èn weth.: het leveren en 
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stellen van van don bovenbouw eener ijzeren ophaalbrug over de 
Ovortoomsehe vaart vóór de Kosterstraat, tal. bij den opzichter der 
gemeentewerken. 

Donderdag, l i l Nept. 
Haarlem, te 11 uren. dooi- het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het doen van buitengewone beplan
tingen in het 3e perc. duinen aan don vasten wal van Noord-Holland, 

f;ed. '89, behoorende tot de rijkszeewerken in de prov. Noord-Holland, 
nl. bij don hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur Kempees. te 

Alkmaar en den opzichter Kooreman. te Petten. Aanw. 12 Sept. 
Raming /' 2500. 

Vrijdag , -20 Nept. 
Leeuwarden, te 12 uron. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het uitvoeren van baggerwerk in de 
haven en vuur den mond van de haven te Staveren, behoorende tot de 
havenwerken in Friesland. Inl. bij den hoofdingenieur en den ingenieur, 
beide te Leeuwarden, en den opzichter Oddens, teSneek. Aanw. 14 Sept. 
Raming ƒ 0200. 

Dinsdag. 24 Mept. 
Utrecht. te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van staatsspoor

wegen, aan het centraalbureau: bestek no. 497, het maken eener 
sjioorweghaven en het verrichten van bijkomende werken te Zuidbroek. 
Aanw. 17 Sept., te 10 uren. 'Bé advert, in n'. 36.) 

Woensdag, 3A Nept. 
's-llage. te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de 

uitvoering van baggerwerk in de rivier de Hovcn-Merwede, beneden 
üorichem. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den inge
nieur Hoogen boom, te Dordrecht, en den opzichter Van de Kreke, te 
Gorichem. Aanw. 18 Sopt. Raming /' 0.25 per M>. 

's-llage. te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
opruimen van de zandplaat in het bed der rivier de Maas, tusschen de 
kilometerraaien 215 en 217 dor rivierkaart, onder de gemeente Littooien, 
prov. Noord-Brabant. Inl. hij d.-n hoofdingenieur Leemans, tc 's-Hage, 
den ingenieur Steijn Parvé en den opzichter Groenen, beide te 's-Bosch. 
Aanw. 18 Sept. Raming f 0.21 per M 3 . 

A F L O O P 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
(.inula. 21 Aug.: de vergrooting der le 

kostelooze school; ingekomen 10 bilj., als 
te Gouda, 

idem 
idem 
idem 
idem 

Raamsdonk N.-B., 
Gouda, 

f 18,334 
18,147 
17,950 
17.430 
17,171 
16,950 
16,353 
15,995 
15,900 
15,843 

tv Bui urn, ƒ 3997 
Kollum, » 3GR0 

» idem i 3293 
t Hardcgarijp, » 3285 
1 Kollum, » 3268 
1 ï wijzei, • 3L25 
• Kollum, I 3110 

idem » 3097 
Kootstertille, » 3074 

| Kollum, i 290(1 
Augustinusga, » 270R 

te Bolsward, 
» idem 
• idem 
ii idem 
> idem 

f 1667 
» 1710 
» 1652 
» 1557 
• 1650 

het bouwen van een 

Joh. de Jong Wz 
P. A. Burghout, 
I). Amesz, 
W. de Jong Wz., 
P. Vermeer Jz., 
J. Schuller, 
W. Bokhoven, 
K, Hollander, » idem 
C. P. W. Bessing, » idem 
II. J. Nederhorst, » idem 
Gegund. 

Veenkleostcr, 22 Aug.: het bouwen van 
eene nieuwe bijschuur te Lutjewoude, voor H. 
L. baron van Heemstra, onder beheer van den 
architect A. Velding, te Buitenpost; ingek. 11 
bilj., als: 
M. Westra, 
P. Zijlstra, 
S. Dijkstra, 
J. v. d. Steeg, 
K. Pijnakker, 
J. Ik>s. 
T. Kats. 
J. Oosterholf, 
D. v. d. Meer, 
K. Broersma, 
M. Veenstra, 
Gegund. 

Bolsward, 23 Aug.: het vertimmeren van 
het winkelhuis c. a. voor W. Nauta, onder be
heer van den architect J. Dijkstra Az.; ingek. 4 
hilj., als: 
F. S. Ypina, 
F. R. Feenstra, 
Gebr. J. en S. Tuinstra, 
II. Lammertsma, 
Raming 
Gegund. 

Botterdam, 23 Aug. 
woonhuis aan de Diergaardlaan, onder beheer 
van de architecten J. Stok & Zn.; ingekomen 4 
bilj., als: 
Vermeijden en Buschel. te Rotterdam, / 25,950 
Pelt en Hakkert, • idem • 25,346 
Isacs, » idem » 23,390 
J. H. Stelwagen, » idem » 22.990 
Gegund. 

Zuidhorn 23 Aug.: het uitbaggeren van het 
Hoerediep, van af het Hoendiep tot de spoorbrug, 
in 5 perc. of in massa; massa ingekomen 10 
bilj., als: 
R. Pathuis, Zoutkamp, 
Rotschafer, Beduin, 
J. Benninga, idem 
J. v. Noordennen, Harlingen, 
G. ï . Praamstra, Vecnwouden 
H. Sterk, Oostrum, 
H. H. Smit, Minenum, 
De Vries, Dedgum, 
J. B. de Jong, Driesum, 
ü. i. de Jong, Winterswoude, 
Gegund, 

Neede. 23 Aug., voor rekening der gemeente: 
lo. het bouwen eener onderwijzerswoning; ingek. 
2 bilj., als: 
A. Schepers, te Borkeloo, / 4458 
W. Stomps, • idem » 3829 

2o, het bouwen eener oiiilerwijzerswoniiig en 
school en het leveren van schoolaineuhleiueiit 
in de buurtschap Broeke; ingek. 1 biljet van T. 
Fiijbers, te Apeldoorn, voor ƒ 9703. 

Massa, ingek. 5 hilj. als: 
J. B. Lenen, te Neede, 
A. II. M. Wesselink, » llengeloo. 
Markerink, » Neede, 
G. J. v. Keulen, » idem 
J. H. Rietman, » Borkeloo, 

Franeker. 24 Aug.: het verbouwen van de 
annon-bewaarschool ter uitbreiding van de 
vrouweu-al'deoliiig van het geneeskundig gesticht 
voor krankzinnigen, te Franeker; ingekomen 13 
bilj., als: 
J. Posthuuia, Harlingen, 
Gebr. v. d. Meer, idem 
!.. Posthuiuu, idem 
I. Torpstra, Franeker, 
'Ij. Jarigsma, idem 
D. Wetterauw, St.-Jacohiparochie 
('. IJsbrandy, Franeker. 
C. Jansen, Leeuwarden, 
IJ. Schuitcmakcr, Peins, 
G. Brugsuia, Franeker, 
P, du Buis, idem 
A. T. Feuslrii. Dronrijp, 
W. Annein.i. Franeker, 

/ 5597 
.. 4883 
» 4585 
» 3880 
» 3600 
» 3600 
» 3490 
» 331)9 
» 3350 
• 2600 

ƒ 14,871 
» 14,100 
• 12,970 
» 12 760 
» 12,429 

/ 9800 
. 95IX) 
>. 9450 
» 9195 
» 8939 
» 8370 
, 8020 
•I 7975 
. 7665 
.. 7535 
» 7443 
» 7100 
• 6969 

Hellevoetsluis, 26 Aug.: het bouwen van 
eene school voor meer uitgebreid lager onder
wijs, aldaar; ingekomen 7 bilj., als: 
W. Moorman, Nieuwhellevoet, / 18,300 
A, A. I'i. Veenenbos, Brielle, » 12.900 
A. Vlielander, Nieuwhellevoet, » 12,850 
J. Hout, Brielle, » 12,775 
J. Kortenbnut, idem » 12,750 
H. v. Leeuwen, Hellevoetsluis, « 12 479 
W. v. Lierde, idem » 12.350 
Raming » 12,899 

Gestel, 26 Aug. i hot bouwen van twee nieuwe 
woningen voor de gezusters Adams; ingekomen 
5 bilj., als; 
Van Gerwen, te Woensel, ƒ 1850 
L. Tielemans, • Gestel, » 1290 
A. v. d. Velden, » idem » 1285 
Gubbels. » idem » 1284.4C 
P. v. d. Velden, . idem » 1281.50 
Gegund. 

's-Hage, 26 Aug.: het bouwen van eene 
school voor lager onderwijs aan de Keizerstraat 
te Scheveningen; ingek. 9 bilj., als: 
H. D. F. Meijer. te Leiden, f 58,000 
J. L Werdes Jr., » 's-Hage, . 53,950 
W. P. Theeuwisse, » idem » 53,659 
K. Hollander, » Gouda, * 52,985 
VV. v. Leeuwen, • Hellevoetsluis, • 51.110 
Gebr. Houtman. » 's-llage, » 50,687 
B. Nieuwenhuijsen, » idem » 48,451 
A. Stichter, » idem » 48,429 
A. C. Paardekooper, n idem » 48.300 

Ntadskanaal. 26 Aug., voor rekening der 
gemeente Onstwedde: lo. het verbouwen der 
2e school te Mussolkanaal; ingek. 5 bilj.. als: 

G. Crone, ƒ 1900 
B. Kamerling, » 1476 
P. v. d. Borg, » 1470 
J. Lintei, » 1465.90 
Joh. Benus, » 1278 
Gegund. 

2o. de levering van meubelen iu genoemde 
school: ingek. 8 bilj., als: 

J. Meijer, ƒ 308 
C. J. Winters, » 269.90 
G. Crone, » 260 
C. J. Maathuis, » 236 
P. v. d. Berg, » 235 
L. Liters, • 227 
B. Kamerling, » 220 
Joh. Benus, « 216 
Gegund. 

Amsterdam. 26 Aug.: het bouwen van een 
pakhuis met kantnor voor de firma Willem van 
Rijn. te Amsterdam, onder beheer van den 
architect R. A. Ileij; ingek. 16 bilj., als: 
W. Kroon, te Nieuweramstel, ƒ 8540 
II. Kroon, n idem • 8453 
S. v. Soest, , Mijdrecht, • 8100 
C. P. W. Dessing. » Gouda, » 7890 
C. Alberts, » Nieuweramstel, » 7849 
F. G. Üegenhardt, < Amsterdam, » 7500 
G. v. Hei klim. » idem » 7450 
J. Boverhofl', • Diemen. » 7434 
Knipper en Vree, » Amsterdam. » 7130 
D. Heijink, » idem » 6935 
J. M. v. d. Veen, • idem » 6786 
C. Nieuwstad, » idem » 6464 
E. R Knijpers, • idem » 6440 
J. Schaafstra, » idem • 6414 
W. Boom, • idem » 6290 
K. Hollander, » Gouda, » 5967 

Amsterdam, 26 Aug.: hot bouwen van een 
woonhuis in de Sarphatistraat, voor Mr. F. S. 
van Nierop, onder beheer van den architect Jan 
Springer: ingek. 8 hilj., als: 
A. Paans, te Amsterdam, ƒ 83,900 
K. J. B. v. ll.ininie. » idem » 83.360 
E. H. Helle, » idem • 82,500 
D. Oosterink, » idem » 79.700 
C. Alberts, » Nieuweramstel, » 77.149 
P. C. Rijnierse, » Amsterdam, » 70.700 
E. R. Kuipers, » idem » 65 684 
Timmer en Fiirstner. idem • 64,399 

Breda. 26 Aug., voor rekening der gemeente: 
lo. het leveren van kiezelzand voor bet onder
houd der voetpaden in het Valkenberg; ingek. 3 
hilj.. als: 
C. de Kantor, te lireda, ƒ 180 
M. Bakkeren, » Prinseiihage, » 168 
J Pals, » Made, f 2.79 per M' 

2o. het leveren en verwerken van 60 M' steen
slag voor bet onderhoud der grintwegen; ingek. 
2 hilj., als: 
C do Kanter, te Breda, /' 478 
M. Bakkeren, » Prinsonhage, » 44ö 
Gegund. 

Dordrecht, 26 Aug.: het herstellen van don 
houten steiger, hot verhoogen van kaaimuren, 
het ophalen en rechtzetten van eene schutting 
en bijbehoorende grondwerken, alles langs het 
Handelsterrein aan den 's-Gravendeelschendijk; 

ingek. 6 hilj.; minste inschr. Adr. Blijlevens, te 
Made (N.-Br.), voor / 7987. Gegund. 

Amsterdam, 26 Aug.: het bouwen eener 
school en een hulpwacht voor de brandweer in 
de 2e-Parkstraat; ingek. 19 bilj., als: 
Meijer en V. Koolwijk, te Amsterdam, ƒ 38,740 
E. II. Helle. » idem • 37,960 
A. Paans, i idem » 37.800 
C. J. Maks Jz.. • idem i 37,773 
K. J. H. v. Damme, » idem » 37,530 
H. R. Hendriks, . Os, • 37.200 
P. S. Reijnierse, » Amsterdam, » 36,800 
W. Greevc, i Buiksloot, » 36,670 
J. F. Prenzler, » Amsterdam, » 36.400 
Peeters en Roeloll'zen, » idem • 35,900 
C. Nieuwstadt, . idem » 36,000 
II. C. Dorlas, > idem » 34,946 
G. Woud, ii idem i 34,443 
G. A. v. Spanje, • idem » 34,400 
W, Westerhof. > Weesp. » 84,338 
M. de Lange, > Harderwijk, • 34,090 
L. .1. Metz, » Zalt-Bommel, » 33,892 
H. Schouten, • Amsterdam, • 33,376 
F. Raaijmakers. » idem • 33,368 

Haarlem, 27 Aug.: het bouwen van eene 
nieuwe villa op nKlein-Berkerode", onder beheer 
van den architect D. E. L. van den Arend; ingek. 
13 biljetten; 
hoogste inschr. Van Leeuwen, ƒ 16,400 
minste • H. v. Es, » 13,332 

Hot werk is nog niet gegund. 
Nes cn Zwaluwebuurt a,'d. Amstel. 27 

Aug.: het bouwen van eene kerk met toren, 
sacristie, pastorie, kosterswoning en afsluithek, 
voor het kerkbest. van den H. Urban no, onder 
beheer van den architect-civiel-ingenieur Joseph 
Th. J. Cuijpers, te Amsterdam; ingekomen 30 
bilj., als: 
B. J. Wichers en Etman, Lobit, f 109,999 
C. Buisman. Amsterdam, i 109.230 
A. v. Meer. Zevenbergen, * 107.000 
N. de Bruijn, Diemerbrug. I 106,600 
S. F. Murk. Uithoorn, » 106,000 
N. Peruuin, Berkel, » 106,900 
P. Rcinierse, Amsterdam, » 105,000 
P. J. de Bruijn, Diemerbrug, » 105,000 
A. Aalders, Amsterdam, • 104.000 
W. II. Greve, Buiksloot, • 103.800 
H. J. Nederhorst, Gouda. » 103,500 
W. Westerhof. Weesp, • 103,240 
H. J. Hendriks, Os, » 103,000 
A. J. v. Liemt, Amsterdam, • 102,300 
H. Schouten, idem » 101,800 
J. C. Maks Jz.. idem » 101,480 
J. Gooseling, idem » 99,860 
D. Oosterink, idem » 99,800 
W. ü. v. Berkum, idem • 99.680 
A. Paans, idem » 99,51» 
E. H. Helle, iJem » 99,100 
C. J. v. Damme, idem » 98,400 
J. P. II. Mnhlstaf, Leiden, » 98,000 
G. H. v. Spanje, Amsterdam, » 97,900 
.1. Slenters. Haarlem, » 97.700 
L. Vlasman. Amsterdam, * 97.235 
P. Dessing. Gouda, » 96,800 
l i . II. de Vos, Utrecht, » 95,800 
F. Raaijmakers, Xieuw-eramstel, * 95,000 
J. v. Grocnendael, idem » 93,715 
Gegund. 

Amsterdam, 27 Aug.: het verrichten van 
eenige onderhoudswerken aan de mariniers
kazerne en het provoostgebouw op 's rijkswerf 
aldaar; ingek. 13 hilj.; 
hoogste inschr. F;, v. d. Eijk en De Waal, 

Amsterdam, /' 6950 
minste » C. i. Maks Jz.. idem, » 4689 

Botterdam, 27 Aug.: het bouwen van eene 
bewaarschool aan de Zomerhofstraat; ingek. 8 
bilj., als: 
A.' de Haan. te Rotterdam, ƒ 25,749 
A. Kos Koolhaalder, » idem » 25,555.55 
C. J. v. Tussenbroek,« idem » 25 430 
J. H. Stelwagen, • idem » 25,890 
11. .1. Heiman & Zn.. » idem • 24.444 
P. Vermeijden Az, » idem » 24,350 
W. Zonneveld, » Kralingen, » 24,180 
P. G. Winters, » idem » 23,958 
Gegund. 

Srnhem, 27 Aug,: het verbouwen van het 
winkelhuis in de Bakkerstraat nn. 44, aldaar, 
ouder beheer van de architecten Van Gendt cn 
Nieraad; ingekomen 7 bilj., als: 
Ilorstink en Gribnau, té Arnhem, ƒ 1825 
Gebr. v. Daalen, • idem • 1594 
Lamb. Ilasselbach, » idem » I486 
11. Bolder, » idem i 1462 
W. Lensink & Zn., .. idem » 1296 
P. Mullaart en II. Maat-

kamp. » idea » 1250 
D. .1. Ilidilink. » idem » 1129 
Gegund. 

's-Hage, 28 Aug.: het maken van zeven 
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kribben en het verlengen van twee rijkskribben i J. J. P. Thiiring, 
tot verbetering van de rivier den IJsel, onder 
de gemeente Gorsel; ingekomen 8 bilj., als: 
C. Visser Gz., Sliedrecht, /' 7500 
F. Beenhakker Gz., idem 
F. E. Terwindt, Pannerden, 
J. H. v. Hezewijk, Lobit, 
J. v. d. Plas, Hardinksveld, 
J. H. Hoijinck, Pannerden, 
J. L. Pauwen, idem 
P. Heil, Zwolle, 
Raming 

Alll.trrriani. 28 Aug. 

C. Rietsnijder, 
L). Heijink. 
J. J. Goseling & Zn.. 

7365 W. Greve, 
» 7115 ! H. (J. Dorlas, 
. 6090 : C. J. Maks Jz., 
» 6960 VI. A. G. Jansen, 
» 6789 ! P. Schmidt en E. 
a 6635 j Hermans, 
• 6473 W. G. v. Herkum, 
» 7300 i H. J. Meekers, 

het maken van een | G. Woud, 
magazijn voor berging van nat schietkatoen, G. Boon, 
wachterswoning, toegangsweg, opritsteiger en II. Rietsnijder & Zn., 
verdere bijbehoorende werken in den Grooten j A. J. v. Liemt, 
IJpolder en aan het Noordzeekanaal, tegenover ] P. S. Rijnierse, 
zijkanaal E; ingek. 32 bilj.; :C. Alberts, 
hoogste inschr. A.J.Schouten, Utrecht,/ 103,000 ! Ü. Oosterink, 
minste » Ph. Verbruggen, Wad- | Th. Ligthart, 

dinksveen. » 73,400 i H. Schouten, 
Kampen. 28 Aug.: het aansluiten van de.J. F. Prenzler, 

kazerne en het utilitair hospitaal te Kampen j P. A. Warners, 
aan de waterleiding aldaar, onder beheer der | E. H. Helle, 

te Amsterdam, 
• idem 
a idem 
» idem 
i Buiksloot, 
a Amsterdam, 
» idem 
» Utrecht, 

• Amsterdam, 
a idem 
a idem 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

f 53,400 
> 53,350 
> 53,250 
» 53,200 
• 53,000 
• 52,986 
• 52.9Ï0 
a 52,900 

a 52.900 
i 52.800 
» 52,311 
» 52.225 
» 52,128 
> 52,120 
a 52,100 
» 52,000 

a Nieuweramstel, a 51 230 

Van der Meulen. te Kampen, ƒ 1249 
De Gilde, > Uselmuiden. » 1243 
Van Olst. » Kampen, » 1192 
Telder, a idem > 1175 
Dalhuizen, » idem a 1172.27 
H. v. Dijk Hz., i idem «1117 
Raming » 1270 

T i e l , 28 Aug.: liet vergrooten en bijbouwen Gegund, 
van een lokaal met overdekte gang, privaten: Haarlem , 29 Aug.: het uitvoeren van eenige 
enz., aan de school voor kosteloos onderwijs te ' onderhoudswerken, ter. behoeve van de Keulsche-
Tiel, met bijlevering van eenig schoolameuble- | vaart in Noord-Holland, bestek no. 157, dienst 
ment, onder oeheer van den gemeente-architect '89; ingek. 7 bilj., als 

K. J. B. v. Damme, 
D. Ccrlyn & Zn. en 

A. J. de Haan, 
I C. Nieuwstad, 
'E . R. Kuipers, 
! II. R. Hendriks, 
j B. v. Buuren, 
I D. Schut, 

Amsterdam; 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

idem 
idem 
idem 

Os, 
Amsterdam, 

idem 

» 48,960 
» 47,600 
• 47,425 
• 47,400 
» 47,390 
a 45.990 

C. van Weerden; ingek. 4 bilj., als 
J. v. Doesburg, te Tiel, ƒ 3760 
P. G. Mooring, > Zalt-Bommel, • 3747 
K. W. Valstar, a Tiel, • 3682 
J. de Weijer, > idem a 3598 
Gegund. 

Nijmegen, 28 Aug., voor rekening van het 
polderdistrict aCircul van de Ooij" i lo. het maken 
van drie bermen aan de binnenzijde van den 
Ooischen bandijk, ter lengte van 213 M, in 
hectometerpalen 80—94; ingek. 11 bilj., als 

C. v. Boven, Nieuweramstel, 
L Pot. Buiksloot, 
A. Helder, Amsterdam, 
B. Vermoien, Weesp, 
,1. Boverhof, Diemen, 
N. Mul, Muiden. 
R. Barneveld, Vreeswijk, 
Raming 

' 3200 
2890 
2793 
2740 
2690 
2435 
2180 
2500 

W. v. Hasselt, Nijmegen. 
D. A. v. d. Kaaij, Rossem, 
P. Sterk, Spijk, 
W. H. de Haan, Elden, 
f3. v. d. Menden, Hardinksveld, 
P. v. 't Verlaat, idem 
G. v. Hezewijk. Nijmegen, 
J. de Jong Az„ Ammerstol, 
W. H. Swets. Hardinksveld, 
K. 3. Versteeg, Venloo, 
A. Geldens, Lit, 

'a-Hage, 29 Aug.: de levering van ijzer, ten 
behoeve van de staatsspoorwegen op Sumatra, 
(perc. Vi l l i ; ingekomen 7 bilj., als: 

ƒ 494C Hotz & Co.. Rotterdam, / 6194.12 
• 4800 : Dikema eu Chabot, idem • 4944.84 
» 4299 Gebr. Van der Vliet, Amsterdam, » 4684.95 
t 4250 R S. Stokvis en Zonen. Rotterdam, » 4374 675 

• 4200 1 E. J dc Jong, idem a 4236.77 
» 3737 J. A. v. Laer, Amsterdam, • 4094.375 

. 3646 j W. Bernet & Co., idem . 4027.425 

» 3485 Gegund. 
• 3137 | K r o n i n g e n . 30 Aug.: het maken van twee 
a 3100 ; paar ijzeren deuren in de Westerhavensluis en 

3087 |eene houten hoven- en dito benedendeur in de 
beide te Groningen; ingek, 5 2o. het uithoogen van een gedeelte buiten- [ Oosterhavensluis, 

dosseering van den Ooischen dijk, ter lengte j bilj., als: 
van 100 M., in hectometerpalen no. 93 en 94; A. E. Stijkel, Appingedam 
ingek. 4 bilj., als: J. ten Horn, Veendam, 
A. Geldens, Lit, ƒ 275 | II. v. Dijk. Groningen 
L. Jansen, Ooi, » 244 
W. v. Hasselt. Nijmegen, • 199 
G. W. v. Hezewijk, idem » 190 

De werken zijn aan de minste inschr. gegund. 

f 3226 
» 3150 
» 2990 

.'». E. Stijkel, Appingedam, f 2926 
J. Luhsen, Zuidwnlde, » 2500 
Raming » 2K20 

•-B.*eti, 30 Aug.: het opruimen van ondiep. 
Krallngen, 28 Aug.: het bouwen van een ten en het uitvoeren van verdere werken in de 

woonhuis en. schuur enz., achter de Kortekade j gekanaliseerde Dieze, provincie Noord-Brabant; 
in den polder Prins-Alexander, onder beheer van ! minste inschr. Com. de Groot, te Sliedrecht. 
den architect W. Brandsma Johz.; ingekomen | voor ƒ 7896 
6 bilj., als 
Hoogerwerf en Treijsel, Rotterdam, ƒ 4876 
W. v. Verre, Kapelle a/d. IJsel, ' . 3490 
W. v. Dort, Kralingen, • 3225 
W. Bokhoven. Gouda, » 3187 
M. Tieleman, Kralingen. a 2787 
Pelt en Hakkelt, Rotterdam, » 2640 
Gegund. 

Kruien , 28 Aug.: de gewoneonderhouds-cn 
vernieuwingswerken aan de waterkeering van K. Sneyders de Vogel, Schiedam 
den Piersscnspolder enz.; ingek. 5 bilj., als: ! Raming 

Raming 7500 
'•-Hage. 30 Aug., onder beheer van liet mi-

niisterie van waterst. enz.: lo. het herstellen 
eu verbeteren van rijkstelegraallijnen in de afd. 
Venloo; ingekomen 5 bilj., als: 
J. J. Bon ma, Langezwaag, ƒ 1888 
W. v. Dijk, Jutfaas, » 1593 
G. v. Hulton, Waalwijk, » 1550 
L. v. Well, Arcen, . 1493 

1485 
2000 

J. Jansen. Neuzen, ƒ 519 2o. het herstellen cn verbeteren van rijkstele-
A. v. d. Beek. Zaamslag, » 449 | graallijnen in de afd. Arnhem; ingekomen 7 
I). Tholens. Neuzen, • 430 ; bilj., als: 
J. de Bree Ft, Hoek, a 423 P. v. Essen, Halfweg, ƒ 1187 
A. de Kenning, idem • 372 W. v. Dijk, Jutfaas, . 1099 
Raming • 485 J. v. Deutekom, Zochiiond, » 1089 

Amsterdam, 28 Aug.: het uitbreiden en J. J. Bnuma, Langezwaag, » 1067 
verbouwen van de bestaande stoomdrukkerij II. A. Ezermau, Zutfen, a 1040 
aan den N. Z.-Voorburgwal te Amsterdam, voor K. Sneyders de Vogel, Schiedam, a 1025 
de lirma Roeloffzen en Hubner, onder beheer j Th. Troost, Arcen, > 859 
van den ingenieur-architect A. L. van Gendt; J Raming i 1160 
ingek. 36 bilj., als: Leeuwarden, 30 Aug: het beplanten van 
3. 3. Boekholts, te Amsterdam, ƒ 56,800 i een gedeelte rijksweg van Leeuwarden naar de 
G. D. v. Doorn, » idem • 66,600 Groninger grens, met het opruimen van eenig 
G. A. v. Spanje, • idem » 56,200 ; hakhout en het effenen der bénnen; ingekomen 
G. J. Ph. Zuiderhoek, » idem . 55,000 4 bilj.; minste inschr. M. R. van der Molen, te 
Peeters en Roelofse, » idem • 54,600, Buitenpost, voor ƒ 1010 
Firma Knipper en Raming • 1020 

Vree, » idem » 63,800 Amsterdam , 30 Aug.: het bouwen van twee 

woonhuizen, ziekenbarak, gymnastiekzaal met 
bijbehoorcr.de werken, voor het Ned.-lsraolietisch 
jongensweeshuis, aan den Binnenamstel: ingek. 
27 bilj., als: 

te Amsterdam, 
» idem 
» idem 
• idem 
i> idem 
> Nieuweramstel, 

Amsterdam, 
idem 

50,975 
50,043 j 

i 49,960 
49,950 

> 49,663 
49.440 
49,317 

G. Roelofsen 
R. Cruijir, 
W. Vosltuijl, > 
C. Rietsnijder, » 
Knipper en Vree, » 
H. Rietsnijder & Zn., > 
I). Oosterink, > 
Timmer en Furstner,» 
J. Prenzler, » idem 
Peeters en Roelofsen, a idem 
J. I. Goseling & Zn.,a idem 
K. J. B. v. Damme, • idem 
J. J. Boekholts, a idem 
D. Cerlijn en A. J, 

De Haan, » idem 
W. Greve, a Buiksloot, 
C. J. Maks Jz., a Amsterdam, 
R. Timmer, » idem 
A. J. v. Liemt, » idem 
B. v. Buuren, » idem 
C. Alberts, » Nieuweramstel, 
P. S. Rijnierse, • Amsterdam, 
J. N. Hendriz. » idem 
Ph. A. Warners, » idem 
J. Koster, » idem 
I). W. Venemans, a idem 
D. Schut, » idem 
E. R. Kuipers, a idem 

Derdreclat, 30 Aug., voor rekening der Vier 
polders: lo. het leveren van 1500 IP grint op ver
schillende plaatsen; minste inschr. A. den Breeje, 
voor ƒ 2096. 

2o. het vervoeren der grint; minste inschr. K. 
v. Pelt, voor f 839; beide gegund. 

Middel hurg , 30 Aug.: het leveren en storten 
van steeën en het maken eener laagwaterbe-
zetting tot voortzetting van de oeververdediging 
vóór Neuzen; minste inschr. A. Tholens Dz., te 

ƒ 60,900 
a 57,400 
f 56,900 
. 55,390 
a 55,200 
a 54,980 
a 54,900 
a 54,200 
a 63,900 
a 53,868 
a 61,790 
a 51,750 
a 51.600 

a 51,500 
a 51.410 
a 51,300 
a 50,615 
a 49,700 
a 49,650 
» 49,618 
a 49,200 
a 49,134 
a 48,940 
a 47,480 

45,250 
44,990 
43,500 

Neuzen, voor 
Raming 

ƒ 16,767 
17,800 

B I J V O K G S f c l . 
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van Z A T E R D A G 7 SEPTEMBER 1889. 

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, 9 Nept. 

Arnhem, te Ll uren, door den architect J. H. Persijn, in het Cen-
traalgebouw: het bouwen van een woonhuis met bovenwoning op een 
terrein aan de Prins-Hendrikstraat, aldaar. 

Delfzijl, te 12 uren, door burg. en weth.: het leggen en berleggen 
van klinker- en keibestrating enz., aldaar, en het uitvoeren van aan
verwante werken. Aanw. gehouden. 

Groningen, te 8 uren, door de lirma Botje Knsing & Co., in het 
kofliehuis ide Slingerij": bet bouwen van eene nieuwe hellingschuur en 
woning en het verplaatsen eener bestaande schuur, met bijlevering van 
al het benoodigde. Inl. bij den architect N. W. Lit, te Groningen 

Nt.-Annaparechle (Kr.), door burg. en weth. van Het Bilt: liet her
stellen en maken van de kachels in de openbare lagere scholen in de 
gemeente, en het leveren van 4 nieuwe kachels. 

Mt.-Annaparochle (Fr.), door burg. en weth. van Het Bilt: het maken 
van 5 deurkozijnen in de 3 scholen onder St.-Jacobiparochie. 

Dinsdag, 10 Nept. 
l'treclit. te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen: het verbeteren van 
een der open rijbanen en het hardmaken van oefeningsterrein hij de 
kazerne der veldartillerie te L'treclit. Bilj. inzenden uiterlijk 9 Sept., 
vóór 3 uren. Raming j 3500. (Herbesteding.) 

Neuzen, te 11 uren, door burg. en weth.: het maken van klinker-
en keibestrating. 

/ . u i l e n , te 11 uren, namens VV. Wisseborn, in het café Bellevue: het 
houwen van een schuur met veestalling, overdekte inestplaats en zeven 
woningen op een terrein gelegen aan de Groensteeg, aldaar. 

A r n h e m te 11 ' ., uren, door burg. en weth.: bestek no. 31, het 
vergrooten van school no. XII met vier lokalen. Aanw. gehouden. (Zie 
advert, in «•. 36.» 

snee*., te 12 uren, bij W. F. van der Molen: het wederopbouwen 
van het afgebrande boerenhuis onder Nijland, voor C. W. graaf van 
Limburg Stirum, te Arnhem. Aanw. 9 Sept. te 11 uren. 

Ntaphorst (Ov.), te 1 uur. door burg. en weth.: 
lo. het verbouwen van de privaten met bergplaats voor turf bij school 

no. l te Rouveen; 
2o. het bouwen van privaten bij school no. 2 te Staphorst. Aanw. te 

10 uren, te beginnen bij de school te Staphorst. 
ZtHfen, te 6 uren. door bet best. der christelijke school, in een der 

lokalen: het bouwen eener 2de christelijke school. 
Woensdag, 11 Nept. 

's-Hage. te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van eene vergroot ing aan de locomot ievenloods, van een open 
braudstotlénbergplaats en van eenige verdere werken, benevens net 
leggen van sporen en wissels tot uitbreiding van het station Groningen. 
Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur der staatsspoorwegen, te Amster
dam. Aanw. gehouden. Raming j 35,550. 

's-Hage. te 11 uren, door het ministerie van waterst enz.: de uit
voering van baggerwerk in het vaarwater der rivier den Neder-Rijn en 
de Lek, tusschen de kilometerraaien 21 onder Huissen en 117 onder 
Ammerstol, der herziene rivierkaart. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, 
te s-Hage, en den ingenieur Musuuetier, te Utrecht. Aanw. gehouden. 
Raming f 0.17 per M*. 

's-Hage. te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
verrichten van eenige verfwerken aan de landsgebouwen te 's-Hage. Inl. 
bij den rijksbouwmeester in het 2e district, en den hoofdopzichter voor 
de landsgebouwen Weinberg, beide te 's-Hage. Aanw. gehouden. Ra
ming f 3553. 

H o l » w a r d , te 12 uren, door burg. en weth.: het afgraven eu bevloe
ren van de Heeremastraat en Hoogstraat en het bevloeren van de be
strating langs »de Drie posten". (Herbesteding.) 

Donderdag, IX Nept. 
Leeheni. te 11 uren, in de sociëteit ide Harmonie": het verbouwen 

van het woon- en winkelhuis van A. M. Fortuijn. Aanw. te 9 uren. 
Buitenpost, te 11 uren, door den burgemeester van Achtkarspelen: 

het maken van eene nieuwe kap op het boofdgebuuw van het gemeente
huis, met bijlevering van de daartoe benoodigoe materialen. Aanw. 12 
Sept., te 9 uren. 

Vrijdag, IS Nept. 
Leeuwarden, te 12 uren, door burg. en weth. van Leeuwarderadeeli 

het uitvoeren van verfwerken aan gebouwen, bruggen enz., iu II perc. 
lol, bij den gemeente-opzichter L B. Wesselius, te lluizum. 

Leeuwarden, te 12 uren, door buig. en weth. van Leeuwarderadeel: 
de levering van 250 stère harde straatpuin, in 4 perc. Inl. bij den 
ge meen te-architect L. B. Wesselius, te Huizum. (Herbesteding.) 

s-Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
herstellen en verbeteren van rijkstelegraallijnen in de afd. Utrecht, in 
2 perc. Inl. bij de inspecteurs te 's-Hage en Utrecht. Raming: perc, 
I ƒ 660, perc. 2 / 1180. 

Middelburg, te W\% uren, door burg. en weth.: het maken van 
een scheidingsmuur in een der gebouwen van de voormalige commercie-
werf te Middelburg. Aanw. 10 Sept., van 11-12 uren. 

Kled (Fr.), door de vereeniging «Coöperatieve zuivelbereiding": het 
'naken van een zoodanig gebouw. Inl. bij G. Klaversma, te Schalsum. : 
Aanw. II Sept., te 3 uren. 

Zaterdag, 14 Nept. 
Rotterdam, te V'/i uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van : 

schieland iu het gemeenelandshuis: net versterken van den dijk te 

Gouda. Inl. bij den fabrieklaudmeter te Rotterdam, en den opzichter 
.1. f Indijk te Nieuwerkerk ad. Amstel. Aanw. 12 Sept., te 10 urr*n. 

Vvunsri adeel. te lO'/j uren. door burg. en weth.: het amoveeren 
van eene brug en het daarvoor in de plaats stellen van een dam rnet 
pomp, beschoeiing en opslagplaats te Lxmorra. Aanw. 10 Sept., te 
[lJL uren. 

Duisburg (Pruisen), te 11 uren: het graven van eene havenkom en 
het verwerken der ontgraven specie, bedragende ongeveer fi.5n.000 
M 8 . met verschillende daarmede in-verbandstaande werkzaamheden. 

's-llage. te 2 uren. door het ministerie van justitie; bet bouwen van 
een huis van bewaring te Oostburg. Inl. bij den ingenieur-architect 
voor de gevangenissen en reehtsgehnuwon. te 's-Hage. Aanw. 9 Sept., 
van 2Va—3 uren. Raming / 11 300. (Zie advert, in a°. 35.) 

Hier II iu (Gr.), te 5 uren, dgnr burg. en weth.: 
lo. het doen van eenige vertimineringen aan de schoolgebouwen te 

Hierom, Godlinze, Holwierde, Krewerd en Losdorp, in 5 perc; 
2o. het maken en leveren van 118 nieuwe schoolbanken, lui. hij den 

opzichter B. Wiertseuia. Aanw. 14 Sept. te 10 uren te Krewerd, 11 
uren te Holwierde, 1 uur Godlinze. 2','j uren te Losdorp en 4 uren 
te Bieriun. 

Leeuwarden, te fi uren. hij A. G. van der Meij: de bebouwing der 
pereeelen 9, 10, 11 en 12, hoek Willemskade-Westergracht. Aanw. 9 
Sept., te 10 uren. 

Groningen, te 8 uren, door den architect W. van der Heide, bij J. 
Koster Laar: het afbreken van de bestaande fabriek aan den Nieuwen-
weg te Groningen, en het bouwen van een nieuwe dakpannenfabriek 
met woningen in de gemeente Noorddijk. aan den weg van Groningen 
naar Delfzijl. 

Maandag. IA Nept. 
Maastricht, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van de 
vaartuigen en al hetgeen verder behoort bij het materieel der Neder-
landsch-Belgisehe veren op de rivier de Maas in Limburg, van 1 .lan. 
'90—31 Dec. '92. voor gemeenschapj>elijke rekening der Nederlandsche 
en Belgische regeeringen. Inl. bij den hoofdingenieur in het 7e district 
en den opzichter Behrens. beide te Maastricht. Aanw. 9 Sept. Raming 
ƒ 1070 per jaar. 

's-llage, te l l ' / t uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het doen van herstellingen aan de 
klinkerbestratiug van een gedeelte van den grooten rijksweg der le 
klasse no. 7, van Delft tot de Doeiikade, deel uitmukende van en be
hoorende tot de rijks-groote en andere wegen in de prov. Zuid-Holland. 
Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur en den opzichter 
Brak. heide te 's-Hage. Aanw. 9 Sept. Raming ƒ 2070. 

Amsterdam, te 11' 2 uren, door het best. der vereeniging van den 
H. Vincentius van Paulo, in het lokaal mie eensgezindheid" : het bouwen 
van een gedeelte school aan de Kerklaan bij het Lange-Bleekerspad. te 
Amsterdam. Inl. bij den bouwmeester A. C. Bleijs. Aanw. gehouden. 
(Zie advert, in »«. 36.) 

Delft, te 12 uren, door den directeur der artillerie-inrichtingen! de 
levering van 35,000 KG. messingplaat D 0,0023, ten behoeve van de 
artillene-pvrotechnische werkplaats in Ned.-Indië, ged. '90. 

Amsterdam, door den directeur der assurantie-maatschappij tegen 
brandschade *de Nederlanden", Ch. M. Hennv, te Zutfen: het amoveeren 
van 2 pereeelen, hoek Kalverstraat en Sophiaplein en het daarteiilaatse 
bouwen van een winkelhuis met bovengelegen kantoorlokalen. Inl. bij 
den architect Fvert Breman, te Amsterdam. 

Dinsdag, 17 Nept. 
Nneek. te 12 uren, door den burg. van Wymbritseradeel: het uit-

die|ien van de Westhemmer opvaart, voor tk*t gedeelte loopende van 
de kerk te Westhem tot in de Sneeker—Bolswarder zeilvaart, lang 1560 
M., waarvan 1510 M. door slatting eu 50 M. door baggering moet plaats 
hebben. Aanw. 13 Sept.. te 10 uren. 

Utrecht, te 2 uren. door de maatschappij tot exploitatie van staats
wegen aan het centraalbureau: bestek no. 499. het afbreken van 
eene wachterswoning bij KM. ''% :A' en het wederopbouwen van die 
woning nabij den overweg in ie Breedestraat bij KM. 38 | S S. ten behoeve 
van den spoorweg van List naar Dordrecht. Aanw. 9 Stmt,, te 1 uur. 
(Zie advert, in n°. 36.) 

Utrecht, te 2 uren, dooi- de maatschappij tot expl. van staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: 

lo. bestek no. 135, de levering van eiken wisselhout; 
2o. bestek no. 136, idem van eiken dwarsliggers; in 6 perc; 
3o. bestek no. 137, idem van stalen spoorstaven, stalen lasch-, onderleg-, 

eind- en tandplaten, stalen tuelónd>. schroef- en klembouten en ijzeren 
haakhouteii. (Zie advert, in n°. 36.) 

Amsterdam, door den architect Kvert Breman: het amoveeren van 
een fabrieksgebouw c. a. aan de Falckstiaat. te Amsterdam, en bet 
daarterplaatst* bouwen van een Fröbelschool met bovenwoning voor de 
directrice. 

Woensdag, let Nept. 
s-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz: het 

maken van werken tot voorziening der beloopen van de doorsnijding van 
de Piekenwaard, tusschen de kilometerraaien 227 en 230, onder de 
gemeenten Alem, prov. Noord-Brabant, en Driel. prov. Gelderland. Inl. 
bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur Steijn Parvé 
en den opzichter Groenen, beide te 's-Bosch. Aanw. II Sept., te 11 
uren. Raming A 8000. 

's-Hage, te 11 uren, door bet ministerie van waterstaat enz.: het 
maken en stellen van de ijzeren bovenbouwen voor zeven draaibruggen 
en eene hooge voetbrug over het kanaal tusschen Nichtevecht en de 
schutsluis bewesten Utrecht, behoorende tot de werken voor den aanleg 
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van con kanaal tor vei binding van Amsterdam niet de Merwede. Inl. 
bij den hoofdingenieur Wellan. te [Jtreelit. de ingenieurs Kluit, te Am
sterdam, en Keni|ier, te Oroeht. en den adjunct-ingenieur Rossko|>f, te 
l'trecht. Aanw. 11 Sept., te 1 uur. Raming ƒ «2,100. (Herbesteding.) 

'n-Hage. te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: het 
gedeeltelijk opruimen van een in de rivier de Boven-Merwede. onderdo 
gemeente Sleeuwijk, gezonken stoomboot. Inl. bij den hoofdingenieur 
Leemans te 's-Hage, Jen ingenieui' Hoogen boom, te Dordrecht, en 
den opzichter Van de Kreke, te Gorichem. 

Vinnen, te 11 uren, door notaris A. B. van Hoeten: het maken van 
een piiinbestorting niet bijbehoorende werkzaamheden tegen het buiten
beloop van de kade aan de Lek, even boven de kom van het dorp 
Everdingen, beginnende nij het klaph"k van Van Lanschot, lang onge
veer 308 M.. in 2 perc. In!, hij genoemden notaris en Swets, te Leks-
mond. Aanw. 14 Sept., te 11 men. 

!\iei.tirraiii»tel. te 12 uren. door burg. en weth.: het leveren en 
stellen van van den bovenbouw eener ijzeren ophaalbrug over de 
Overtoomsehe vaart vóór de Kosterstraat. Inl. hij den opzichter der 
gemeentewerken. 

Donderdag . I1> Mept. 
Haarlem, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het doen van buitengewone beplan
tingen iu het .'ie pere. duinen aan den vasten wal van Noord-Holland, 
ged. '80. behoorende tot de rijkszeewerken in de prov. Noord-Holland. 
Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur Kempees. te 
Alkmaar en den opzichter Kooreman. te Petten. Aanw. 12 Sept. 
Raming f 2500. 

Vrijdag , 20 *rpt. 
Leeuwarden, te 12 uren. door het ministerie van waterst.enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het uitvoeren van baggerwerk in de 
haven en voor den mond van de haven te Staveren, behoorende tot de 
havenwerken in Friesland. Inl. bij den hoofdingenieur en den ingenieur, 
beide te Leeuwarden, en den opzichter Oddetis, te Sneek. Aanw. 14 Sept. 
Raming ƒ 0200. 

Dinsdag. 24 Mept. 
l'trecht . te 2 uren. door de maatschappij tot expl. van staatsspoor

wegen, aan het eentraalbureau; bestek no. 407, het maken eener 
spoorweghaven en het verrichten van bijkomende werken te Zuidbroek. 
Aanw. !7 Sept., te 10 uren. (Zie advert, in n°, 35.) 

Woeiitdag, 2.*» Mept. 
II a ge . te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: de 

uitvoering van baggerwerk in de rivier de Boven-Merwede. beneden 
tiorichem. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage. den inge
nieur Hoogenboom, te Dordrecht, en den opzichter Van de Kreke, te 
Gorichem. Aanw. 18 Sept. Raming /' 0.25 per M'. 

'N.Ilage. te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
opruimen van de zandplaat in het bed der rivier de Maas, tusschen de 
kilometerraaien 215 en 217 der rivierkaart, onder de gemeente Littooien. 
prov. Noord-Brabant. Inl. bij d *n hoofdingenieur Leemans, te s-llage, 
den ingenieur Steijn Parvé en den opzichter Groenen, beide te's-Bosch. 
Aanw. 18 Sept. Raming / 0.21 per M 3 . 

s-Hage, te 11 uren, dooi- het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van voltooüngswerken voor het kanaalgedeelte van nabij den 
St.-Antoniedijk, gemeente Diemen, tot de Oude Vecht te Nichteveeht, 
behoorende tot de werken voor den aanleg van een kanaal ter verbin
ding van Amsterdam met de Merwede. Inl. bij den hoofdingenieur 
Wellan te l'trecht. en den ingenieur Kluit, te Amsterdam. Aanw. 18 
Sept., te 10 uren. Raming ƒ 9600. 

Donderdag, tl Oi-t. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van wateist. en/.., aan 

het gebouw van bet prov. best.: het maken van gordingswerken in de 
deurkassen van de voormalige keersluis te Buiksloot, behoorende tot de 
werken van het Noord-Hollandsch kanaal. Inl. hij den hoofdingenieur, 
te Haarlem, den ingenieur Kempees, te Alkmaar, en den opzichter 
Clausing, aan de Willemsluizen. Aanw. 20 Sept. Raming ƒ 1170. 

Haarlem, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het herstellen der benedendeuren van 
de groote opening der schutsluis te Purrnerend, behoorende tot de 
werken van het Noord-Hollandsch krmaal. Inl. bij den hoofdingenieur, 
te Haarlem den ingenieur Kempees te Alkmaar, en den opzichter Dirks. 
te Purrnerend. Aanw. 26 Sept. Raming / 4900. 

Op oiihepaalden datum. 
Arum (Fr.): liet doen van eene vertimmering aan het buis en de 

schuur, bewoond door R. M. de Boer. Inl. bij den architect S. Krich, 
te Dokkum. 

'Mij land (Fr.): het wederopbouwen van het afgebrande hoerenhuis. 
HlnaiimageeHl : het afbreken van het hoerenhuis», bewoond door M. 

Leistra, en het bouwen van een groot stelphuis. Inl. bij den architect 
J. \V, Duijlt', te Driesum. Aanw. 23 Sept., te 12 uren. 

A F L O O P 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Leeuwarden, 28_ Aug: liet gedeeltelijk af

breken en verbouwen van liet buis, gelogen in 
het St..Jobsleen no. 255, voor rekening der ge
meente; ingek. 10 bilj., als: 
H. Keijzer, te l,eeuwarden, f 8400 
1'. Vonk, » idem '» 7187 
J. llottema, i> idem » 8288 
A. Braaksma, i> idem » 5901 
G. Jansen, » idem » 5875 
II, J. Schotanus, » Boxum, it 5700 
'i j . Bijlsma, » Leeuwarden, • 5258 
II. v. d. Heide, » idem r 5229 
.1. Drent, » idem » 4992 
D. Smit en E. v. d. Kooij, » idein • 4194 
Gegund. 

Kneek, 29 Aug.: het afbreken en wederop
bouwen van het perc., get. wijk 4 no. 8(i, aan de 
Gedempte Polio, onder beheer van den architect 
llngeii'lljk; gegund aan M. Honiloiiia, t>- Sneek. 
voor ƒ 1890. 

Oiidelonge, 30 Aug.: het maken van een 
geinotselden duiker door den Kranendijk, lang 
pl. ui. 33.50 M.; ingek. 4 hilj., als: 
.1. Hobbel, Oudetongc, ./ 1796 
.1. Pulleman, idem '» 1440 
L. Korteweg, üoltgensplaat, » 1395 
A. Mosselman, Nieuwetonge, » 1386 

Middelburg. 30 Aug.: het leveren en storten 
van steen en het maken eener laagwaterbezet-
ting tot voortzetting van de oeveiverdediging 
vóór Neuzen; ingekomen 5 bilj.. als: 
B. den Exter v. d. Brink. Krabbendijke. / 17,578 
J. Jansen, Neuzen, » 16,940 
C. v. d. Hooft, idem » 16,890 
Bazalt-müutsehappij, Rotterdam, » 15,790 
A. Thulens Dz.. Neuzen, » 15,767 
Raming . 17,800 

'a-llage, 31 Aug.: het maken van een warm 
waterverwarming in de in-aanbouw-zijude straf
gevangenis te Nieuweramstel; ingekomen 6 
bilj.. als: 
D. Dubois & Zn., Brussel, /' 19,890 
J. de Hoer, 's-Bosch, '» 19,588 
II. Hanelt (.1 L. Bacon). Elberfeld, . 19.000 
ï . H. Koster, Amsterdam, » 18.905 
A. Bikkers & Zn.. Rotterdam, » 18,580 
Soc. anon. des l'sines de ,linnet, .linnet, o 18,500 
Raming » 19,600 

Siimegen. 31 Aug.: bet bouwen eener villa 
aldaar, voor rekening van Ds. W. .1. Koltf, onder 
beheer van den architect J. J. Weve; ingek. 8 
bilj., als: 
G. ' J . Groot, te St.-Anna b,'Nijm., /' 33,820 
J. v. d. Peppel en 

J. M. Roos, » Nijmegen, » 31,400 
Eiruia V. Eek en 

Schelteinil, » idem » 29.975 
J. Haspels J..lz„ » idem » 29,938 
H. W. v. d. Waaiden,» idem » 28,328 
J. v. Ginkel, > idem » 27.900 
J. H. Smits. » idem » 27,785 
J. S. Graudjean en 

W. Ü.TIiimnissen,» idem » 27,726 
Gegund. 

Waarder, 31 Aug.: het bouwen van eene 
kerk met pastorie voor de doleerendegemeente; 
ingek. 5 bilj ; minste inschr. J. P. Boot, aldaar, 
voor ƒ 16,745. 

Be'e.d. 2 Sept.: het houwen van eene bewaar
school c. a. voor het departement tot Nut van 
't Algemeen, afdeeling Heesd, onder beheer van 
den architect G. Prins, te Kuilenburg; ingek. II 
bilj., als: 
W. v. Lith en M. J. Veikuijl. Geldermalsen. ƒ 6297 
C. Muilwijk. Gorichem, • 5987 
P. G. Mooring. Zalt-Bommel, » 5873 
Kloosterman, Gorichem, • 5717 
Van Berghem, Waardenburg, » 5630 
W. Schroot, Deil, » 5371 
Itterson. Beesd, » 5200 
V. d. Pijl, idem • 5073 
D. v. Manieren. Asch, » 4669 
Janssen, Rumpt. . 4629 
Van der Borg, Beesd, » 4621 
Gegund. 

U.rdrechl , 2 Sept.: het uittrekken van oude. 
het leveren en inheien van nieuwe palen, en het 
doen van herstellingen en vernieuwingen aan 
aanligplautscn, walbeschoeiingen eu watertrap
pen ui de gemeente, niet de levering van de 
benoodigde materialen; ingek. 3 bilj., als: 
G. Schermers, Bussen iN.-Br.), ƒ 6712 
0. de Groot, Sliedreeht, » 6262 
P. v. Wijngaarden, Papendrecht, » 6038 
Gegund. 

Ain.leid.mi 2 Sept.: het uitvoeren van 
eenige werken aan de openbare lagere school 2e 

klasse lett. P, op het voormalige Kartbuizer 
kerkhof, aan de school 3e klasse Anna-V'isscher-
school aan de Nieuwe-Hoogstraat en aan de 
school 4e klasse Roerner-Visscherscliool aan de 
NV Z.-Voorburgwal, (herbesteding); ingekomen 12 
bilj.; minste inschr. F. G. Degenhardt, aldaar, 
voor f 7650. 

Kotterdam, 2 Sept.: het bouwen van een 
hoerenhuis aan de Westerkade, te Rotterdam, 
onder beheer van de architecten Muller en 
Droogleever Fortmjn, a. met een voorgevel met 
St.-.loirstei'ii, //. idem met portluiul-ceinentwork ; 
ingekomen 10 bilj,, als: ti. b. 
A, G. Sondeimeijrr, Rotterdam, f 26.S90 ƒ 24,915 
P. lileijenburg, idem 26,170 24,760 
II. B. Buchel. idein 25,579 23,929 
il. Beijderwellen Jz., idem 25,383 23,390 

idem 
idem 
idein 
idem 

D. v. Leeuwen, 
Pelt en Hakkert. 
B. Ilonijkaas & Zn.. 
l i . .1. Heiman & Zn., 
J. Meijbooiu. Hoogvliet 
.1. II. 'Stelwagen, Hotti 1:1111. 

25,200 
25,188 
24,'.«19 
24,624 
23.789 
2.i.:::.i) 

23,2(10 
23,1 S3 
22,9119 
22,744 
22,189 
22,800 

Assen, 2 Sept.: het leveren en stellen van 2 
ijzeren tweepersoons urinoirs met toebehooren; 
ingek. 2 bilj., als: 
D. Neisingh, te Assen, ƒ 273 
A. de Vries, » idem » 267 

Charlol*. 2 Sept.: het ophalen van fecale 
stollen, asch en straatvuil; ingek. 2 bilj., als: 

per jaar. 
A. Groenenboom, Charlois, / 3890 
M, Hot. Vlaardingen. • 3299.80 

Het werk is nog niet gegund. 
I lrrcl i t , 3 Sept.: het leveren en plaatsen van 

6 meerpalen en 27 schuurstijlen aan de steigers, 
station Rotterdam, (bestek no. 6 '89, N. R. S.); 
ingek. - bilj., al-: 
J. F. Punt, te Rotterdam, / 3630 
G. Keij. • idem » 2995 
C, de Groot, » Sliedreeht, » 2949 
K. Hollander, » Gouda, i 2606 
W. II. de Haan, o Elden, . 2396 
H. J. Nederhorst, » Gouda, » 2381 
G. Schermers. » Dussen, » 2296 
Van Heijst en Zonne

veld, '< Vlaardingen, . 2194 
Breda. 3 Sept.: het afbreken van een be

staand gebouw aan het liefdegesticht te Breda, 
en bet aldaar wederopbouwen van een gebouw 
ter verpleging van weezen en bestedelingen. 
zonder bijlevering van Waalsteen en iepen bal
ken, onder beheer van den architect J. Lijdsuian; 
ingek. 14 bilj.. als: 

Prinsenhage, 
Breda, 
idem 
idem 
idem 

Prinsenhage, 
Breda, 
idem 

M. Bakkeren, 
A. 1'. Mol, 
A. C. Bom, 
J. Mol, 
Erven A. v. Riel, 
M. v. Poppel. 
L. Chabot, 
M. v. bovenbergen, 
.1. Kleiner. 
W. v. Boxsel, 
Th. Kessels, 
0. de Kanter. 
A. v. .1. Heide, 
VV. v. Oosterhout, 

Amsterdam. 3 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ 11,824 
» 9,975 
. 9,726 
» 9,675 
. 9.619 
I 9.600 
, 9.202 
I 9,005 
» 8.990 
. 8,785 
. S.336 
. 8,289 
, 8,109 
. MI9il 

Sept.: het maken van een 
fort in de Zuiderzee aan het Pampus 12e gedeelte': 
ingek. 9 bilj., als: 
I..Kalis Kz... Sliedreeht, / 677,000 
J. Sunt VII. l'trecht. en W. Blanke

voort .* Co., Burgerdam. » 635.0 10 
W. A. G. Jansen, Utrecht, » 623,300 
C. Bos, Haarlemmermeer, » 619 000 
Pb. Verbruggen, Waddinksveen, , 605.800 
B. Zuiilerhoek. Sliedreeht, • 6U5.800 
J. Schuitenmaker, Dordrecht, » 695,800 
P. A. Bos. Gorichem, » 580.000 
G. A. v. Spanje, Amsterdam, » 579.800 
Raming • 606.000 

Breda. 3 Sept.: het bouwen van een graan-
pakhuis en eenige veranderingen aan het huis 
staande aan de Kraanstraat, wijk D no. 375bis 
onder beheer van den architect A. Verlegh; 
ingek 15 bilj., als: 
J. A. Hop|ieiibroiiwers 
J. I'. Kleiner, 
A. v. d. Heide, 
A. Klemans, 
G. v. d. Velden, 
w. de Kanter, 
A. F. v. Dongen, 
W. v. Boxsel, 
W. Reichardt, 
M. v. Sevenbergen, 
.1. J. Koopinans, 
J. Mol. 
J. v. Poppel, 
0. de Kantor, 
J. v. Diendereii, 

te Breda, ƒ 1920 
idem 

ƒ 
1864 

idem • 1799 
• Prinsenhage, • 1774 
• Breda, i 1739 
• Te te ringen, 

Prinsenhage. 
Breda, 

• 1686 

t 

Te te ringen, 
Prinsenhage. 
Breda, 

1677 
1600 

t idem 1598 

i 
idem 
idem 

* 1597 
1566 

» idem 
Prinsenhage, 

1519 
1503 

i 
Breda, 
idem * 

14N4 
1480 

Apeldoorn. 4 Sept., voor rekening der ge
meente: lo. het leveren van brandstollen; ingek. 
1 biljet van Hugenholtz & Co., te Apeldoorn, 
steenkolen per wagon, ƒ 76.73 

idem t HL., » 0.69 
kachelblokken per 1000, * 5.89 

2o. het leveren van ongeveer 1C00 M 3 berggrint: 
ingek. 6 bilj., als: per M : i 

G. J. Schuitenmaker, Dieren, f 2.12 
H. II. Pelgrim, » 2.05 
E. J. Jansen, l 2.05 
P. G. Olieslager, i 1.99 
J. L. Burgers, Zutfen, » 1.98* 
T Lijbers, Apeldoorn, » 1.98 
Gegund. 

Oldehoorn. 4 Sept.: het vertimmeren van 
2 armenwoningen in een armhuis te Oldehoorn; 
ingek. 5 hilj., als: 
K. J. v. d. Schaaf. Teihorne, ƒ 2269 
G. G. Schaafsma, Terkaple, » 2149 
M. .1. Bottema, Oldehoorn. •> 2147 
H. l i . de Roos, idem » 2099 
A. E. Haardijk en J. v. d. Meer, idem • 1933 

Haarlem, 5 Sept.: het maken van overdekte 
riolen ter vervanging van open goten in die 
gemeente: ingekomen 7 bilj., als: 
H. D. F. Meijer, te Leiden, ƒ 3890 
IL London, » Haarlem, » 2938 
P. Tijdgaat, • idem » 2780 
T. J. Verzijlborgh, » idem i 2600 
J. J. Guldemond, » idem » 2573 
C. Romeijn, » idem » 2392 
A. Zonneveld, » idem » 2335 
Gegund. 
Raming / 2500 

Helh'vorlftlultt, ÖSept.: het bouwen van een 
steenkolen-magazijn, een projectielen-magazijn, 
een bewaarderswoning enz., alles op een terrein 
gelegen aan de rivier de Oude-Maas, nabij 
Dordrecht; ingek. 18 bilj.; minste inschr. W. v. 
Leeuwen, te Hellevoetsluis, voor ƒ 49.940. 

Mchiedam, 5 Sept.: het vergrooten en ver
bouwen dei- tweede openbare armenschool; ingek, 
7 bilj., als: 
Wou ter lood en Berkelaar, Schiedam, ƒ 25,870 
J. P. M. Mühlstatl', Leiden, » 25,700 
A. Kos Koolhaalder, Rotterdam, * 22.995 
P. Vcrmeijdeii Az., idem » 22,950 
II. Wienhoven, Schiedam. » 22,925 
Y Y . Zonneveld, Kralini'en, » 22,126 
A. de Haan. Rotterdam, » 21.739 

AniMtrrdam, 5 Sept.: den bovenbouw van 
acht w.ionhnizeti, gelegen aan de .Marnixstraat te 
Amsterdam, voor rekening van de lirma Spakleren 
Tetterode, onder beheer van den bouwkundig-in
genieur J. C. Spakler Jr.; ingekomen 23 bilj.. als: 
J. .1. Boek holts, te Amsterdam, /' 139.900 
K. H. Helle, - idem '» 134.000 
K. J. B. v. Damme, • idem » 188,800 
R. Cruijll'. idem » 132.300 
A. Paans, » idem • 131,800 
Timmer en Furstner, • idem 130,800 
P. S. Rijnierse. » idem i 129.400 
J. Koster, •> idem » 12H.93Ö 
J. J. P. Thüring. • idem » 128,000 
D. Cerlijn en A. J. 

De Haan. « idem » 126,000 
H. C. Dorlas, » idem • 125,890 
C. J. Maks Jz.. » idem .» 124,300 
J. Greeve, t Buiksloot, » 122.000 
D. Schut, » Amsterdam, » 121,300 
D. Heijink, » idem » 121,112 
II. Rie'tsnijder & Zn.,» idem » 120,650 
B. v. Buuren, » idem » 119,820 
(j. Boon, " Idem » 119.558 
D. Oosterink. » Nieuweramstel, » 118,700 
Peetors en Roelofsen. - Amsterdam, » 117,500 
C. Alberts, •> Nieuweramstel,» 116,917 
J. F. Prenzler, » Amsterdam, •> 115,980 
VV. Seholtz, » idem » 99,500 

's-Boaen. 6 Sept.: het bouwen van een boer
derij aan het gesticht «Voorburg", ouder Vucht; 
ingekomen 7 hilj., als: 
S. v. Diggelen, te Amm«rzoden, f 12,774 
A. VV. v. d. Brugge, » 's-Bosch, » 12,440 
M. v. Heertum, * Vucht, » 12,290 
P. Dusée en M. Maas, • 's-Bosch, » 11.192 
C. v. d. Heuvel, « Vucht, i 10,987 
F. v. Hout, » VBosch, » 10,666 
J. Paashuis, » Vucht, i 10,377 
Gegund. 

Amsterdam. 6 Sept.: het maken van diverse 
bouwwerken in verband met de bestaande ge
bouwen der Beiersch-bierbrouwerij .do Amstel", 
voor rekening van de firma De Pesters, Kooij & 
Co., onder beheer van den architect G. B.Salm; 
ingek. 30 bilj.; minste inschr. P.A.Warners, e 
Amsterdam, voor / 48,278. 
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M M o d t f , l « Sept. 

Maastricht, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw Tan het prov. best: het driejarig onderhoud van de 
vaartuigen en al hetgeen verder behoort bij net materieel der Neder
landsen-Belgische veren op de rivier de Maas in Limburg, van 1 Jan. 
'90—31 Dec. '02, voor gemeenschappelijke rekening der Nederlandsche 
en Belgische regeeringen. Inl. bij den hoofdingenieur in het 7e district 
en den opzichter Behrens, beide te Maastricht. Aanw. gehouden. Raming 
ƒ 1070 per jaar. 

VII af e. te l i 1 / * uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het doen van herstellingen aan de 
klinker bestrating van een gedeelte van den grooten rijksweg der le 
klasse no. 7, van Delft tot de Doenkade, deel uitmakende van en be
hoorende tot de rijks-groote en andere wegen in de prov. Zuid-Holland. 
Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur en den opzichter 
Brak, beide te 's-Hage. Aanw. gehouden. Raming / 2070. 

Amsterdam, tc l l 1 . , uren, door het best. der vereeniging van den 
H. Vincentius van Paulo, in het lokaal »de Eensgezindheid": het bouwen 
van een gedeelte school aan de Kerklaan bij het Lange-Bleekerspad, te 
Amsterdam. Inl. bij den bouwmeester A. C. Bleijs. Aanw. gehouden. 
(7.n advert, in n°. 36.) 

Delft, te 12 uren. door den directeur der artillerie-inrichtingen: de 
levering van 35,000 KG. messingplaat D 0.0023, ten behoeve van de 
artillerie-pyrotechnische werkplaats in Ned.-lndie, ged. '90. 

Enschedé, te 12 uren, door de lirma Van Heek en Co., in het hotel 
»de GraatT": het vergrooten van hare ververij, het vernieuwen der be
kappingen op de bestaande drogerij, smederij en timmerwerkplaats 
met verdere annexe werken. Aanw. te 9 uren. 

Lelden, te 12 uren, door burg. en weth.: het verrichten vun 
diepwerken in de stadsgrachten. 

Amsterdam, door den directeur der assurantie-maatschappij tegen 
brandschade *de Nederlanden", Ch. M. Henny, te Zutfen: het amoveeren 
van 2 perceelen, hoek Kalverstraat en Sophiaplein en het daarteridaatse 
bouwen van een winkelhuis met bovengelegen kantoorlokalen. Inl. bij 
den architect Evert Breman, te Amsterdam. 

Dinsdag, 17 Sept. 
Sneek, te 12 uren, door den burg. van Wymbritseradee): het uit

diepen van de Westhemmer opvaart, voor het gedeelte loopende van 
de kerk te West hem tot in de Sneeker—Bolswaruer zeilvaart, Iangl560 
M., waarvan 1610 M. door slatting en 50 M. door baggering moet plaats 
hebben. Aanw. gehouden. 

Winterswijk, te 12 uren, door burg. en weth.; het vergrooten 
der openbare lagere school in de buurtschap Kotten. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot exploitatie van staats
wegen aan het centraalbureau: bestek no. 499, het afbreken van 
eene wachters won ing bij KM. 38 5 8 7 en het wederopbouwen van die 
woning nabij den overweg in de Breedestraat bij KM. 38158, ten behoeve 
van den spoorweg van Eist naar Dordrecht. Aanw. gehouden. (Zie 
advert, in n°. 36.) 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: 

lo. bestek no. 135, de levering van eiken wisselhout; 
2o. bestek no. 136, idem van eiken dwarsliggers; in 6 perc.; 
So. bestek no. 137, idem van stalen spoorstaven, stalen lasch-, onderleg-, 

eind- en tandplaten, stalen tirefonds, schroef- en klembouten en ijzeren 
haakbouten. (Zit advert, in «°. 36.) 

Amsterdam, te 3 uren, door de bouwmaatschappij Amstelvreugd, in 
het café »de Roode Leeuw'' Vijgendam: het bouwen van zes woonhuizen 
aan één blok op een terrein aan de Schoolstraat bij de Weesperzijde te 
Nieuweramstel. Inl. bij den architect W. Langhout Gz. 

Amsterdam, door den architect Evert Breman: het amoveeren van 
een fabrieksgebouw c. a. aan de Kalckstraat, te Amsterdam, en het 
daarterplaatse bouwen van een Fröbelschool met bovenwoning voor de 
directrice. 

Waensdag, 18 Nept. 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz: het 

maken van werken tot voorziening der beloopen van de doorsnijding van 
de Piekenwaard, tusschen dc kilometerraaien 227 en 230, onder de 
gemeenten Alem, prov. Noord-Brabant, eu Driel, prov. Gelderland. Inl. 
bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-llage, den ingenieur Steijn Parvé 
en den opzichter Groenen, beide te 's-Bosch. Aanw. gehouden. Ra
ming ƒ8000. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken en stellen van de ijzeren bovenbouwen voor zeven draaibruggen 
en eene hooge voetbrug over het kanaal tusschen Nichtevecht en de 
schutsluis bewesten Utrecht, behoorende tot de werken voor den aanleg 
van een kanaal ter vei binding van Amsterdam met de Merwede. Inl. 
bij den hoofdingenieur Wellan, te Utrecht, de ingenieurs Kluit, te Am
sterdam, en Kemper, te Utrecht, en den adjunct-ingenieur Rosskopf, te 
Utrecht. Aanw. gehouden. Raming ƒ 92,100. (Herbestediug.) 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
gedeeltelijk opruimen van een in de rivier de Boven-Merwede, onder de 

£emeente Sleeuwijk, gezonken stoomboot. Inl. bij den hoofdingenieur 
eemans, te 's-Hage, den ingenieur Hoogenboom, te Dordrecht, en 

den opzichter Van de Kreke, te Gorichem. 
V l u i i e i i . te 11 uren, door notaris A. B. van Horten: het maken van 

een puinbestorting met bijbehoorende werkzaamheden tegen het buiten
beloop van de kade aan de Kek, even boven de kom van het dorp 

Everdingen, beginnende bij het klaphek van Van Lanschot, lang onge
veer 398 M., in 2 perc. Inl. bij genoemden notaris en Swets, te Leks-
mond. Aanw. gehouden. 

Nieuweramstel, te 12 uren, door burg. en weth.: het leveren en 
stellen van van den bovenbouw eener ijzeren ophaalbrug over de 
Overtoomsche vaart vóór de Kosterstraat. Inl. bij den opzichter der 
gemeentewerken. 

Peertvilet (Zeel.), te 12 uren, door het best. van het waterschap 
Poortvliet: het leveren en verwelken van 510 seheepston stortsteen aan 
den onderzeeschen oever van het watei-schap. 

Eibergen (Geld.), te 12 uren, door den ingenieur-architect Ar. R, 
Witkop, namens de Bouwcommissie, ten gemeentehuize: het bouwen van 
een postkantoor met directeurswoning, aldaar. Aanw. te 10 uren. 

Haam (Utr.), te 2 uren, door het best. der sociëteit »de Vereeniging": 
het bouwen van een sociëteitsgebouw met woning voor den concierge, 
op een terrein nabij het station, aldaar. Inl. bij den bouwkundige J . 
D. F. van der Veen. Aanw. 18 Sept., te 10 uren. 

Donderdag, I » Nept. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het doen van buitengewone beplan
tingen in het 3e perc. duinen aan den vasten wal van Noord-Holland, 
geu. '89, behoorende tot de rijkszeewerken in de prov. Noord-Holland. 
Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur Kempees. te 
Alkmaar en den opzichter Kooreman, te Petten. Aanw. gehouden. 
Raming f 2500. 

Amsterdam, te 21,', uren, door den architect W. Hamer: het ver
bouwen van het perceel aan de Heerengracht no. 621, aldaar. 

Maasbracht (Limb.), te 3 uren, door het R.-K. par. kerkbest: het 
afbreken van de oude en het bouwen eener nieuwe kerk. Aanw. 19 
Sept., te 3 uren. 

Haarlem, door den architects. Roog: het vergrooten van de fabrieks
gebouwen op de Werf Conrad, aldaar. 

Vrijdag , 20 Nept. 
Amsterdam, te 11 uren, door den schout-bij-nacht, directeur en 

kommandant der marine: het maken der gebouwen en aanlegplaats, en 
het verrichten van eenige aard-, bagger- en verdere werken, behoorende 
tot den bouw van eer, projoctielenmagazyn in polder VIII aan het 
Noord zee ka naai en zijkanaal F. Aanw. 16 Sept., te 10 uren. 

Leeuwarden, te 12 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het uitvoeren van baggerwerk in de 
haven en vóór den mond van do haven te Staveren, behoorende tot de 
havenwerken in Friesland. Inl. bii den hoofdingenieur en den ingenieur, 
beide te Leeuwarden, en den opzichter Oddens, te Sneek. Aanw. gehouden. 
Raming ƒ 6200. 

Leeuwarden, te 1 uur, door bet prov. best. van Friesland: het ver
beteren van den zandweg tusschen den kunstweg van .lubbega naar 
Hoornsterzwaag en den zandweg naar Makkinga. Inl. bij den ingenieur, 
te Leeuwarden, en den opzichter J. Tak, te Wolvega. Aanw. 17 Sept., 
te 11 uren. Raming ƒ 1337. 

Amsterdam, te 5 uren, door het best. van de Woningmaatschappij, 
in het café »de Roode Leeuw": het ophoogen van het terrein der voor
malige glasblazerij aan den Amsteldijk te Nieuweramstel, met bijlevering 
van al het benoodigde. Inl. bij den ingenieur-architect A. L. van Gendt. 
(Zie advert, in »°- 37.) 

GEekerk (Fr.), door voogden van het Oud-burgerweeshuis te Leeu
warden : het wederopbouwen van het aan genoemd weeshuis toebehoorend 
afgebrand boerenhuis enz. Inl, bij den architect F. Brouwer, te Komjum. 
Aanw. 16 Sept., te 11 uren. 

Zaterdag, '21 Nept. 
Helnenaard (Z.-H.), te 9'/i uren, door burg. en weth.: het afbreken 

van de bestaande secretaris- en veld wachterswoning en liet houwen eener 
nieuwe dokterswoning met koetshuis enz. Aanw. 18 Sept.. te 10 uren. 

Leeuwen (Geld.), te 11 uren. door het R.-K. kerkbest. van den IL 
Willebrordus, in het koffiehuis van mej. S. Molden: het maken van een 
nieuwen bijbouw met eet- en slaapzalen, kapel, sacristie enz., bij het 
bestaande liefdegesticht. Inl. bij den architect Arn. van Meer, te Zeven
bergen. Aanw. 16 Sept., te 11 uren. 

Maandag, 23 Nept. 
Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het maken van een accumulatorgebouw en houten fundeeringen 

voor de buisleidingen ten dienste der hydraulische inrichting aan de 
Handelskade; 

2o. het bouwen van een scheepssteiger aan de De-lïuijterkade. (Zit 
advtrt. in »<». 37.) 

Amsterdam, te l uur, door het best. van het Willemspark, in het 
paviljoen van het Vondelpark: het rioteeren van een gedeelte van den 
Lageweg alsmede het in verband daarmede verleggen van de bestaande 
weghedekking. Inl. bij den opzichter A. Egas. Aanw. 17 Sept. te 11 uren. 

Kantens (Gr.), te 5 uren. dooi- burg. en weth.: het vergrooten van 
het schoolgebouw te Zaudeweer en het leveren van nieuw meubilair. 
Inl. bij den gemeente-architect. 

Amsterdam, door de Huil. ij/eren spoorwegmaatschappij, in kamer 
no, 46 van het centraal administratiegebouw: het maken van ophoo
gingen, spoorinrichtingen, eene brug met houten onder- en ijzeren 
bovenbouw, eene veelosplaats, bestratingen en verdere bijkomende wer
ken, foor een spoorverbinding naar het abattoir te Amsterdam. Raming 
ƒ 18.000. (Zit advert, in «o. 37.) 

Dlnndag. 24 Nept. 
Trlcht (Geld.t, te 1 uur, door burg. en weth. van Buurmalsen: het 

verbouwen der openbare school te Tricht. Inl. bij den architect G. 
Prins, te Kuilenburg. Aanw. 24 Sept.. te U-L uren. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van staatsspoor-
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wegen, aai» het centraalbureau: bestek no. 4Ü7, het maken eener 
spoorweghaven eu het verrichten van bijkomende werken te Zuidbroek. 
Aanw. 17 Sept. te 10 uren. (Zie advert, in n°. 36.) 

Oudcnbosi l i , te 5 uren, door Q, Schmeits: liet bouwen van een 
R.-K. college met kapelgobouw enz. Inl. bij den architect Nic. Mole
naar, te 's-Hago. 

Woensdag, 2.» Nept. 
Haarlem , te 10 uien, door den majoor eerstaanwezend-ingenieur 

der genie, op het bureau dei' genie: het aanleggen van betonbedekkin-
gen op het fort bii IJmuiden. Hilj. inzenden uiterlijk 24 Sept., vóór 3 
uren. Aanw. 20 Sept., te 10'/2 uren. Raming / 47,200. 

Willemstad, te 11 uren, door den kapitein eerstaanwezend-ingenieur 
in het kofliehuis Bellevue: het verrichten van baggerwerk tot onder
houd van de Oud-Heiiiingsche haven bii het fort De-Ruijter. Wij. in
zenden uiterlijk 24 Sept., vóór 3 uren. Raming f 1000. 

'•-Hage , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enr,.: de 
uitvoering van baggerwerk in de rivier de Roven-Merwede, beneden 
Gorichem. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den inge
nieur Hoogenboom, te Dordrecht, en den opzichter Van de Kreke, te 
Gorichem. Aanw. 18 Sept. Raming f 0.25 per M 3 . 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
opruimen van de zandplaat in het bed der rivier de Maas, tusschen de 
kilometerraaien 216 en 217 der rivierkaart, onder de gemeente Lit tooien, 
prov. Noord-ltrabant. Inl. bij d *n hoohlingenieur Leemans, te 's-Hage, 
den ingenieur Steijn Parvé en den opzichter Groenen, beide te's-Bosch. 
Aanw 18 Sept. Raming f 0.21 per M». 

s-llage. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van voltooiingswerken voor het kanaalgedeelte van nabij den 
St.-Antoniedijk, gemeente Diemen, tot de Oude Vecht te Nich te vecht, 
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. 18 
Sept., te 10 uren. Raming ƒ 9600. 

M.-Annaparechle (Fr.): het verbouwen van een huis voor R. Boer 
Hz. Inl. bij den architect J. Winters Jz., aldaar. Aanw. 18 Sept., 
te 11 uren. 

Zaterdag, 2* Sept. 
lleusden, te 12 uren, door dijkgraaf en heemraden van het water

schap • hooge Maasdijk van stad en lande van lleusden c. a.", in de 
gewone vergaderzaal: 

lo. het met bladriet en rijshout beslaan van vakken dijk onder Herpt, 
Rem en Aalburg, in 4 perc, met bijlevering van alle materialen en 
arbeidsloonen; 

2o. het op aan te wijzen plaatsen op schelft leveren van 7060 bos 
bladriet, in 1 perc; 

3o. het ter plaatse op schelft leveren van 1800 bos Hollandsen rijs. 
Inl. bij den opzichter J. van Tuijl Gz., aldaar. 

Maandag, 30 Nept. 
's-llage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: de levering 

van ijzerwerk enz., benoodigd voor de overkappingen van twee perrons, 
ten Jienste der staatsspoorwegen op Sumatra. 

Dinsdag. 1 Oct. 
Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van staatsspoor

wegen, aan het centraalbureau: bestek no. 139, het leveren en inkepen 
van eikenhouten dwarsliggen, in 32 perc. (Zie advert, in «°. 37.) 

Woensdag, 2 Oct. 
'«-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van werken tot verbetering van de de rivier de Maas, tusschen 
't Wilt en Gewande, tusschen de kilometerraaien lfi en 18 der herziene 
rivierkaart onder de gemeenten Alem c. a., prov. Noord-Brabant, en 
Driel, prov. Gelderland. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, 
den ingenieur Steijn Parvé en den opzichter Groenen, te's-Bosch. Aanw. 
25 Sept., te 11 uren. Raming ƒ 9800. 

Donderdag, :i Oct. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van wateist. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het makes van gordingswerken in de 
deurkassen van de voormalige keersluis te Buiksloot, behoorende tot de 
werken van het Noord-Hollandsch kanaal. Inl. bij den hoofdingenieur, 
te Haarlem, den ingenieur Kempces, te Alkmaar, en den opzichter 
Clausing, aan de Willemsluizen. Aanw. 26 Sept. Raming ƒ 1170. 

Haarlem, te 11 uien. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van bet prov. best.: het herstellen der benedendeuren van 
de mote opening der schutsluis te Purmerend, behoorende tot de 
werken van het Noord-Hollandseh kr.naal. Inl. bij den hoofdingenieur, 
te Haarlem den ingenieur Kempees, te Alkmaar, en den opzichter Dirks, 
te Purmerend. Aanw. 26 Sept. Raming ƒ 4000. 

Zaterdag, .» Óct. 
'a-Ilage. te 2 uren, door het ministerie van justitie: het houwen van 

een huis van bewaring tc Leeuwarden. Inl. bij den ingenieur-architect 
voor de gevangenissen en rechtsgebouwen, te s-Hage Aanw. 28 Sept., 
te 2'/j uren. Raming ƒ .00,220. (Zie advert, in «A 37.) 

Maandag, 7 Oct. 
's-llage, te ll 1/} uren. door het ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van de Linge-
werken te Asperen. prov. Zuid-Holland, Inl. bij den hoofdingenieur, te 
Haarlem, den ingenieur, te 's-llage, en den opzichter La Fontijn, te 
Gorichem. Aanw. 30 Sept. Raming J 1800 per jaar. 

Op onbcpaalden datum. 
Hlnsumageest: het afbreken van het boerenhuis, bewoond door M. 

Leistra, en het bouwen van een groot stelphuis. Inl. bij den architect 
J. W. Duijir, te Driesnm. Aanw. 23 Sept., te 12 uren. 

A F L O O P 
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Wlllem.tad, 29 Aug.: het verrichten van 

baggerwerk tot onderhoud van de Oud-Heyning-
sche haven bij het fort De-Ruijter; ingek. 2 
bilj., beide tc laat, waarom de aanbesteding af
gekeurd is. Herbesteding op 26 Sept. e. k. 

Leeuwarden, 4 Sept.: het bouwen eener 
tuinmanswoning bij Sminia-statc te Ouderkerk, 
onder beheer van den architect II. H. Kramer; 
gegund aan R. de Jong, te Oenkerk. 

Helle.eet . lui . , 6 Sept.: het maken vaneen 
steenkolen- en projecticlenmagazijn met bewaar
derswoning, steigers enz., te Dordrecht; ingek. 
18 bilj., als: 
C. D. Klein, Raamsdonk, ƒ 70,500 
P. Spruit, Helder, a 69,000 
G. Moorman, idem a 64600 
J. Kortenbout, Brielle, a 6(1,105 
J . Bout, idem a 59,600 
P. Verbruggen, Waddinksveen, a 59,300 
i. Schuitemaker, Dordrecht, en Bos 

Zuiderhoek, Sliedreeht, > 57,840 
P. II. Hrirmann, Utrecht, a 57,000 
A. J. Schouten, idem a 67.000 
kt L Veenenbos, Brielle, a 56,600 
A. Blok, 's-Gravendeel, a 66.234 
P. v. Soest, llrielle, a 56,000 
M. Visser, Papendrecht, a 55,200 
L. de Neef Lz., Brielle, a 53,648 
J . Schuller, Raamsdonk, a 53,184 
J. J. v. Sluisdam, Dordrecht, a 52,973 
A. v. d. Meijden Az., Hardinksveld, a 51,784 
W. v. Leeuwen, Hellevoetsluis, a 49,940 

Oa, 5 Sept.: het bouwen van een bewaar
school; ingekomen 4 bilj,, als: 

G. v. Dinther Hz., / 4565 
M. v. d. Biggelaar, a 4400 
F. v. Dinther, a 3982.52 
C. School, a 3949 
Gegund. 

W l n . u m , 6 Sept.: eenige herstellingen aan 
de straten binnen de kom 'der gemeente VVin-
sum; ingek. 8 bilj., als: 
H. Heizènberg, te Obergum, / 1165 
H. Meijer, a idem a 1000 
M. Danhof, > idem a 950 
H. Wierenga, » Clrum, a 933 
M. Boersema, a Warfhuizen, a 910 
G. Merenga, a Obergum, a 886 
B. Jansen, a Middelstum, a 849 
H. Ridder, a Stedum, a 713 
Gegund. 
Raming / «30 

Hengelo». 6 Sept.: het bouwen van een woon-
en winkelhuis voor H. Ilonke. onder beheer van 
den bouwkundige W. Elzinga; ingekomen 10 
bilj.. als: 
J. Morsink, te Delden. f 7360 
H. Frantsen, a Ilengeloo, 'a 6900 
W. v. Leeuwen, a idem » 6890 
Brummelhuis, a idem » 6595 
Groothuis, a idem a 6560 
J. Boonk, a idem a 6424 
W. v. Zanten, » idem » 6899 
W. v. d. Berg, a idem > 6319 
A. Wilmink, a idem a 6248 
Groothengel & Zn., a Borne, a 6235 
Gegund. 

Thirdlwedde. 0 Sept.: het amoveeren van 
een oude en het wederopbouwen van eene nieuwe 
onderwijzerswoning te Vlachtwedde, met bijleve
ring van alle daartoe benoodigde materialen, 
transporten, arbeidsloonen enz.; ingekomen 7 
bilj., als: 
P. v. Lenning, Bourtange, / 4067 
J. Bos, Blijham, a 3796 
B. Ilazeborg, Vriescheloo, • 3780 
J. Linzel, Stadskanaal, » 3700 
G. L. Fekkers, Bellingwolde, a 3650 
J. II Dijkhuis, Oudeschans, • 3487 
G. de Ruiter, Wedde, a 3290 

Niet gegund, als zijnde boven de begrooting. 
Van het werk zal eene herbesteding gehouden 
worden. 

Blei.wUfc, 6 Sept.: het wederopbouwen van 
de afgebrande bouwmanswoning van J. Post, 
aldaar, onder beheer van den architect W. 
Brandsma Johz.; ingek. 13 bilj., als: 
G. Looijen, Herwijnen, ƒ 12,990 
M. v. d. Spek, lliïlegersberg, a 12,176 
C. v. Diest, Koudekerk, a 11,399 
P. H. Heesterman, Hazerswoude, a 11,196 
Bontelbal, Bleiswijk, » 10,900 
V. d. Lek, idem a 10,616 
V. d. Torren, Berkel, a 10,400 
Joh. Leeuwenburg, Rleiiwijk, a 10,189 
W. Bokhoven, Gouda, a 9,958 
L. N. Krijgsman, Schiebroek, a 9,950 

J. v. Kempen, Overschie, ƒ 9,725 
T. Tillekes, Berkel, a 9,689 
J. Bouman, Zegwaard, > 9,500 
Gegund. 

Wilp , 7 Sept.: het bouwen van een woonhuis 
voor G. Berendsen, onder beheer van den opzich
ter M. Hurenkamp. 

Perc. 1, metselwerk; ingek. 5 bilj., als: 
1. G. Hurenkamp, te Twelloo, ƒ 459 
S. Ilorstink a idem » 455 
L. A. de Haan, a idem a 423 
H. Horstink, . Wilp, a 409 
G. Ilorstink, a idem a 405 
Raming a 460 

Perc. 2, timmerwerk; ingek. 9 bilj., als 
H. v. Brommen, te Wilp, 
H. Priester. a Deventer, 
W. Denekamp, a Wilp. > 
R. de Haan, a Twelloo, a 
J. Huis in 't Veld, a Wilp, » 
J. Fransen, a Twelloo, a 
L. A. de Haan, a idem a 
G. Arends, a idem a 
G. J. Piepenbroek, a Wilp, > 
Raming • 

Pere. 3, Smidswerk; ingek. 3 bilj., als: 
W. Kroes, te Wilp, ƒ 43 
A. Kamperman, a idem a 42.40 
J. Alfennk, a idem a 37.75 
Raming a 50 

Perc. 4, verfwerk (in de grondverf); ingek. 5 
bilj., als: 
F. Lenseling, te Deventer, 
E. J. v. Rosheide, a Wilp, 
J. Wassink, a idem 
G. v. d. Helden, » Twelloo, 
J. F. Siero, » idem 
Raming 

Gegund aan de minste inschr. 
Deventer, 7 Sept.: het ophoogen van een ge

deelte van het aPauwenland '. ten behoeve der 
nieuw aan te leggen veemarkt, aldaar, voor de 
gemeente; ingek. 10 bilj., als 
B. v. d. Worp, 
J. Witteveen, 
G. Petcri Cz., 

ƒ 405 
a 369.48 
a 346.88 
a 339.97 
a 338 
a 333.33 
a 327 
a 310 
a 273.50 

3511 

ƒ 64.99 
a 52 
a 46 
a 43 
a 28.30 
a 40 

G. Beltman, 
E. v. d. Woerd, 
G. v. d. Berg, 
H. Visscher, 
Th. Verhoeven, 

bestek 

te Deventer, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem volgens 

j 6530 
» 630U 
a 5172 
» 4'JOO 
» 4790 
a 4500 

4470 

a 4400 
dezelfde, met bijzondere voorwaarden, » 37"0 

R. v. d. Spoel, Deventer, a 3421 
Gegund. 

Leeuwarden, 7 Sept.: het bouwen van eene 
wagentoods, ten behoeve van het stads-aschland; 
ingekomen 11 bilj., als: 
H. v. d. Wiel, Leeuwarden, ƒ 2588 
H. Keüzer, idem a 2484 
C. A. Tolman, Boombergum, a 2372 
J. Drent, Leeuwarden, a 2298 
H. v. d. Heide, idem a 2283 
K. C. Reitsma, Menaldiim, a 2057 
P. Bijlsma, Leeuwarden, » 1949 
M. Schotanus, Boxum, a 1940 
J. Bottema, Leeuwarden, a 1885 
L. Kniepstra, idem a 1860 
A. Braaksma, idem a 1716 
Gegund. 

U l d d e M u m , 7 Sopt.: het houwen eener 
school te Westerwijtwerd, onder beheer van den 
architect P. Tilbusscher; ingek. 11 bilj., als 

/ 3000 
2697 
2695 
2684 
2555 
2480 
2480 
2387 
2386 
2300 
2169 

P. Moorlach, Ten-Post, 
M. Dainhof, Obergum. 
H. Arends, Uskwerd, 
R. Wierenga, Ulriim, 
B. Jansen, Westerwijtwerd, 
F. Dieters, Leilens, 
11. Nieland, Warfum. 
B. Jansen, Middelstum, 
P. P. Timmer, Ulrum, 
J. Leners, Uskwerd, 
J. Rietema, Delfzijl, 

lllndele.pen . 7 Sept.: het uitdiejien van de 
havengeul, aldaar; ingekomen 4 bilj.. als: 
S. M. Zeldenrust, te Koudum, / 639 
P. F. Gerlsma, . Hlndetoopan, a 540 
H. J. Sikkes, » idem 
J. Smit en P. Kampman, a idem 
Gegund. 
Raming 

Harlingen, 9 Sept.: het vernieuwen en her
stellen van zoüweringsmuren te Harlingen; ingek 
6 bilj., als: 

te Harlingen, 
a idem 
a idem 
a Almenum, 

Harlingen, 

J. Langenhorst, 
G. S Spoelstra, 
L. Posthuma Jz. 
J. de Jong Jz., 
L. Strak, 

Groningen, 

» 497 
a 435 

ƒ440 

ƒ 412 
a 377 
a 376 
a 328 

253 
9 Sept.I het bouwen eener 

nieuwe hellingschuur er. woning en het ver

plaatsen eener bestaande schuur voor de firma 
Botje Ensing & Co., onder bijlevering van alle 
daartoe noodige bouwstolfen, transporten, arbeids
loonen enz., onder beheer van den architect N. 
VV. Lit; ingek. 17 bilj., als: 
D. Jansen, te Groningen, j 6073 
K. i l . lluizinga, a idem a 5997 
J. Ibelings, a idem a 6981 
D. Dooijes, a idem a 5770 
E. Peters, a idem a 5687 
B. de Jong, a idem a 6490 
L. Dekker, > Bedum. a 5476 
II. Nieland, a Wirillim, a 5449 
W. Rnttschafer, » Stedum, a 6420 
H. Pot, a idem a 5397 
E. W. Wietsema, a Groningen, a 6384 
P. Zijlstra, a idem a 5370 
F. Dieters, » Lellens, a 5800 
W. Dieters, > Stedum, a 5270 
G. lluizinga, a Zuidhorn, a 5122 
P. Kooi, a idem a 4794 
A. Siekman, • Hoogkerk, a 4582 
Gegund, 

\rnhem, 9 SepL: het bouwen van een 
woonhuis met bovenwoning, op een terrein aan 
de Prins-Hendrikstraat, aldaar; ingekomen 9 
bilj., aK: 
.1. II. v. Riel, te Arnhem, ƒ 11.860 
H. v. d. Sand, > idem • 11.796 
A. A. I'lipse. a idem » 9,900 
G. de Ruijter, a idem » 9,871 
M. Horsting en VV. G. 

G. Gribnau, > idem a 9,400 
G. Th. Rutten, » idem a 8,790 
G. .1. Th Barenbrug, a idem a 8,645 
P. Mullaart. en H. 

Maatkamp, a idem a 8.420 
L. Hasselbach, a idem a 8,207 

De gunning is in beraad gehouden. 
Delfzijl 9 Sept.: het leggen en herleggen 

van klinker- en Keibestratingen te Delfzijl, a. 
met Groninger steen, b. met Waalsteen; ingek. 
10 bilj., als: 

«z. b. 
B. Jansen, Middelstum. en J. 

Jansen, Westerwijtwerd, ƒ 6788 
.1. Beuningaen II. Benninga, Bedum, 6500 6000 
F. Y. Jelsma en J. II. Muller, 

Groningen, 6490 5970 
P. H. .1. Rottinghuis en G. C. M. 

Rottinghuis. Delfzijl. 6417 C033 
P. Nieland en K. Nieland, Wirdum, 6426 6094 
J. Hemmes. Farmsum en J. v. 

Biuiren. Delfzijl, 6300 
dezelfden, 6246 

P. A. Bottinga en R. Vermeulen, 
Leeuwarden, 6148 5598 

IL K. v. Buuren en B. V. Buuren, 
Delfzijl, 6130 

W. Scheltens, Delfzijl, en .1. Hemmes, 
Farmsum, 5990 5780 

Raming 6250 6035 
Gegund aan W. Scheltens en J. Hemmes, onder 

levering van Groninger steen, 
aninterd.nl, 9 Sept.: het bouwen eener 

kerk voor de parochie van de H. Maria-Magdalena 
buiten de Haarlemmerpoort, te Amsterdam, 
onder beheer van den architect P. J. II. Cuijpers; 
ingek. 13 hilj., als: 
Mulder en Sariemijn. te Amsterdam, ƒ lh2.000 
.1. J. Goseling, a idem a 180,700 
P. S. Rijiiierse. a idem a 178,500 
.1. Hotter. a idem a 178,100 
A. Aalders, a idem a 178.000 
K. J. B. v. Damme, a idem a 173,400 
W. G. v. Berkum, a idem .> 168,250 
J. J. Ph. Tlniring, a idem » 167,969 
A. J. v. Liemt, a idem a 166,250 
F. liaaijinakers. a Nieuweramstel, a 166,000 
K. O. Lockhorn. a Amsterdam, » 163,000 
I. . Vlasman. a idem a 158,628 
J. v. Groenendael, a Nieuweramstel, a 148,735 
Gegund. 

I,,e»rl. 9 Sept.: het bouwen eener nieuwe 
pastorie, benevens het maken van fundeering-
werken voor den bouw eener nieuwe kerk, met 
bijlevering van de bouwmaterialen, a, pastorie, 
b. lundeering; ingek. 6 bilj., als: 

a. b. 
per SJ 

P. de Bijl, Deurne, / 9200 ƒ 15.90 
H. Giesbertz, Kessel, 8970 
H. v. Groenendael, Nederwecrd, 8962 6.75 
F. (Iliviers, Gemert, 8800 18.— 
A. v. Genven. Woensel, 7748 
G. Mestrum, Maasbracht, 6789 9.— 

Aan de beide minste inschr. gegund. 
Mapuer.t, 10 Sept., voor rekening der ge

meente: lo. bet verbouwen der privaten met 
turf bergplaats bij school no. 1 te Rouveen; 
minste inschrijver J. Winkels, te Rouveen voor 
ƒ 535.50. 

file:///rnhem
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2o. het bouwen van privaten bij school no. 2 
te Staphorst; minste inschr. H. Pol, te Staphorst, 
voor ƒ 598. 

Utrecht, 10 Sept.: de verbetering van een der 
open rijbanen en het hardmaken van oefenings
terrein bij de kazerne der veldartillerie te Utrecht; 
ingek. 11 bilj., als: 
J. v. Wamel, Wijk-bij-Duurstede, ƒ 4800 
J. de Jong Az. Jr., Amersfoort, > «700 
J. Monster, Vreeswijk, > «460 
H. Roks, Wijk-bij-Uuurstede, > 4375 
P. Zanen Hz., Ammerstol, > 43:10 
M. Lakervcld, Jutfaas. » 4190 
J. v. d. Berg, Amersfoort, » 4150 
\V. v. d. Kooij, idem » 4120 
W. v. Straten, Utrecht, » 4100 
C. Krachten Jz., idem » 3993 
E. Scheepbouwer, idem » 3879 
Raming > 3500 

Zutfen, 10 Sept.: het bouwen van eene 2e 
christelijke school met 3 lokalen; ingekomen 7 
bilj., als: 

te Vierakker, 
» Vorden, 
» Gorsel, 
» Bruminen, 
f Zutfen, 
> idem 
» idem 

Mulderije, 
Wesselink, 
H. Rood, 
Carmiggelt Sc Zn 
A. J. Uiterwijk, 
J. B. Ruijsink, 
G. J. Koordeman, 
Gegund, 

NIJIand, 10 Sept.: het wederopbouwen van 
het afgebrande boerenhuis, van C. W. graaf van 
Limburg Stirum, te Arnhem; ingekomen 10 
bilj., als: 

/ 8670 
< 8473 
» 8280 
> 8250 
i 8054 
> 7936 
» 7800 

ƒ 1293 
i 1247 
> 1242 
t 1240 
• 1235 

T. R. Feenstra, Bolsward, 
G. Lanting, Deersum, 
S. de Vries, Parraga, 
T. D. Gaastra, Britswerd, 
Joh. Spijksma, Ylst, 
J. K. Aloerda, liauwerd, 
J. Wijngaarden. Wolsum, 
J. D. Reitsma, Nijland, 
H. Swarts, idem 
J. R. Feenstra, Allingawier, 

Arnhem. 10 Sept.: het vergrooten van school 
no. Xll met 4 lokalen; ingek. 10 bilj., als: 
J. de Ruijter, te Arnhem, ƒ 18,814 
H. v. d. Sand, » idem > 18,677 
J. Terwindt, > Westervoort, II 18,650 
ü. J. Lucassen, • Arnhem, 
Giibnau en Ilorstink, » idem 
J. Th. Kutten, » idem 
Van Burk cn Wissing, n idem 
Gebr. v. Daalen, > idem 
B. Bolder, » idem 
J. H. v. Riel, » idem 
Geguud. 

's-Hage, 11 Sept., onder beheer van het mi
nisterie van waterst. enz.: lo. de uitvoering van 
baggerwerk in het vaarwater der rivieren den 
Nedérrijn en de Lek, onder Huissen en Ammer
stol ; ingekomen 6 bilj., als: per M 3 

A. L. v. Wijngaarden IJz., Sliedreeht, ƒ 0.185 
J. v. d. Plas, Hardinksveld, 
A. Volker' Lz., Sliedreeht, 
P. J. de Groot, te Giesendam, 
J. P. de Groot, Giesendam, 
H. v. Anrooy Jz.. Nieuwaal, en A 

J. Vermeulen, Nijmegen, 
Raming 

2o. het maken van eene vergrooting aan de 
locomotievenloods, van eene open brandstollen-
bergplaats en van eenige verdere werken, be
nevens het leggen van sporen en wissels op 
het station Groningen; ingekomen 11 bilj., als 

/ 6230 
» 5760 
o 5741 
• 5684 
» 5555 
" 5545 
» 5455 
» 5320 
> 5193 

5027 

1S.3Ü8 
17,9'JO 
17.738 
17,375 
1 6 7 3 0 
16.370 
16,290 

0.169 
t 0.165 
> 0.155 
> 0.149 

» 0.144 
» 0.17 

S. Goldsteen, Haarlem, ƒ 8870 
R. Jonkman, Kokhuizen, » 3853 
J. P. de Wolf & Zn., 's-Hage, • 3840 
W. J. Hessels, Haarlem, > 3828 
W. A. Kiamcrs, 's-Hage, > 3800 
VV. A. J. v. Gulden, idem i 3680 
P. J. Horn, idem > 3668.72 
M. H. Eysvogel, Rotterdam, > 3409 
J. ('let.ui. idem t 3397 
G. v. d. Boon, 's-Hage, > 3284 
A. O. Paardekooper, idem » 2681.80 
Raming » 3513 

P o e d e r o o i e n . 11 Sept.: het herstellen van de 
aanlegplaats te Poederooien; minste inschr. H. 
van V«en, te Zuilichem, voor / 375. 

« o h k o i n , 11 Sept.: het vergrooten der schuur 
met veestalling te Beijum onder Arum; minste 
inschr. Gaastra, te Britswerd, aan wien het werk 
is gegund. 

Bolsward, 11 Sept.: het afgraven van de 
I leereiuastra.it en het opnieuw bestraten van de 
Heeremastraat en Hoogstraat (herbesteding); 
ingek. 5 bilj., als: 
F. R. Feenstra, te Bolsward, 
P. A. Bottinga, i Leeuwarden, 
H. Hermanides, » Bolsward, 
Joh, Flameling, • idem 
S. Wiersma » idem 
Gegund. 

S'ruzrn, 11 Sept.: het leggen van 7500 M» 
winterkrammat en het leveren van vletgrond; 
hoogste inschr. E. v. Doeselaar, Neuzen, ƒ 435 
minste » J. de Bree Fz., idem > 325 
Gegund. 

schagen, 11 Sept.: het bouwen van een stal 
en wagenhuis voor T. E. J. Odendaal, te Schagen, 
onder beheer van den architect C. J. Vlaming; 
ingek. 5 bilj., als: 
P. Honijk, te Schagen, / 1735 
G. Dignum, » idem » 1626 
K. Visser, » idem > 1566 
C. Visser, > idem » 1516 
Ü. Kramer, > idem > 1460 

Esrharen 12 Sept.: de verbouwing der ge
meenteschool; ingek. 6 bilj.; minste inschr. M. 
P. Elders, te Kuik, voor ƒ 765. 

Middelburg, 13 Sept.: het maken van een 
scheidingsmuur in een der gebouwen van de 
voormalige commerciewerf te Middelburg; ingek. 
8 bilj., als: 
P. L. v. Miert, te Middelburg, 
J. M. v. I'it mars &Zn., » idem 
W. P. v. Page, o idem 
A. Fotidraine, s idem 
C. A. Goethals, a idem 
D. Bijl, » Vlissingen, 
M. J. de With, > Middelburg, 
.1. F. Koeleman, * idem 
Gegund. 

Arnhem, 1.1 Sept.: de levering van brand
stollen (steenkolen en gruis), in 2 perc; ingek. 
6 bilj., als: 

per 100 KG. 
perc. 1 perc. 2 

G. Bongers, ƒ2 .— ƒ 1.12 
R. G. Rutgers, 1.80 
G. W. Ringeling, 1.70 
A. T. B. Gielings, 
l i . S. Striker, 1.65 
Gegund. 

Breda, 13 Sept.: het houwen van een wijn-
pakhuis te Breda, onder beheer van den architect 
.1. Lijdsman, aldaar; ingek. 20 bilj., als: 

/ 625 
> 611 
» 460 
• 457 
» 4«5 
» 438 
• 357 
> 340 

1.17 
1.135 
1.14 
108>|, 

F. v. Halen. Nieuweschans, ƒ 39,638 
A. Schreuder Jr., Groningen, » 38,021 
T. Hilarius Wz., Leeuwarden, > 38,941 
H. dc lierder, Groningen, » 38,641 
J. N. Kruizinga, idem » 37.160 
A. Pastoor, Stedum, f 37,000 
Ch. Eckbardt, Almeloo, » 36,745 
J. J. de Gilde, Uselmuidcn, • 36,545 
F. Kloosterman, Hemelum en 11. 

Brouwer, Stiens, » 36.490 
A. v. Hezik. Kerkdriel, » 35,082 
J. Ch. Carmiggelt, Brummen, i> 34.900 
Raming - 35,550 

3o. het verrichten van eenige Verfwerk en aan 
de landsgebouwen te 's-Hage; ingekomen 22 
bilj., als: 

E. v. Rij, 
H. Ch. 1'ietcrsen, 
G. v. Veen, 
P. V. II. Versigny, 
L. L. Zalme Sc Zr.., 
A. M. Biermasz, 
J, Kippel, 
J. M. Kippel, 
J. Th. Annabel, 
P. C. Eugelot, 

s-Hage, ƒ 5746 
idem » 4997 
idem » 4774 
idem > 4723 
idem » 4717 
idem » 4710 
idem i) 4709 
idem » 41500 
idem » 4480 
idem > 4255 
idem » 3965 

Koopmans, 
M. de Kort, 
C. de Kanter, 
A. v. d. Heide, 

Th. Kessel, 
L. Chabot, 
G. v. d. Velden, 
Gebr. v. Poppel, 
A. T. v. Dongen, 
A. C. v. Dijk, 
J. A. Hop|ienbrouwer, 
A. de Kantor, 
J. Mol, 
J. v. d. Linden, 
A. C. Bom, 
H. v. Dongen, 
A. v. d. Akker, 
M. v. Sevenbergen, 

te Breda, 
o Ginneken, 
ii Breda, 
» idem 
» Ulvenhout, 
» Breda, 
• idem 
ii idem 
I* idem 
, Prinsenhage, 
» idem 
» Ginneken, 
> Breda, 
• idem 
» idem 
» idem 
» idem 
> idem 

idem 
idem 

ƒ 2077 
» 1976 
» 1974 
a 1970 
> I960 
» 1948 
» 1943 
• 1920 
» 1880 
» 1870 
I. 1863 
.. 1856 
• 1824 
» 1772 
» 1737 
» 1732 
i 17C0 
> 1664 
> 1661 

1570 
I 'a-Hafe, IS Sept.: het herstellen en verbeteren 
i van rijkstelegraallijnen in de afdeeling Utrecht, 

in twee perc. 
Perc. 1, ingek. 4 bilj., als: 

i J. v. Deutekom, te Zoelmond, 
I K. Sneyders de Vogel, f Schiedam, 
j A. W. Wildbergh, 

VV. v. Dijk, 
Raming 

Bunnik, 
» Jutfaas, 

ƒ 594 
i 546 
» 537 
• 515 

Perc, 2, ingek. S bilj., als.-
A. W. Wildbergh, te Bunnik, 
W. r. Duk, » Jutfaas, 
K. Sneyders de Vogel, 
Raming 

Schiedam, 

«3» 
768 
766 
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B I J V O E G S E L 

D E O P M E R K E R 

van Z A T E R D A G 21 S E P T E M B E R 1889. 

A A N K O N D I U I N G E N 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Maandag, 23 Nept. 

AniNterduni. te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het maken van een accumulatorgebouw en houten fundeeringen 

voor de buisleidingen ten dienste der hydraulische inrichting aan de 
Handelskade; 

2o. het bouwen van een scheepssteiger aan de De-Ruijterkade. (Zie 
advert, in »». 37.) 

Kampen, te 12 |'x uren, in het hotel ide Moriaan": het uitdiepen der 
Reve en het dichten der sloot langs den Keveweg in het waterschap 
Dronthen, in l perc. 

Amsterdam, te 1 uur, door het best. van het Willemspark, in het 
paviljoen van liet Vondelpark: het rioleereii van een gedeelte van den 
Lageweg alsmede het in verband daarmede verleggen van de bestaande 
weg bedekking. Inl. bij den opzichter A. Egas. Aanw. gehouden. 

Haarlem , te 3 uien. door de architecten A. en J. A. G. van der 
Steur, in één der lokalen van de vereeniging »> Weten en Werken" op de 
gedempte Oudegracht: het verbouwen van perc. no. 71 op hetSpaarne. 

Kantens (Gr.), te 5 uren. door burg. en weth.: het vergrooten van 
het schoolgebouw te Zandeweer en het leveren van nieuw meubilair. 
In 1. bij den gemeente-architect. 

Breda, te 8 uren, in liet »Hof van Holland": het bouwen van een 
woonhuis aan de Nieuwe Prinsenkade. 

Amsterdam, door de lloll. ijzeren spoorwegmaatschappij, iu kamer 
no. 46 van het centraal administratiegebouw: het maken van ophoo
gingen, spoorinrichtingen, eene brug met houten onder- en ijzeren 
bovenbouw, eene vee losplaats, bestratingen en verdere bijkomende wer
ken, voor een spoorverbinding naar liet abattoir te Amsterdam. Raming 
ƒ 18.000. (Zie advert, in »o. 38.) 

Beemster (N.-H.), voor rekening van J. J. Duijvené de Wit. te Velp: 
het bouwen eener Zuid-Hnllandsche boerderij aan den Jisperwog aldaar, 
Inï. bij den architect A. H. I). Rups, te Eduin. 

Womniels (Fr.), bij E. Struiksma: het verrichten van ± 431 M-
klinkerbestrating van Friesche steen. 

Dinsdag, 24 Nept. 
\ rnloo. te 10 uren, door den architect A. Voerman, voor rekening 

van de Wed. Ten Krummeler Andrit^sen, in het koiliehuis «Port von 
Cleve": het bouwen van een groot hoerenhuis c. a. op een daarvoor 
bestemd terrein, gelegen aan den Oostsingel. Aanw. te 9 uren. 

Trlcht (Geld.), te 1 uur, door burg. en weth. van Buurmalsen: het 
verbouwen der openbare school te Tricht. Inl. bij den architect G. 
Prins, te Kuilenburg. Aanw. 24 Sept.. te 11*/, uren. 

Utrecht , te 2 uren. door de maatschappij tot expl. van staatss|>oor-
wegen, aan het centraalbureau: bestek no. 497, het maken eener 
Sjioorweghaven en het verrichten van bijkomende werken te Zuidbroek. 
Aanw. gehouden. (Zie advert, in »°. 35.) 

Oudenbosch, te 5 uren, door G. Schmeits: het bouwen van een 
R.-K. college met kapelgebouw enz. Inl. bij den architect Nie. Mole
naar, te 's-Hage. 

Woensdag, IS Nept. 
Haarlem, te 10 uren, door den majoor eerstaanwezend-ingenieur 

der genie, op het bureau der genie: het aanleggen van be ton bedekkin
gen op het fort bij IJmuiden. Bilj. inzenden uiterlijk 24 Sept.. vóór 3 
uren. Aanw. gehouden. Raming / 47,200. 

Willem*.iid. te 11 uren, door den kapitein eerstaanwezend-ingenieur 
in het kofliehuis Bollevue: het verrichten van baggerwerk tot onder
houd van de Oud-Heiningsche haven bij het fort De-Ruijter. Blij. in
zenden uiterlijk 24 Sept., vóór 3 uren. Raming f 1000. 

's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: dc 
uitvoering van baggerwerk in de rivier de Boven-Merwede, beneden 
Gorichem. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den inge
nieur Hoogenboom, te Dordrecht, en den opzichter Van de Kreke, te 
Gorichem. Aanw. gehouden. Raming f 0.25 per II*. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
opruimen van de zandplaat iu het bed der rivier de Maas, tusschen de 
kilometerraaien 216 en 217 der rivierkaart, onder de gemeente Lit tooien, 
prov. Noord-Brabant. Inl. bij d.*n hoofdingenieur Leemans, te VHage, 
den ingenieur Steijn Parvé en den opzichter Groenen, beide te's-Bosch. 
Aanw. gehouden. Raming / 0.21 per M a . 

s-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van voltooiingswerken voor het kanaalgedeelte van nabij den 
St.-Antoniedijk, gemeente Diemen, tot de Oude Vecht 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. ge-
gehouden. Raming / 9600. 

s-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz: het 
niaken van eene vergrooting aan de locomotievenloods, van eene open 
brandstotlenbergplaats en van eenige verdere werken, benevens net 
leggen van sporen en wissels tot uitbreiding van het station Groningen. 
Inl, bij den eerstaanwezend-ingenieur der staatsspoorwegen, te Amster
dam. Aanw. 23 Sept. Raming ƒ 35,550. (Herbesteding.) 

Nieuweramstel, te 12 uren, door burg. en weth.: het verplaatsen 
van een groenboershuis met spoelhuis, gelegen op een stuk land. ten 
zuiden van het concertgebouw. Inl. bij den opzichter der gemeente
werken. Aanw. 23 Sept., te 10 uren. 

M.-A.inaparochic (Fr.): het verbouwen van een huis voor R. Boer 
Hz. Inl. bij den architect J . Winters Jz., aldaar. Aanw. gehouden. 

Donderdag, 2B Nept. 
Jaarsveld (I'tr.1, te 12 uren, door gecommitteerden van het water

schap de Gecombineerde l'itei waarden onder Jaarsveld, in het raadhuis: 
het maken van eene basaltglooiing aan den oever van de uiterwaard 
van Jhr. De Pesters. Aanw. 23 Sept., te 11 uren. 

Keek (Geld), door den bouwmeester J. Knoops, in het Beeks koflie
huis: het bouwen van eene dubbele villa aan den straatweg te Beek. 

Vrijdag, 27 Bent. 
't>-ll<>Mrli, te 10'l-i uren. doorliet ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het opruimen van ondiepten en het 
uitvoeren van verdere weiken in de gekanaliseerde Dieze. prov. Noord-
Brabant. Inl. bij den hoofdingenieur in het fie district, te 's-Bosch, den 
ingenieur Schuurman, te Vucht. en den opzichter Vroeg, te Crevecoeur. 
Raming f 7500. (Herbesteding.) 

Leek (Fr.), te 2 uien, namens Mr. J. /E. A. Jhr. van Panhuvs, bij de 
Wed. Akkerman: het houwt-n van reu nieuw woonhuis met schuur op 

de Leek. Inl. bij den architect J. Siccama, 
tl men, 
t uren, door het best. van het waterschap 
kastelein G. Kuiper: 

i-n M U I het Munteniiammerdiep, lang pl. m. 

een nieuw tenein nabij 
aldaar. Aanw. 27 Sept., te 

> if o vi n hl ^ (Gron.), te 
Oldambt, ten huize van de 

!o. het op profiel bagge 
2540 M.; 

2o. het herstellen der glooiwallen langs het Muntendammer en Win-
schoterdiep, ter gezamenlijke lengte van pl. in. 340 M.: 

3(.. het maken van 200 M. steenen waterkeering in de Lutjemaarkade, 
nabij den Eideweg, achter Noordbroek, in 3 |>erc. 

Hied (Fr.), door de vereeniging der op te richten stoomzuivelfahriek 
»Ried": het leveren, monteeren en in werking steflen van een stoom
werktuig, drijfwerk c. a.. stoom- en waterleiding ten behoeve der te 
stichten stivimzuivellubriek. (Zie advert, in n9. 38.) 

Zaterdiiff, •-'•» ftepl. 
•meden, te 12 uren. door dijkgraaf en heemraden van het water

schap «de hooge Maasdijk van stad en lande vun Heusden c, a.", in de 
gewone vergaderzaal: 

lo. het met bladriet en rijshout beslaan van vakken dijk onder Hei pt, 
Bern en Aalburg, in 4 perc, met bijlevering van alle materialen en 
arbeidsloonen; 

2o. het op aan te wijzen plaatsen op schelft leveren van 7060 bos 
bladriet, in l peic.; 

3o. het ter plaatse op schelft leveren van 1800 bos Hollandsch rijs. 
Inl. bij den oplichter J. van Tuijl Gz.. aldaar. 

Maandag, :io Oeps. 
Kozendaal (N.-Br), te 10 uren. door het waterschap van den Rozen-

daalschen en Steenbergschen vliet, ten raadhuize: het aanleggen van 
een telephoonlijn langs den vliet, var. al' het boven- tot het benedensas. 

's-llage. te 12 uren, door het ministerie van koloniën: de levering 
van ijzerwerk enz., benoodigd voor de overkappingen van twee perrons, 
ten dienste der staatsspoorwegen op Sumatra. 

's-llage, te 12 uren, d.K>r het ministerie van koloniën: de levering 
van verfwaren enz., loodwit, ongekookte lijnolie, geel- en roodkoper, 
ijzer en blik, gegolfd-gegalvaniseerd-ijzeren platen enz., zeildoek en 
zeilgaren. 

Dlmdag, 1 Ort. 
Hemelen (L.), te 12 uren. door burg. en weth.: het maken van de 

aarde baan en van eenige kunstwerken voor den kiezelweg van de grens 
van Ambij naar en door het durp Hemelen, langs het gasthuis naar de 
grens van Margraten. Aanw. te 9 uren. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: bestek no. 130, bet leveren en inkepen 
van eikenhouten dwarsliggers, in 32 perc. (Zie advert, in a°. 87.) 

Utrecht, te 2 uren. door de maatschappij tot exploitatie van staats
wegen aan het centraalbureau: bestek no. 498, het opbreken, leggen 
en lierleggen van sporen en wissels, het wijzigen en uitbreiden van de 
overlaad loods en het uitvoeren van daarmede in-verband-staande werk
zaamheden op het station Zwolle. Aanw. 25 Sept., te 1 uur. Raming 
ƒ 32.600. (Zie advert, in «*. 38.) 

Woensdag, 2 Ort. 
Hellevoetsluis, te 10 uren. door den eeistaanwczend-ingenieur der 

genie, aldaar, in kamer A 16 van kazerne no. I: het doen van verbete
ringen van ondergeschikt belang aan werken in de stelling van de monden 
der Maas en van het Haringvliet. Bilj. inzenden uiterlijk 1 Oct., vóór 
3 uren. Raming /' 2500. 

's-Hage, te l i uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van werken tot verbetering van de de rivier de Maas, tusschen 
't Wilt en Gewande, tusschen de kilometerraaien 16 en 18 der herziene 
rivierkaart onder de gemeenten Alem c. a., prov. Noord-Brabant, en 
Driel, prov. Gelderland. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, 
den ingenieur Steijn Parvé en den opzichter Groenen, te's-Bosch. Aanw. 
25 Sept., te 11 uren. Raming ƒ 9800. 

Donderdag, 3 Oct. 
•-Bosch, te 10 uren, door burg. en weth.: het af- en wegbreken 

van een bestaand gebouw aan het zuidwestelijk einde der Diepstraat en 
het wederopbouwen en inrichten daarvan voor 4 militaire woningen met 
bijbehoorende overdekte houten bergplaatsen, benevens het inrichten 
van lokalen in gebruik geweest voor -hoofdwacht", tot geniebureau. 
Aanw. 28 Sept., te 91/» (Zie advert, in s°. 38.) 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van wateist. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het maken van gordingswerken in de 
deurkassen van de voormalige keersluis te Buiksloot, behoorende tot de 
werken van het Noord-Hollandsch kanaal. Inl. bij den hoofdingenieur, 
te Haarlem, den ingenieur Kempees, te Alkmaar, en den opzichter 
Clausing, aan de Willemsluizen. Aanw. 26 Sept. Raming ƒ 1170. 
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Haarlem, tc 11 uren. door hel ministerie van waterst. era., aan i 
het gebouw van liet prov. best.: bet herstellen der benedendeuren van 1 

de groote opening der schutsluie te Purinerend, behoorende tot de 
werken van het Noord-llollandseli banaal. Inl. bij den hoofdingenieur, 
te Haarlem den ingenieur Kempees, te Alkmaar, en den opzichter Dirks, . 
te Piirinoiend. Aanw. 26 Sept. Haming /' 4'JOÜ. 

Vrijdag, 4 Ort. 
Kroningen. te 12 uren, door het ministerie van hinnenl. zaken, aan 

het gebouw van het prov. best.: het bouwen van een phvsisch 
laboratorium met inotorgebouwtje te Groningen. Inl. bij den rijksbouw
kuudige voor de onderwijsgebouwen enz., te 's-llage, en den hoofdop
zichter voor de universiti ingehouwen .1. ('. Hnlischer. te Groningen. 
Aanw. 24 Sept., te 2 uren. Haming ƒ 76.1110. 

Zaterdag. 5 U i l 
— ""(!<•. tc 2 uren, door het ministerie van justitie: het bouwen van 

een huis van bewaring te Leeuwarden. Inl. hij' den ingenieur-architect 
voor de gevangenissen en rechtsgebouwen, te s-llage Aanw. 28 Sept., 
te 2 ' 2 uren. Raming / 100220. {'/.ie ,id-erl. ia >. 37.) 

'«-Hage. te 2 uren, door het ministerie van justitie: het leveren 
van 200 stuks ijzeren koekoeken, ten behoeve «Ier strafgevangenis te 
Rotterdam. Inl. bij den ingenieur-architect voor de gevangenissen en 
rechtsgebouwen te 's-Hage. Haming ƒ 175(1. '/,ie adrert. xn >i«. 38.) 

Hauiidag.'? Ort. 
'••Hagr, te II 1/, uren. door het ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van de Linge-
wcrken te Asperen. prov. Zuid Holland. Inl. bij den hoofdingenieur, te 
Haarlem, den ingenieur, te 's-llage len opzichter La Fontijn. te 
Gorichem. Aanw. 30 Sept. Raming / 1800 per jaar. 

IliilMlag. 8 Oei. 
Hoofdplaat (Zeel.), te :| uren, door het tijdelijk best der waterkee

ring van do calamitous,. Hoofdplaat- en Thoinaosjioldors. in de directie
keet: lui h.-rstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April '110, van 
de aarde-, kram- en rijswerken. aan de waterkeering van den calamiteusen 
riiouiaespolder. Aanw. 1 en 4 Oct., van 2—4 uren. 

Op onlieiianldeii datum. 
Itiiminiagre»! : het afbreken van het hoerenhuis, bewoond door M. 

Leistra, en het bouwen van een groot stelphuis. Inl. bij den architect 
J. W. Duijir, te Driesum. Aanw. 23 Sept., te 12 uren. 

Rotterdam, namens H. T Landmail ft Zn.: het bouwen van een 
fabrieksgebouw voor stoom- on andere werktuigen op een terrein, ge
legen aan ,1e Maaskade W. Z. te Fijenoord. Inl. hij den architect J . C. 
Roovers Cz., üeudschevest 61. Aanw. 27 Sept., te 10 uren. 

ƒ 114,100 
» 110.400 
» 108,000 
. 107,400 
» 103.600 

ra,w7 
02,100 

16 bilj., al: 
ƒ 9190 
» 8600 
» S322 
» 82 Pl 
• 82110 
» 81110 
. 7065 

A F L O O P 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
's-Hage. 18 Sept., onder beheer van het mi

nisterie van waterst. enz.: lo. het maken en 
stellen van de ijzeren bovenbouwen voor zeven 
draaibruggen en eene hooge voetbrug over het 
kanaal tusschen Nichtevecht en de schutsluis 
bewesten Utrecht (herbesteding); ingekomen 6 
bilj., als: 
Soc. anon. de constr. la Metallurgie, 

Brunei, 
F. Kloos ft Zonen, Alhlasserdain, 
Penn en Huuduin. Dordrecht, 
J. ten Horn, Veendam, 
A. en V. Halot. Leuven, 
Soc. anon. intern, de construction et 

d'entreprise de travaux publics, 
Hraine-le-Cointe, 

Raming 
2o. het maken van werken tot voorziening d 

beloopen van de doorsnijding van den Piekenwaard, 
onder «Ie gemeente Alom; ingek. 
P. Baggerman Pz., Werkendam, 
C. v. d. Mevden, Hardinksveld, 
A. v. d. Vlies. Zalt-Hommel, 
C. de Groot, Sliedrecht. 
P. II. de Bekker, Erapel, 
G. .1. v. Krieken, llerwijnen, 
.!. v. d. Plas, Hardinksveld. 
1). de Kok, Ueldermalsen en W. Ilag 

man. Noderheinert. 
P. W. v. Il.ittiiiu, Zalt-Bommel, 
J. P. de Groot. Giesendam. 
H. v. Anroov .lz. Nieuwaal, 
W. P. de Vries, Rossum, 
C. de Jong Jz., Hardinksveld, 
G. Beenhakker Gz., Sliedrecht, 
L. de Groot, Giesendam. 
F. Beenhakker Gz., Sliedrecht, 
Raming 

3o. het gedeeltelijk opruimen van een in de 
rivier de Boven Merwede, onder de gemeente 
Sleeuwïjk gezonken stoomboot; ingekomen 4 
bilj., als: 
J. v. Gelder, Goedereede, f 4450 
G. Dirkzwager Mz., Maassluis, '» 2500 
J. v. d. Wal. Harlingen, 
A. v. d. Tak, Goedereede, 

Itiiltriiposl. 12 Sept.: het maken van eene 
nieuwe kap op het gemeentehuis aldaar, onder 
beheer van den architect A. Veldiug; gegund 
aan .1. II. Bos, te Twijzel, voor ƒ 609. 

lleiisieliem, 14 Sept.: liet maken eener houten 
beschoeiing bij de aanlegplaats aan het veer te 
Beusiehein; ingek. 7 hilj., als: 
J. Schouten, te Vianen, 
G. Looijen, » llerwijnen, 

Beosichem, 
Wijk-hij-Diiurstede, 
Zoelruond, 
Aseh, 
lieusichem, 

7942 
7900 
7740 
7500 
7190 
7474 
7272 
7250 
6769 
8.IÜÜ 

K. Lentz. Huisscherbrug, ƒ 14.555 
J. Pot, Stedum, • 14,5.18 
E v. d. Laan, Scharnier, > 13,973 
Gegund. 

Blerum, 14 Sept., voor rekening der ge
meente: lo. de levering van schoolbanken, in 2 
perc. en massa. 

Perc. 1, ingek. 7 bilj-, als: 
R. Zeef, te Eenrum, ƒ 509 
R. Sweringa, • Bierum, » 330 
N. Storenberg, » Godlinze, » 313 
J. v. Bruggen, » Sappeineer, » 294 
E. Kool, » Zijldijk, » 294 
11. Ilijmolt, » Loppersum, » 293 
Ph. Wildeboer, » Krewerd, » 276 

Perc. 2, ingek. 2 bilj.. als: 
E. Kool, te Zijldijk, / 294 
,1. Kreiner, » Loppersum, » 279 

Massa, ingek. 6 bilj.. als: 
Plus, te Winschoten, / 990 
Maathuis, » Sappenneer, s 803 
A. Storenberg, • Godlinze, • Out 
Duselje, » Delfzijl, 55 I 
L. Dekker, » Holwierde, » 553 
P. Dertien, » Losdorp, > 550 
Gegund. 

2o. hot doen van vertimineringen aan de school 
te Bierum; ingek. 4 bilj.. als: 
.1. Kuipers, te Bierum, f 929 
It Jansen, • Middelstum, » 894 

» Losdorp, » 880 
» Spijk, » 870 

I». Dertien, • 
11. Korthuis, f 
Gegund. 

So. idem te Godlinz ingek. 5 bilj., als: 
f 677 
'„ lijs 
• 657 
i 62 i 
• 612 

A. Sterennerg, te Goilinzc, 
N'. Storenberg, » idem 
II. lansen, > Middelstum, 
P. Dertien, » Losdorp, 
II Korthuis, » Spijk, 
G 'gun I. 

4o. id-m te Holwierde: ingek. 4 bilj,, als: 
I'll. Wil.loboer, te Krewerd, ƒ J)'.I6 
It. Korthuis, » Spijk, » 610 
L. Dekker, » Holwierde, » 593 
P. Dertien, • Losdorp, • 579 
Gegund. 

5o. idem te Losdorp; ingekomen 2 bilj.. als: 
B. Korthuis, te Spijk, ƒ 220 
P. Dertien, • Losdorp, • 210 

• 2348 I Gegund. 
• 1824 ' 6o. idem tc Krewerd; 'mzo\. 3 bilj., als: 

I'. Dertien. te Losdorp, ƒ 112 
K. D.illiriga, » Krewerd, • 10) 
l>li. VVildeboer, » idem • 89 
Gegund. 

Rotterdam, 14 Sept., door dijkgraaf en hoog
heemraden van Schieland: het versterken van 
den dijk te Gouda; ingek. 17 bilj., als 

ƒ 8117 
• 896 
• 860 
. 7'J4 
t, 789 
» 758 
. 744 

i i . v. Bekkum, 
J. v. Wamel, 
J. v. Deutekoin, 
D. v. Mameren, 
L. Muller, 
Gegund. 

Ki rd . 14 Sept.: het houwen van een stoom-
znivelfabriek aldaar, onder beheer van den archi
tect G. Klaversma. te Sehalsum; ingekomen 12 
hilj.. als: 
O. Bootsma, Knineker. 
J. de Jong Jz.. Ahoeiium bij Harlingen 
Du Huis. Franeker. 
I-I. Stateina, Dongjum, 
P. Hooustia, Meoaldum, 
A. v. d. Meij. Berlikuin, 
A. Miedema. Sexhierurn, 
R. Zaagsina. idem 
S, Smits Berlikurn, 
L. Nanta. (losterbierum, 
Y. ScllUite maker, Peins, 
K. Kloosterman, Tjuinarum, 
Gegund. 
Raming 

(•ruilingen. 14 Sept.: het houwen van een 
dakpaniienfahriek te Noordelijk (prov. Groningen), 
onder beheer van den architect W. van 
Heide; ingek 17 bilj., als: 
W. Rottscliiifer. Stedum, 
J. Dieters. Foxham, 
W. Dieters, Stedum, 
F. Dieters, Lellens, 
L. Dekker. Beduin, 
H. Nieland, Warfum, 
B. de Jong, Groningen, 
D. Dooijes, idem 
11. Nieland, Wirduin, 
J. G. Buissink, Westerbroek, 
J. Zeldenrust, Warfum, 
B, Kooi, Zuidhorn, 
E. Stamhuis, Faruisiim, 
P. Nieland, Wirdum, 

ƒ 4260 
» 4244 
» 4174 
• 3994 
: 3933 
. 3891 
» 3742 
• 373S 
» 31196 
. 3175 
» 3161 
. 8100 

» 3597 

der 

ƒ 16,300 
. 16,176 
, 16,099 
» 15,985 
» 15,700 
» 15,500 
» 15,347 
i 15,182 
» 15.100 
• 14,999 
» 14,860 
» 14,842 
» 14.793 
> 14,738 

D. R. .1 i Jong. Rotterdam, f 12,800 
C. Copijes, Strijen, » 10 080 
A. J. de Groot, Giesendam. » 8,400 
.1. de Jong Az. Sr., Ammerstol, » 9,100 
II. do Man. Henounbacht. • 8.964 
P. Zane Cz., Ammerstol, » 8.900 
('. Hoelhouwer. Giesendam. t 8,800 
C de Jong, Hardinksveld, • 8,640 
A. v. Keklllll, Gouda, >• 861:11 
VV. 't Hoen, Alblasserdam, • 8.400 
IL de Jong, Ammerstol, » 8,380 
T. v. Herk, Nieuwerkerk ad. IJsel, » 8.10') 
J. de Jong. Ammerstol, » 7,965 
I'. sterk. Heukelum, » 7.8MI 

1 I. Brouwer. Gouda, • 7,8*0 
T. M. Swets, Hardinksveld, » 7,4114 
A. Koorevaar, idem » 7.480 
Gegund. 

•leriinardrii. 14 Sept.: het behouwen der 
pereeelen 9, 10 11 en 12 aan de Westergracht; 
ingek. 9 hilj., als: 
.1. Botteina en J. Hoekstra. Leeuwarden, f 14,897 
II. Je Meijn en T. Hljlsina, idem '» 13.490 
Joh. Kalt, Troterp, » 11,584 
II. Janssen en Y¥. Altena, Leeuwarden. • 11,358 
Bekhuis en Damstra. idem » 11.316 
Joh. v. Dijk. Illija. » 11,330 
Kloosterman, llemehmi, en Brouwer, 

Stiens. • 10,443 
M. ,1. Schotanus, lloxuin, » 10.200 
J. J. v. d. Lett, Arum. i 10.085 

'H-llage. 14 Sept.: het bouwen van een huis 
van bewaring te Oostburg; ingek. 6 bilj.. als: 
A. C. Macs. Hoofdplaat, ƒ11,900 
J. J. Cnvelje. Oostliurg, . • 11.736 
II. Ilijl, Vlissingen. » 11.444 
0. Di'iijnestein en P.J. Wisse, Zaamslag,» 11.288 
J. Kolipi, Neuzen, » 10,986 
Raming • 1L300 

WLnenkrrke (Z.), 1* Sept.: de verhoogmg 
en versterking van den inlaagdijk aan den Vliete-
polder; onderhands gegund aan P. J. Verbist, 
te Hontenisse, voor J 44.813. 

Delft, 16 Sept.: de levering van 36,OCO KG. 

messingplaat D. 0,0023, ten behoeve van de 
artillerie pyrotechnische werkplaats in Ned.-
Indië; minste inschr. E. Süpsien, te Amsterdam, 
voor f 70.80 per 100 KG. 

tlaantricht, 16 Sept.: het driejarig onder
houd van de vaartuigen en al hetgeen verder 
behoort bij het materieel der Nederlandsr.h-
Belgische veren op de rivier de Maas in Limburg, 
van 1 Jan. '90—30 Sept. '92. voor gemeenschap
pelijke rekening der Nederlandsche en Belgische 
regeringen; ingek. 4 bilj., als: 

per jaar 
Chr Savelkoid, te Wessem, f 939 
J. L'hachs, • Echt, « ulo 
L. v. Gasselt » Venloo, • -lit 
M. v. Gasselt » idem • 887 

Leiden, 16 Sept.: het verrichten van diep-
werken in de stadsgrachten; ingek. 7 bilj.; 

per M' 
Ino^stc inschr. P. C. v. Iloenen. Vrees

wijk, ƒ 0.80 
minste « p. Broere, Krimpen a/d. 

IJsel, » 0.455 

Gegund. 
tiiMtcrdam. 16 Sept.: het houwen van een 

gedeelte school aldaar, onder beheer van den 
bouwmeester A. C. Bleijs, voor rekening van de 
vereeniging H. Vinceniius van Pauk), aldaar; 
ingek. 25 bilj., als: 

te Amsterdam, ƒ 32.9.10 
> idem » 3I.2IK) 
» idem » 30,980 
. Weesp. . 30,9 40 
• Amsterdam, • 30.200 
i idem . 211,989 
» Buiksloot, > 29,880 
• N.-Ainstel, » 29.600 
» Amsterdam. » 29.400 
» idem » 29,280 
• idem » 29.21,0 
> idem • 28,890 
• Uselstein, » 28.750 
n Amsterdam, » 28,630 
• idem > 23,500 
t idem » 28,4.19 
. idem • 28,400 
» idem • 28.340 
i idem » 28,200 
» idem » 28.200 
» idem • 28.120 
i idem • 28,100 
• idem » 28,020 
» N.-Allistel » 27.9SI1 
» Amsterdam, » 22.550 
de uitbreiding der ver

verij van de lirma* Van Heek en Co., aldaar; 
ingekomen y bilj., als: 
J. Vosscbeld te Enschedt'v 

.1. I I . >kli .1st, 
G. II >in. 
.1. Stam. 
W. Westerhof, 
K. O. I.okhorn, 
H. Timman, 
W. Greve, 
J. v. Groenendael, 
.1. M. v. d. Veen, 
A. .1. v Liemt 
P. S. R'ijnierse, 
Smit eu Hermans, 
L. II uiman, 
A. Aalders, 
A. P.ians, 
.1. J. Evrondt 
I. . Vlasman, 
\V. (I. v. Berkura, 
.1. J. Goseling ft Zn., 
K. J. B. v. D.imme. 
H. G. Scholte, 
J. .1. P. Thiiring, 
.1. N. Hendrix. 
V. Raayinakers, 
Mulder en Sarlemijn, 

16 Sept.: Ennrhedé, 

I'. II. Wijdeveld. 
M. Geurs Lensen, 
G. .1. Sluijiner en B. 

J. Turin. 
W. Iti'ijgers, 
(I. Doornkata Bz., 
A. Jeunink, 
II. len l'ate. 
G. Iliiekriede, 
Gegund. 

II .rliogen , 16 
herstelliiiL'en aan 

idem 

idem 

idem 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

f 10.118) 
» 9.974 
» 9.800 

» 9,522 
. 9,487 
• 9.447 
. 9.437 
• 9.200 
» 8,949 

Sept.: het doen van eenige 
de walbeschoeiingeo van de 

Ziiiderhaven te Harlingen: k. 

te Harlingen, <• \i" 

n idem '. 1250 
» idem . 111118 
* idem . 1089 
» idem • 1067 
i idem . 935 

ƒ 1000 

N o i l t T -

6 bilj., als: 
.1. do Lane, 
L. Posthuma .lz., 
J. Posthuma, 
M. P. M<>oiiiian, 
Joh. Langenhorst, 

' (». S. Spoclstra. 
Gegund. 
Haming 

Amsterdam, 16 Sept.: het amoveeren van 
2 pereeelen, hoek Kalverstraat en Sophiaplein, 
en het •laartorplaatso bouwen van een winkel-

I huis int't bovengelegen kantoorlokalen, onder 
beheer van den architect L'vert lireman; ingek. 
HO bil;., als: 
G. Zuiderhoek, 

l I». Gosteriuk, 
j A. Paans, 

P. Iloelofsen, 
! K. J. l i . v. Damme 

II. Dorlas, 
' L. Deenik, 

E. IL Helle. 
G. Hoon. 
B. Cruijll', 

| D. Verbeek, 
D. Heijink. 
•T. Prenzler, 
K. Kuipers, 

i D. Schut, 
P. Rijnierse, 

te Amsterdam, ƒ 41,700 
» Nieuweramstel, i. 40/JOO 
u Amsterdam, » 40..WO 
i idem » 40.2'JO 
• idem » .'io.uyo 
• idem • :JH,<J89 

idem » :iy.y8o 
idem • :w,600 

• idem » 30,400 
• idem » 39,200 
• idem •» 38,78") 
t idem > 38,700 
i idem 1 38,650 
» idem » 38,500 
t idem » 38,300 
> idem » 37.900 



DE O P M E R K E R . 

P. Schmidt cn 
Hermans, 

A. Aalders, 
VV. Greve, 
J. Koster, 
A. v. Liemt, 
J. Geiens Cz., 
l i . Hendriks, 
R. Criiiir, 
H. Unite. 
H. Meekers, 
Th. Ligthart, 
Cerlijn en He liaan. 
C. Alberts. 
J. N. Hendriz, 

Amsterdam, 17 Sept.: het amoveeren van 
een fabrieksgebouw aan de Falckstraat te Am
sterdam, en liet daarterplaatse bouwen van een 
Fröbelschool met bovenwoning voorde directrice 
enz., onder heheer van den architect Evert 
Bremen; ingek. 34 bilj., als 

te Amsterdam, / 37,000 
i idem * 37,6fiÜ 

Huik sloot. » 37.434 
l Amsterdam, » 37,323 
i idem t 86,988 

idem * 30.200 
Os, » 35,1*80 
Amsterdam, > 35,800 

idem » 35.500 
* idem n 34,1170 
i idem I 34,783 
» idem » 82,626 

Nieuweramstel, » 82 525 
n Amsterdam, i 81,900 

3o. bestek no. 136, de levering van eiken dwarsliggers; in 6 perc; ingekomen 4 bilj., als: 

Inschrijvers en Woonplaats. perc. 1 perc. 2 perc. 3 perc.4 perc. 6 

Fm. Soudan, Luik, 
Lambiotte Vigneron, Luik, 
W. Hoettger, Wezel, 

F. Clercx, Bokstel, 

frs. 6.26 
eikenhout frs. 6900 
inlandsen > 8240 
eikenhout • 7200 

indsch > 82' 

l i s . 6100.50 
7 . -

6900.— 
8240.— 
7300.— 
8400. 

rrs. 7.60 
6000 
8240 
7300 
8100 

4o bestek no. 137, de levering van stalen spoorstaven, stalen lasch 

frs. 6100 — 
» 7.25 frs. 7.—frs. 6.60 
:> 6900 » 6900 > 4140 
> 8240 > 8240 » 4800 
» 73CO » 730(1 » 4380 
• 8400 > 8400 • 5040 

, onderleg-, eind- en tand-
, in 7 perceelen; ingek. 5 

perc.6 

Inschr. en Woonplaats. perc. 1 jiere. 2 perc. 3 perc. 4 perc. 5 perc. perc, 7 

.1. Strassi 
F. Ilegeiilianlt. 
J. Geiens Cz„ 
II. Hofte, 
Meijer en Van de 

Coolwijk. 
W. Greve, 
L. Heenik & Zn., 
A. Aalders. 
B. ('ruiilf, 
M. de Lange. 
II. II. Hendriks. 
W. v. d. Horst, 
II. Ilorlas, 
J. Hendrix, 
T. Ligthart. 
K. J. H. v. Damme, 
J. Schaatst ra, 
£. II. Helle. 
D. Cerlijn & Zn. en 

A. J. de Haan, 
P. S. Reünierse 
A. .1. v. Liemt, 
C. Alberts. 
I). Schut. 
E. R Kuipers. 
II. II.'lillik, 
H. Schouten. 
Knipper en Vree. 
J. SI. v. d. Veen, 
D. Oosterink. 
W. Boom, 
Gebr. Terlingen, 
J. Prenzler. 
Peeters en Roelolfzen, 
D. Verbeek & Zn., 

Haarlem. 17 Sept.: 

Amsterdam. 
, idem 
» idem 
ö idem 

B idem 
'i Buiksloot, 
» Amsterdam, 
« idem 
» idem 
'» Harderwijk, 
> Os, 
» Amsterdam, 
» idem 
a idem 
» idem 
. idem 
» idem 
I idem 

» idem 
» idem 
• idem 
» Nieuweramstel, 
» Amsterdam, 
» idern 
n idem 
a idem 
» idem 
» idem 
» Nieuweramstel, 
. Amsterdam, 
» idem 
» idem 
» idein 
» idem 

loor Gebr. Figee, 

, Everts en V'. d. Wenden, 
/ 46,100 Helmond, 
» 44.450 R. s. Stokvis & Zonen, 
» 40,085 Rotterdam, 
» 40.685 N. Nieaise. Marcinelle. 

Sic. Cockerill. Soraing, / 23.000 \f 12,005.— 
1. Soc. anon. des Aciéries 

d'Angleur, Renorv, 22.755.40 11,796.501/' 11,891.90 
40. 
40.48" 
40.200! -
30.600 i 
(9,096 
:ih Hsu 
3s.6'.'l) 
88,860 

/' 3810 

f 2009.28 

— \f 1540.50 
1710.251 1534.70 

f 3034.— 

3251.775 

2540.— 

iziju en 2 woningen voor rekening van E. 
ten Rruuke, onder beheer van derr architect II. 
A. Wit/and Hz.; ingekomen 13 hilj., als: 
Nijhui 
B. Vixseboxsc, 

' 38.418 IS. H. Krahshuis, 
' 37.8s.'i E. Schollen Ai Zn., 
> 37.717 C. Eckhar.lt. 
> 37,636 J. Kamphuis. 
' 37,596 ! Schreuder en llarnevelil 

37,333 Ter Heek. 
Wed. Westenberg, 

37,260 K. M. Spoor, 
36,900 E. Eshuis, 
36,688! J. Eshuis, 
36.690 F. Kuiper, 
36,591 guild, 
36 111(1 Kihrrgrn, 18 Sept.: 
36.296 postkantoor met directeurswoning, onder beheer 
35.347 van den ingenieur-architect Ar. R. Witkop, te 

" 7976 
6987 
6891 
6745 
0721 
6637 

te Almeloo ƒ <J1M)H 
i idem - 9980 
» idem • 9900 

idem » 9890 
» idem • 9800 
i idem • 9799 
• idem I 97*3 

i idem . 9598 
l idem » 9537 
t idem O 9487 
• idem » 9440 
'i idem » 9439 
• idem » 9438 

liet bouwen van een 

J. Schaafstra. 
11. Cruijll', 
Knipper en Vree, 
' I'. Prenzler 

35.200 Groenloo; ingek. 6 bilj., ah 
:(5 040 
34.890 
34.700 
34,665 
34.0110 J. 

» 33.789 . B. II 
. 33,497 Gegund 

A. v. Boeschoten, Brummen, 
II. B. Nales, Groenloo, 
II. Huilers, idem 
Gems Lenssen, Neede, 

Aalbers, Groenloo, 
Illankvoort, Eibergen, 

aldaar: 
het bouwen van een itelplaats en het vergrooten 

M m weramsl el. IS Sept.: het leveren en 
opstellen aan den bovenbouw eener ijzeren op 

van de ketelmakerij aan de Leidsche vaart te haalbrug over de Overtoomsche vaart voor de 
Haarlem; bijonderhandscheaanbesteding aan ge- Kosterstraat; ingek. 5 bilj., als: 

Amsterdam, /' 16.910 
idem o 16.756 
idem » 10,510 
idem • 16,400 

II. C. Dorlas, • idem • 15.979 
I). Schut, i idem » 15.890 
II. Heijink, • idem » 15.700 
R. Timman, » idem » 15,410 
Ph. S. Rijnierse, » idem » 14,900 
W. Greve, » Buiksloot, » 14.900 
('. J. Maks Jz.. » Amsterdam, > 14.900 
Ph. A. Warners, • idem • 14,890 
0. Hoon, a idem , 14.800 
I). Oosterink, > Nieuweramstel,» 14,590 
11. Schouten, - Amsterdam, » 14.468 
A. Aalders, » idem » 14,420 
G. Woud, » idem » 14,341 
C. Alberts, > Nieuweramstel, » 13,300 
J. de Lange. » Amsterdam, » 12.800 

Manshraeht, 19 Sept.: het bouwen eener 
nieuwe kerk, zonder bijlevering van brikken, 
protielsteen enz.; ingekomen 7 bilj., als: 
SI. Polluit, te Roermond, / 23,870 

a Echt, 
» Sittard 
H Horn, 
» Venloo, 
B Mausbracht, 
a idem 

22,700 
22,500 
21.800 
20.786 
19,520 
16.700 

nomen door II. J.Geijkte Haarlem,voor / 14.300 
Winterswijk , 17 Sept., voor rekening der 

gemeente: lo. het verbouwen en vergrooten van de 
school voor openbaar lager onderwijs 
buurtschap Kotten, aldaar; ingek. 9 bilj. 

te Winterswijk, 
» idem 
" idem 
t idem 
> idem 
a idem 
» idem 

idem 
idem 

C. ter Haar, 
G. Wolfs. 
J. B. Sellink. 
J. B. Renskers, 
G. J. Renskers Jr 
H. J. te Siepe, 
W. J. Streek, 
J. B. ten Haken, 
J. W. Kobus, 

W. Bameveld ft Co., 
dezelfde, met gegoten poort, 

Penn en Hauduin, Dordrecht, 
Kon. Neder], Grofsmederij, Leiden, 
G. J. Wispeiweij, Zwolle, 
J. ten Dom, Veendam, 

ƒ 3490 
/ 3250 

ƒ 3460 
3450 
3184 
238(1 

in de 
als: 

ƒ 3200 
1)3183] Paai't, Hel. 18 Sept.: het leveren cn ver-
» 3150, werken van 510 seheepston stortsteen; ingek. 3 
» 3150 ! bilj., als: 
» 2940 .1. de Bres, Dordrecht, / 1346.40 
» 2924 J. v. Bemden, Poortvliet, • 1267.76 
• 2789 I P. A. v. d. Velde, Neuzen, » 1190 

2420 Gegund. 
2350 Haarlem, 19 Sept.: het vergrooten van de j W. v. d. Kooij 

2o. de levering van de daarbijbehoorende, fabrieksgebouwen aan de werf aConrad", te 
meubelen; ingek. 7 bilj., als 
G. J. Renskers Jr., te Winterswijk, 
C. ter Haar 
J. B. Renskers, 
W. J. Streek, 
J. H. Sellink, 
G. Wolfs. 
H. J. te Siepe, 
Gegund. 

l'trecht. 17 Sept. 

idem 
idem 
idem 
idern 
idem 
idem 

Haarlem, onder beheer van den architect S. 
ƒ 220! Hoog; ingekomen 8 bilj., als: Oplevering 
• 199 Visser, Papendrecht, / 17,640 31 Dec 
• 193i.l.S. v. Velthuijscn, Haarlem, • 16,455 24 » 

idem a 15,200 31 a 
idem i 13,945 81 » 
idem • 13,666 23 Nov. 
idem • 13,377 14 Dcc, 
idem i 18,187 2 maanden 
idem » 12,940 7 Dec. 

.190 S. R. Rijnierse, 
» 187 Rorneijn, 
i 187 ; II. Zonhof, 
t> 185 , Riukema, 

Chr. Cobelens, 
voor rekening der rnaat- G. Hulsebosch, 

schappij tot expl. van staatsspoorwegen: lo.! Gegund aan G. Hulsebosch 
bestek no. 499, het afbreken van eene wachters-[ Haarlem, 19 Sept.: het doen van buitenge-
woning bij KM. 38 1" en het wederopbouwen j wone beplantingen in het derde perceel duinen 
van die woning nabij den overweg in de Breede- aan den vasten wal van Noord-Holland; ingek. 
straat bij KM. SS'4*, ten behoeve van den spoor- 6 hilj., als: , 

J. Engerhard, IJmuiden, ƒ 2902.875 

S. Blom, Schoorl, ,, 2725 
R. Schreuders, Kolhorn, » 2700 
A. Visser, Haarlem, > 2650 
.1. Giltjes Petten, , 2580 
J. Oldenburg, Bergen, „ 2488 
Raming > 2600 

weg van Eist naar Dordrecht; ingekomen 4 
bilj., als: 
L. Muller, te Beusichem, f 1490 
J. v. Deutekoni, > Zoclmond, > 1415 
A. Jansen, » Hedel, 1 1397 
G. v. d. Ilee, » Ammerstol, ., 1860 
Raming > 1600 

2o. bestek 110. 136, de levering van eiken j Amsterdam, 19 Sept.: den vei bouw van het 
wisselhout; ingekomen 1 bilj., van Lambiotte | perceel lleerengracht 621, te Amsterdam, onder 
Vigneron, te Brussel, voor frs. 4000. ! beheer van den architect W. Hamer; ingek. 19 

Almeloo, 17 Sept.: het bouwen van een bilj., als: 

J. l'budas, 
G. Kerkers, 
SI. Reinders, 
SI. Mulkens, 
G. Slestrum, 
Wed. H. C. Janssen, 
Gegund. 

Amsterdam, 19 Sept.: het bouwen van 8 
woonhuizen aan een blok op een terrein aan de 
Schoolstraat bij de Weesperzijde te N.-Amstel; 
ingek. 10 bilj.; minste inschr. A. J. van Liemt, 
aldaar, voor J 43,890. 

Apeldoorn 20 Sept.: het maken van een 
aanbouw en eene overkapping met gegolfd zink 
aan het bestaande stationsgebouw te Deventer, 
met bijkomende werken, voor rekening der Kon. 
Ned. locaalspoorweg-maatscbappij; ingekomen 13 
bilj., als: 
T. Eijbers, te Apeldoorn, f 3621 
H. uithof, » Deventer, > 3325 
W. Eskes, o idem » 3303 
J. v. d. Braak, » Apeldoorn, . 3201.50 

Amersfoort, » 3160 
G. Beltman, » Deventer, > 3150 
H. B. Lepping, n idem > 3110 
R. v. d. Spoel, a idem » 3058 
F. W. Geurden, » Apeldoorn, » 2995 
Chr. Wegerif, » idem • 2990 
J. Aalpoel, » Deventer, • 2949 
11. v. d. Worp, » idem . 2869 
H. Visscher, > idem • 2859 

Amsterdam. 20 Sept.: het maken der ge
bouwen en aanlegplaats en het verrichten van 
aarde-, bagger- en verdere werken, behoorende 
tot den bouw van een projecticlenmagazijn in 
polder VIII aan het Noordzeekanaal en zijkanaal 
F; ingek. 17 hilj.; 
hoogste inschr. ƒ 159 000 
minste > J. Moorman, Helder, 1 Il4,fi00 

Leeuwarden, 20 Sept.: het verbeteren van 
den Zandweg onder Jubbega-Schurega; ingek. 9 
bilj., waarbij 1 van onwaarde; minste inschr. W. 
J. Boltje, te Oudehaske, voor f 1074 
Raming , 1337 

Leeuwarden, 20 Sept.: het uitvoeren van 
baggerwerk in de haven en vóór den mond van 
de haven te Staveren; ingek. 4 bilj.; minste 
inschr. J. van Noordennen, te Ilarlingen, ƒ 6188 
Raming a 6200 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E R K E R 

van Z A T E R D A G 28 S E P T E M B E R 1H89. 

A A N K 0 N D I G I N G E N 
TAS 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Maandag, 30 Sept. 

Hazendaal (N.-Br.), te 10 uren, door het waterschap van den Rozen-
daalschen en Steenbergschen vliet, ten raadhuize: het aanleggen van 
een telephoonlijn langs den vliet, van af het boven- tot het benedensas. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van keloniën: de levering 
van ijzerwerk enz., benoodigd voor de overkappingen van twee perrons, 
ten dienste der staatsspoorwegen op Sumatra. 

's-llage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: de levering 
van verfwaren enz., loodwit, ongekookte lijnolie, geel- en roodkoper, 
ijzer en blik, gegolfd-gegalvuniseerd-ijzeren platen enz., zeildoek en 
zeilgaren. 

Dinsdag, 1 Oct. 
Hemelen (L.), te 12 uren, door burg. en weth.: het maken van de 

aardebaan en van eenige kunstwerken voor den kiezelweg van de grens 
van Ambij naar en door het dorp Bemelen, langs het gasthuis naar de 
grens van Slargraten. Aanw. te 9 uren. 

Middelburg, te 1'/, uren, door burg. en weth.: het bekrammen 
van een gedeelte der wederzijdsche dijken van het afgesneden gedeelte 
der voormalige Sliddelburgsche haven. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van staatsspoor
wegen, aan het eentraalbureau: bestek no. 13», het leveren en inkepen 
van eikenhouten dwarsliggers, in 32 perc. (Zie advert, in »°. 37.) 

Utrecht , te 2 uren, door de maatschappij tot exploitatie van staats
wegen aan het eentraalbureau: bestek no. 498, bet opbreken, leggen 
en nerleggen van sporen en wissels, het wijzigen en uitbreiden van de 
overlaadloods en het uitvoeren van daarmede m-verband-staande werk
zaamheden o(i het station Zwolle. Aanw. gehouden. Raming ƒ 32,600. 
(Zie advert, in «°. 38.) 

Beek (Geld.), te 8 uren, door den bouwmeester J. Knoops, in het 
Beeks kofliehuis: het bouwen van eene villa aan den straatweg, aldaar̂  

Woensdag, S Oct. 
Hellevoetsluis, te 10 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der 

genie, aldaar, in kamer A 16 van kazerne no. 1: het doen van verbete
ringen van ondergeschikt belang aan werken in de stelling van de monden 
der Slaas en van het Haringvliet. Bilj. inzenden uiterlijk 1 Oct., vóór 
3 uren. Raming ƒ 2600. 

's-Hage. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van werken tot verbetering van de de rivier de Slaas, tusschen 
't Wilt en Gewande, tusschen de kilometerraaien 16 en 18 der herziene 
rivierkaart onder de gemeenten Alem ca. , prov. Noord-Brabant, cn 
Driel, prov. Gelderland. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-llage, 
den ingenieur Steijn Parvé en den opzichter Groenen, te 's-Bosch. Aanw. 
gehouden. Raming ƒ 9800. 

•••terbeek, te 61/, uren, door J. van Burk, in het koffiehuis van G. 
de Hartog: het bouwen van twee woningen. Aanw. 30Sept., te 11 uren. 

Donderdag, 3 Oct. 
•-Bosch, te 10 uren, door burg. en weth.: het af- en wegbreken 

van een bestaand gebouw aan het zuidwestelijk einde der Diepstraat en 
het wederopbouwen en inrichten daarvan voor 4 militaire woningen met 
bijbehoorende overdekte houten bergplaatsen, benevens het inrichten 
van lokalen in gebruik geweest voor .hoofdwacht", tot geniebureau. 
Aanw. gehouden. (Zie advert, in n'. 38.) 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van wateist. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het makea van gordingswerken in de 
deurkassen van de voormalige keersluis te Buiksloot, behoorende tot de 
werken van het Noord-Hollandsch kanaal. Inl. bij den hoofdingenieur, 
te Haarlem, den ingenieur Kempees, te Alkmaar, en den opzichter 
Clausing, aan de Willemsluizen. Aanw. gehouden. Raming / 1170. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het herstellen der benedendeuren van 
de groote opening der schutsluis te Purrnerend, behoorende tot de 
werken van het Noord-Hollandsch kanaal. Inl. bij den hoofdingenieur, 
te Haarlem den ingenieur Kempees. te Alkmaar, en den opzichter Dirks, 
te Purrnerend. Aanw. gehouden. Raming ƒ 4900. 

F.pr (Geld.), te 12 uren, ten huize van C. SI. Essenberg: de verbou
wing van zijn hotel ahet Wapen van Epe". Aanw. 1 Oct., te 11 uren. 
Bilj. inzenden vóór 10 uren. 

Vrijdag, 4 Oct. 
«roll ingen, te 12 uren, door het ministerie van binnen!, zaken, aan 

het gebouw van het prov. best.: het bouwen van een phvsisch 
laboratorium met motorgebouwtje te Groningen. Inl. bij den rijksbouw-
kundigs voor de onderwijsgebouwen enz., te 's-Hage, en den hoofdop
zichter voor de universiteitsgebouwen J. C. Hubscher, te Groningen. 
Aanw. gehouden. Raming ƒ 76,100. 

Zaterdag, ft Oct. 
a-llage. te 2 uren, door het ministerie van justitie: het bouwen van 

een huis van bewaring te Leeuwarden. Inl. bij den ingenieur-architect 
voor de gevangenissen en rechtsgebouwen, te s-llage. Aanw. gehouden. 
Raming ƒ 100,220. (Zie advert, in »•. 87.) t , 

s-llage. te 2 uren, door het ministerie van justitie: het leveren 
van 200 stuks ijzeren koekoeken, ten behoeve der strafgevangenis te 
Rotterdam. Inl. bn den ingenieur-architect voor de gevangenissen en 
rechtsgebouwen te s-Hage. Raming ƒ 1750. (Zie advert, is »». 38.) 

Maandag, I Oct. 
's-Hage, te l l 1 / , uren, door het ministerie van waterst.enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van de Linge-
werken te Asperen, prov. Zuid-Holland. InL bij den hoofdingenieur, te 

Haarlem, den ingenieur, te 's-Hage, en den opzichter La Fontijn. te 
Gorichem. Aanw. 30 Sept. Raming j 1600 per jaar. 

Krimpen ad. U s e l , te 12 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden 
van de Krimpenerwaard, ten huize van de Wed. H. Klisters: het leveren 
van 16000 bos rijs, 10.650 palen, 960 bos latten en 1050 slieten. 

's-Hage, te l 1 / , uren, door burg. en weth : het houwen van een 
machinegebouw en schoorsteen tot plaatsing van hetpompwerktuig met 
bijbehoorende werken voor iiitpomping der kanalen in het noordoostelijk 
gedeelte der gemeente, in de nabijheid der Timorstraat. Aanw. 4 Oct., 
te 10 uren. 

Dinsdag, M Oct. 
Lelden , te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie te 

's-Hage, in het geniemagazijn: het doen van voorzieningen aan militaire 
gebouwen te Leiden. Bilj. inzenden uiterlijk 7 Oct., vóór 3 uren, bij 
den hoofdopzichter van fortificatiën, te Leiden. 

Venloo, te 11 uren. door burg. en weth.: het maken van een nieuw 
eikenhouten bovendek op de Slaasbrug, aldaar. 

Hoofdplaat (Zeel.), te 3 uren, door het tijdelijk best. der waterkee
ring van de ealamiteuse Hoofdplaat- en Thomaespolders, in de directie
keet: het herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April'90, van 
de aarde-, kram- en rijswerken, aan de waterkeering van den calamiteusen 
Thomaespolder. Aanw. 1 en 4 Oct., van 2—4 uren. 

Woensdag, 1» Oct. 
Amsterdam, te 1 uur, in een der lokalen van het gebouw der 

Maatschappij tot Nut van 't Algemeen: de levering van diverse goederen, 
gereedschappen enz., in 3 perc. 

Donderdag, 10 Ocl. 
'a-Bosch, tn 10 uren. door burg. en weth.: het maken van afrastering, 

draai hekken en afdekking van putten, ten behoeve der stedelijke gas
fabriek. Aanw. 5 Oct., te 10 uren. {Zie advert, in »°. 39.) 

Dinsdag. IS Oct. 
Rotterdam, in het Timmerhuis: dc levering in '90 van eiken-, 

grenen-, dennen- en vuren timmerhout enz. 
Donderdag, 1} Oct. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het maken van een bestraat paarden
pad in den weg Alkmaar naar Nieuwediep, behoorende rot de groote 
rijkswegen in de prov. Noord-Holland. Inl. hij den hoofdingenieur, te 
Haarlem, den ingenieur Kenipeas en den opzichter Lugten, beide te 
Alkmaar. Aanw. 10 Oct. Raming ƒ 1400. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., «an 
het gebouw van het prov. best.: liet bouwen van eene pontwachters-
wonitig nabij de Jacob- Klaassenssluis, behoorende tot de werken van 
het Noord-llóllaniisch kanaal. Inl. bij den hoofdingenieur, 
den ingenieur Kempees en den opzichter Lugten,, beide 
Aanw. 10 Oct. Raming f 4500. 

Vrijdag , t*> Oct. 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterst enz... aan 

het gebouw van het prov. best: het verbouwen van een hlllpsluis-
meesterswoning te Sas-van-Gent tot sluismeesterswoning. Inl. bij den 
hoofdingenieur, te Middelburg, en den ingenieur, te Neuzen. Aanw. 9 
en 11 Oct. Raming ƒ 1385. 

Leeuwarden, te 1 uur, door den prov, waterstaat, aan liet gebouw 
van het prov. best: het verlengen van de sluismuren en vloeren van de 
Tacozijl bij Lemmer, met het aanbrengen van ijzeren ebdeuren. Aanw. 
16 Oct., te 10'/, uren. Raming ƒ 4500. 

Woensdag, 23 Oct. 
s-Hage. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken en stellen van de ijzeren bovenbouwen voor de vaste bruggen in 
de omgelegde Rijnspoorwegbanen L'trecht—Amsterdam en L'trecht— 
Rotterdam, onder de gemeenten Zuilen en L'trecht, behoorende tot de 
werken voor den aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam 
met de Slerwede. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan, den ingenieur 
Kemper en den adjunct-ingenieur Schroeder van der Kolk, allen te 
L'trecht. Aanw. 16 Oct., te 1 uur. Raming /' 306,600. 

'a-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz: de 
uitvoering van herstellingen en vernieuwingen aan de werken van den 
Baardwijkschen overlaat met de rijkssluis in de oostelijke vaartkade van 
Waalwijk, behoorende tot de werken van de Maas, met het onderhoud 
van die werken van 1 Jan. tot en met 31 Dec. '90, benevens voor het 
zoo noodig leggen in '90 der zomersluiting in genoemden overlaat. Inl. 
bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur Steijn Parvé, 
te 's-Bosch, en den opzichter Kouwenberg, te Heusden. Aanw. 16 Oct. 
Raming ƒ 2500. 

Vrijdag, 1 Nov. 
Leeuwarden, te 12 uren, door liet ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van de rijks-
havenwerken te Lemmer en Takozijl. Inl. bij den hoofdingenieur en 
den ingenieur, beidj te Leeuwarden, en den opzichter Oddens, te Sneek. 
Aanw. 26 Oct. Raming ƒ 48S0 per jaar. 

te Haarlem, 
te Alkmaar. 
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A A N B E S T E D I N G E N . 
*>inM'k. IT Sept.: liet slatten nf uitdiepen van 

de Westhoruiner opvaart bi; liet dorp West hem 
(gein. Wijinbritseradeel), gegund aan l i . Plan
tonga en L Bouwhuis, te Exmorra, voor 
ƒ 826.75. 

Hm» rn , 18 Sopt.: het bouwen van een 
sociëteitsgebouw met woning enz.; gegund aan 
Bylard en Van Veerssen, te Hilversum, voor 

ƒ 10,650. 
« i i i t i e r i l a i n , li* Sept.: bet bouwen van zes 

woonhuizen aan één blok op een terrein aan de 
Schoolstraat bij de Weosperzijdo te Nieuwer
amstel, onder beheer van dm» architect W. 
Langhout tl/..; ingek. 15 bilj., alt 

Boon, 
Heijink. 
I. Sliüsdam, 
Rietsnijder & Zn., 
R. Hendriks. 
I' Sleeswijk, 
Greve, 

Ie Amsterdam. f 49,013 
• idem i 49,490 
1 idem - 48,780 
a idem » 48,755 
y Os, i 47,4(17 
n Amsterdam, > 46,000 
n Buiksloot, u 45,585 

Amsterdam. • 45.554 
• idem • 45.250 
» idem » 45,000 
a idem • 44,990 
. idem • 44,990 
a idem • 44,700 
- Weesp, • 44,440 
a Amsterdam, a 4:1,980 

ƒ 89,498 
» 25.000 
a 24,200 
i 2:1,145 
» 22,890 
» 22,880 
l 22,840 
i 28,890 

B 21.975 

O. Woud, 
W. Voorham, 
K. .1. B. v. Damme 
li . Cruyff, 
J. Sehaafstra, 
H. Schouten. 
W. Westerhof, 
A. J. \. Liemt, 

Amsterdam, 20 Sept.: het ophoogen van 
het terrein van de voormalige glasblazerij aan 
den Amsteldijk te Nieuweramstel. met bijleve
ring van alle materialen en arbeidsloonen, onder 
beheer van den ingenieur-architect A. L. van 
Gendt: ingek. 26 bilj., als: 
W. de L e o n , Sloten, 
C. Bus, Haarlemmermeer. 
P. Zanen Cz., Ammerstol, 
C. v. Roven, Nieuweramstel, 
Van der Hoek & Co., Amsterdam, 
W. Westerhof, Weesp, 
P. Zanen 11/.. Ammerstol, 
P. Duinker, Amsterdam, 
J. Schuitemaker, Dordrecht, en Bos 

Zuiderhoek, Sliedrecht. 
A. Volleer Lz., idem 
\V. H. SweU, Hardinksveld, 
H. .1. Nederhoist. Gouda, 
I). Heijink, Amsterdam. 
Pli. Kriekaart. idem 
C. de Jong Jz., Hardinksveld, 
P. Schmidt en E. Hermans, Amsterdam, 
Gerlijn en De liaan, idem 
F. W. Dekker, Sliedrecht, 
C. v. d. Heijden, Hardinksveld, 
P. Westmaas. Amsterdam, 
\V, Goedkoop Dz., idem 
L. Kalis kz.. Sliedrecht, 
J . Faas. Amsterdam. 
G. A. v. Hattem, Sliedrecht, 
W. Ambagtsheer, Nieuweramstel, 
C. Alberts, idem 

lireuwiirdeii, 20 Sept.: liet verbeteren van 
den zandweg van Jubbega naar Schurega; ingek. 
8 bilj.. als: 
IL v. Zinderen Bakdei, (lom-dijk 
H. Sterk. Oosten neer, 
J. \V. lïingnoldus. Gorredijk. 
J. K. Luiting. Oosterwolde, 
J. J. Hoiuna, Lange/waag, 
J. v. Koordennen Harlingen, 
li G. Reiger. Oudehaske, 
II. Boltje, idem 
Raming 

Leeuwarden, 20 Sept.: het opbouwen van 
hyt afgebrande boerenhuis te Giekork, t<M>be-
hoerende aan bet Old-Buigerweeshuis te Leeu
warden, onder beheer van den architect F, 
Brouwer, te Kornjuin; ingekomen 21 bilj.. als: 

M. Schotanus, Boxum. /' 10,780 
P. M, Boonstra, Menaldum, i 10,808 
IL J. Gros, Rauwerd, • 10.661 
Gegund. 

Ili'inenoord. 21 Sept.: het bouwen eener 
docterswoning met koetshuis enz.; minste inschr. 
waren: 

Perc. 1, timmerwerk, J . de Raat, te Heinen-
oord, voor ƒ 1900. 

Perc. 2, metselwerk, P. v. d. Wulp Kz., te 
Hi'inenonrd, voor /' 2182. 

Perc. 3, gesmeed ijzerwerk, Corn. Morel, te 
Hekelingen, voor f 125. 

Perc. 4, lood, zink, koperen metaal, J. Seijlïert. 
te Dordrecht, voor f 292. 

Perc. 5, verf-, glas- en behangwerk, A. de 
Jongste, te Heinenoord. voor f 349. 

I l l l v e r r t u n i , 21 Sept.: het bouwen van een 
stokerij met ij/eren kap. een fundeering voor 
het ovenbink en eenige andere werken op de 
gemeente-gasfabriek te Hilversum; ingekomen 
10 bilj., als: 
J. v. d. Brul, te 
W. Zwaan. • 
D. Barneveld, » 
II. Weitjens, » 
E. Saltznerr. •» 
J. en IL Nieuwen-

huijsen, a 
.1. Bijlard. a 
R. Mouw, a 
li. A. v. Rlujn, a 
J . C. T. Zweesaardt, » 

Leeuwen, 21 Sept 
nieuwen bijbouw niet eet- en slaapzalen, kapel, 
sacristie enz., bij het bestaande liefdegesticht, 
onder beheer van den architect Arn. van Meer, 
te Zevenbergen; ingek. 5 bilj,. als: 
G. v. Uiiither. te Os, ƒ 28,035 
F. v. Dtnther, • idem » 27.900 

3h. v. d. Weerde, i Altforst. a 27,800 
P. M. Miihlstaf, • Leiden, • 27,550 

ü. v. Helmondt, • Wamel. a 23,945 
.4 uiNt e r « I u t i i . 23 Sept.: het rioleeren van 
n gedeelte van den Lageweg alsmede het in 
rband daarmede verleggen van de bestaande 

wegbedekking, voor rekenmg van het Willems
park; ingek. 15 bilj., als: 
A. Kuaaen, Amsterdam. 
J. v. Brum melen, idem 

21.670 l i l . Meijeus, Leiden, 
• 21,4001 G. ter Hraak, Nieuweramstel, 
» 21,343 G. Smit en Hermans, Amsterdam. 
> 21,3001 L. Pot, Buiksloot, 
» 21,000 I K. Schreiider Kulborn, 

J. Nat Cz.. Ileemster, /" 11,900 
| Jac. de Vries, Purinerend, » 11,470 
, Gun. Liefhebber, Kukhuizen, » 10.998 
j A. Stam, Sehermerhorn, » 10,945 
t West en Roozendaal, Kukhuizen, a 10,860 

Hu ii i e ii t 23 Sept., voor rekening der ge
meente: lo. de vergrooting der school te Zande-
weer; ingek. 10 bilj., als: 
F . Dieters, 
J . Lellers, 
A. Kiel, 
H. Bos, 
.1. Arends. 
N. Lellers. 
H. Nieland, 
J. Zeldenrrst, 
11. Jansen, 
IL Bijzeuberg, 

te Lellens, ƒ 2Uf>4 
a üskwerd, i 2861 
» Uithuizen, » 2776 

Uïthui/ermeeden, » 272S 

Hilversum. 
f 6670 idem "» 6150 

Vreeswijk, » 6080 
Bussum, » 5999 
Hilversum, a 5984.20 

idem o 5815 
idem a 5638 
idem » 534S 
idem a 4795 
idem a 4788 

: het maken van een 

2H.S8N 
20,660 
111,0110 
111.800 
l'J.200 
10,184 
10,047 
111,000 
18.888 
18,2011 
17,000 
17,580 

1290 
1280 
1277 
1268 
I 197 
1 178 

A llelsing. Amsterdam, 
W. Leon. Nieuweramstel, 
J. 1*. Cornelissen. Amsterdam, 
J. Poot, idem 
J. de Vries, Purinerend, 
F. G. Kriekaart, Amsterdam, 
C. v. Boven, Nieuweramstel, 
.1. Faas, Amsterdam, 

Amsterdam, 2.1 Sept, voor rekening 
meente: lo. liet maken van een accuiiiulutnr-
ffebouw en houten ftindeeringen voor de huis-
leidingen ten dienste der hydraulische inrichting 
aan do Handelskade; ingek. 10 hilj., als 

ƒ 6800 
. 499.-1 
» UIIOO 
I 3690 
» 3650 
» 3600 
. 3550 
» 3516 
» 3450 
• 3333 
» 3315 
» 3290 
» 3200 
» 3010 
» 2850 
der gi 

11. Ilinkla, 
A. 1'uans. 
G. 1). v. Doorn, 
K. J. 11. v. Damme, 
E. H. Helle. 
G. Hoon, 
II. C. Dorlas, 
II. Cruijll, 

» 1094 | .1. Sehaafstra. 
1074 
1337 

J. Prakken. Hui/imi, 
J. H. Hos, Twijzel. 
R. Feikema, Dronrüp, 
\V. ï . Nauta. llijlaard, 
P. II. v. d. Veen, Goutnm, 
K. Tolman, Hoornheigen, 
R. .Ie Jong, Oerkerk. 
P. J. Vonk. Lreterp. 
H. v d. Heide, Leeuwarden, 
S. T. de Vries. Parrega, 
Y. Schuitomuker, Peins. 
W. Mienstra, 't Meer hij Heerenveen, 
P. Reisina, Menaldum, 
J. v. d. Steeg. Hardegarijp, 
Joh. v. Dijk, Blija, 
Osinpa, Aalsum, 
F. G. Rolsma, Herlikum, 
J. Jansma, liallum, 

W. .1. v. d. Horst, 

te Buiksloot, 
Amsterdam, 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

' 17,159 
16.800 
16,648 
16,240 
15,900 
15,400 
14.449 
12.450 
12,110 
11,935 

2o. het houwen van een schoepssteiger aan 
le De-liuijterkade; ingek. 15 hilj., als: 

te Dordrecht, / 56.995 
» Amsterdam, » 56.800 
» Sliedrecht, » 51.5IX) 
» Amsterdam, » 50700 
• idem . 49.890 
» idem » 49,610 

Volker Dz.. 
C. T. Kijkela, 
F. W. liekker, 
A. Kramers, 
.1. Schuitemaker, 
f. J. Maks, 
P. Schmidt en E, 

Hermans 
.1. J. Rookholst, 
II. Ilinkla, 
M. Deutekom, 
II J. Meekers, 
II. Rietsnijder, 
II. J. Nederhoist, 
G. D. v. Doorn, 
I'. Dmiiki 

13,640 
'» 12,823 
» 12.700 
» 12,673 
» 12.600 
» 12,552 
l 12,528 
» 12,344 
i> 12,169 
» 11,859 
» 11.844 
» 11.800 
, 11,800 
> 11.524 
I 11.390 
» 11.321 
» 11,276 -
x 11,260'L. v. Zon. Pui-merend, 

idem » 49,425 
idem » 48.960 

Buiksloot, i 48,871 
Amsterdam, > 47,489 

idem . 46,951 
idem » 46,850 

Gouda, » 45,287 
Amsterdam, * 45,200 

idem » 44,971 
Brem.Ier, 23 Sept.: het houwen eenerZuid-

Hollandsclte boerderij aan den Jisperweg, onder 
beheer van den architect A, II. D. Rups; ingek. 
7 bilj., als: 
.1. Verweel, Oosthuizcn, ƒ 12,734 

. 12,389 

> Uithuizen, » 27L9 
» idem » 2666 
» Warfum, • 2509 
, idem * 2444 
» Middelstum, » 2378 
» Winsum, » 2199 

2o. "de levering van schoolmeubelen; ingek. 7 
bilj., als: 
J. Lellers, te üskwerd, / 850 
N. Lellers, » Uithuizen, » 825 
IL Bos, » Uithnizermocden, » 740 
II. Hijzenherg, » Winsuin. » 703 
E. Kool, » Middelstum, > 689 
.1. Arends, • Uithuizen, » 664 
H. Ilijinoldt, » Westereinden, « 549 

Amsterdam, 23 Sept.: bestek no. 446. het 
maken van ophoogingen. spoorinrichtingen, eene 
brug met houten onder- en ijzeren bovenbouw, 
eene veelosplaats, bestratingen en verdere bijko
mende werken, voor een spoorverbinding naar 
het abattoir te Amsterdam, voor de Holl. ijzeren 
spoorwegmaatschappij; ingek. 10 bilj., als: 
0. Bos. Haarlemmermeer, / 21,450 
P. v. Essen, Halfweg, » 21,070 
W. v. d. Kooij, Amersfoort, » 19,990 
W. WesterhoV. Weesp, » 19,384 
V. Ph. Braun, Beverwijk, » 19.300 
II. Zwep, Amersfoort, » 18,900 
H. Wienlioven, Schiedam, » 18 870 
J. Smit, Weesp, » 18,790 
(". J. Maks Jz„ Amsterdam, • 17,820 
II. I. Meekers, idem » 17,761 
Raming » 18,000 

Laren, 23 Sept.: bet bouwen eener lï.-K. 
school; ingek. 4 bilj.; 
hoogste inschr. ƒ 7994 
minste » B. II. Majoor, Laren, » 7540 
Gegund. 

Haarlem. 23 Sept.: het vernieuwen van 
pei-c. uo. 71 aan het Spaarne aldaar, onder 
beheer van de architecten A. en J. A. G. van der 
Steur); ingek. 10 bilj., als: 
B. Hagen, te Haarlem, ƒ 13,525 
.1. Verhouw, » Voorschoten, » 13,467 
A. Riukema, . Haarlem, » 13.397 
.1. E. W. Kriege, » idem :> 13,320 
G. P. .1. Heccari, • idem » 12.400 
J. C. v. Reijzen, » idem » 12,227 
Chr. Cobelentz, » idem » 11,956 
J. P. A. Nelissen. » idem » 11.888 
II. London, M idem » 11,660 
M. v. Ommeren, » idem » 11.467 
Gegund. 
Raming ƒ 12.500 

Trirhi (gem. Buurmalsen). 24 Sept.: het ver
bouwen der ojienbare school te Tricht; ingek. 9 
bilj., als: 
B. 'v.llekkuin, Beusichem, ƒ 4978 
G. C. v. Mourik, Buren, • 4800 
L. v, Velzen, Herwijnen, » 4538 
W. v. I.ith en M. C. Verkuijl. Gelderinalsen, » 4369 
J. II. v. Berghem, Waardenburg. » 4284 
W. Schroot, Deil, cn II. Roelofs, Opijnen,» 4145 
Th. II. Jansen, Rumpt, » 3999 
A. A. v. Itterson. Ileesd. » 3972 
D. v. Mameren, Asch, . 8918 

dezelfde, met de levering van glazen 
schoolborden. » 3996 

Gegund aan D. v. Mameren, voor ƒ 3996. 
t 'trerlit. 24 Sept.: bestek no. 500, het maken 

eener spoorweg haven en het verrichten van bij
komende werken te Zuidbroek, voor de maat
schappij tot expl. van staatss|ioorwegen; ingek. 
18 hilj., als: 
S. II. Buitenkamp. Siddebiiren, ƒ 19,250 
11. de Herder, Groningen, » 17.983 
B. de Jong, idem » 17.957 
W. Heespelink, idem » 17,887 
M. de Vries, Lemmer, » 17,640 
I). Kramer, Midwolda, . 17,200 
K. de Grooth. Winschoten, » 16,700 
A. v. Hezik, Kerkdriel, » 16,133 
II. Dik. Winschoten, » 16,123 
F. v. Balen, Nieiiweschans, » 15,985 
.1. Benninga, Beduni, * 15,980 
A. Pastoor, Stedum. » 15,886 
J. P. Hosscher, Oude-I'ekela, • 15,884 
W. de Vries, Garnwerd, » 15,84.3 
J. v. Harpen, Amersfoort, » 15,680 
A. Terwindt, Westpannei-den, a 15,190 

H. v. Dijk, Groningen, ƒ 16,087 
F. Kloosterman, Hetueluni, en IL 

Brouwer, Stiens, » 14,900 
Raming » 15,300 

•udenban l i , 24 Sept.: het bouwen van eer. 
R.-K. college met kapelgebouw, onder beheer 
van den architect Nic. Molenaar, te 's-llage; 
ingek. 21 bilj., als: 
C. P. W. Dessing, Gouda, ƒ 108,800 
F. Raaijmakers, Nieuweramstel, » 106,000 
Oerlijn en He Haan. Amsterdam, » 106,000 
L. de Rooij, Tilburg, » 105,500 
A. l'aans, Amsterdam, » 105,200 
P. Rings. Zandpoort. » 105.060 
A. J . v. Liemt, Amsterdam, » 105,100 
W. l i . v. Herkiim, idem » 104,960 
W. Westerhof, Weesp, » 101,638 
B. Krijnen, 's-llage, » 104.445 
G. v. Rassel, Utrecht, » 1H4.20H 
L. Vlasman, Amsterdam, » 10:1.0110 
J. Hoodenrijs, 's-Hage, » 102,000 
J . P. M. Muhlstall', Leiden, • 99,800 
J. Mentors, Haarlem, » 911,6(10 
C. Bastiaansen, Bergen-op-Zoom, « 98,900 
Nic. Perquin & Zn.. Berkel (Z.-IL), » 98,640 
K. J. B. v. Damme, Amsterdam, » 98,000 
J. .1. Hornstra, Hergen-op-Zoom, » 97,366 I 
P. II. Verstoijne, Oosterwijk. » 87,000 
Arn. v. Meer, Zevenbergen, » 86.183 
Geuuiid. 

- Ila-e 25 Sept., onder beheer van het mi
nisterie van waterst. enz.: lo. de uitvoering 
van baggerwerk in de rivier de Boven-Merwede 
beneden Gorichem; ingek. 4 bilj., als: 

per M 3 

L. Kalis Kz, Sliedrecht, / 0.227 
P. A. Bos, Gorichem, "» 0.225 
A. Volker Lz., Sliedrecht, » 0.19 
T. Volker, Dordrecht, • 0.19 
Kaming » 0.25 

2o. het opruimen van de zandplaat in het bed 
der rivier de Maas, onder de gemeente Littooien; 
ingekomen 9 bilj., als: 
A. v. d. Vlies, Zalt-Bommel, ƒ 0.293 
J. P. ile Groot, Giesendam, » 0.23 
J. F. Lips en W. v. Oss, Nijmegen, • 0.201 
II. v. Anrooy Jz., Nieuwaal en A. J. 

Vermeulen, Nijmegen, » 0.20 
A. Volker Lz„ Sliedrecht, » 0.20 
A. Visser, Haarlem, » 0.20 
A. L. v. Wijngaarden Uz., Sliedrecht, » 0.198 
J. Hillen. Grave, » 0.192 
W. P. de Vries, Rossum, » 0.19 
Haming » 0.21 

3o. het maken van voltooiingswerken, voor het 
kanaalgedeelte van nabij den St.-Antoniedijk 
(gem. Daemon) tot de Oude Vecht te Nichtevecht; 
ingekomen 11 bilj., als: 
P. v. Essen, Halfweg, ƒ 12,997 
D. Barneveld, Vreeswijk, » 10,440 
C. Bos, Haarlemmermeer, » 9,944 
W. Blankevoort Cz., Dorgerdam, » 9,796 
B. Vermalen, Weesp, » 9,550 
J. Monster, Vreeswijk, » 9.609 
R. Barneveld. idem » 9,420 
J. Poot, Amsterdam. » 9.400 
J. Boverholl, Diemen, » 9.344 
A. Brugman. Zaandam, • 9,310 
G. Schermers, Dussen. » 8.748 
Raming » »,600 

4o. herbesteding voor het maken van eene 
vergrooting aan de locomotievenloods, van een 
open brandstotVenbergplaats eu van eenige verdere 
werken, benevens liet leggen van sporen en 
wissels op het station Groningen; ingekomen 8 
hilj.. als: 
C. Eckhardt Almeloo, ƒ 37,950 
J. J. de Gilde, Uselmuiden, • 37,745 
A. Blocks, Zwolle, » 35,650 
W Wissing, Arnhem, » 35,525 
A. v. Hezik. Kerkdriel. » 35.499 
K. de Grooth, Winschoten, • 35,450 
J. C. Carmiggelt, Brummen, » 36,100 
A. de Vries, Groningen, I 33.300 
Raming " ;I5,550 

nieuweramstel, 25 Sept.: het al breken, ver
plaatsen eu wederopbouwen en verdere bijko
mende werken van eene groenboershofstede met 
spoelhuis enz., gelegen op een stuk land ten 
zuiden van het concertgebouw; ingek. 8 bilj.; 
minste inschr. P. J. Vetter, te Nicuwerainslel, 
voor ƒ 13,400. 

Winterswijk, 25 Sept., voor rekening der 
gemeentel lo. het verbeteren van bestaande en 
maken van eenige nieuwe bestratingen in en 
bij het dorp Winterswijk; ingek. 4 bilj., als: 
11'. W. Jaarsveld, te Lichtenvoorde, ƒ 4200 
C. ter Haar, • Winterswijk, » 3600 
G. Wolfs, » idem » 3589 
H. J. te Siepe, » idem » 3565 
Gegund. 

2o. het bouwen van eene onderwijzerswoning 

in de buurtschap Brinkheurne (gem. Winters
wijk); ingekomen 9 bilj., als: 
J. W. Kobus. te Winterswijk, f 4444 
H. J . te Siepe, . idem » 4387 
C. ter Haar, » idem • 4380 
G. Wolfs, » idem » 4259 
J. R. Sellink, » idem . 4220 
J. H. ten Haken, » idem » 4130 
J . B. Renskcrs, » idem » 4130 
W. j . Streek, • idem » 4114 
G. J. Renskers Jr., » idem » 4099 
Gegund. 

Wit (om 25 Sept.: het bouwen eener nieuwe 
school enz., te Eis-Wittem; 
hoogste inschr. E. Dupuis. Wijlré, ƒ 9137 
minste inschr. .1. J. Roijen, Meer, • 6403 

Haarlem. 25 Sept.: het aanbrengen .van 
betondekkingen op het fort bij IJmuiden. onder 
beheer der genie, te Haarlem; ingekomen 10 
bilj., als: 

ƒ 56.800 I'. Spruit. 
C. Bos, 
C. I). Kleijn, 
B. Zuiderhoek. 
J. Schuitemaker, 
A . Visser . 
C. .1. Kalis Jz., 
G. 11. v. d. Heijden, 
C. Eijsvojzel. 
J. J. v. Sluisdam, 
Raming 

» 55.291 
» 49,976 
> 46,700 
» 46.298 
» 45.758 

13.997 
• 43,240 
» 41,341 
> 38,987 

47.200 
Willemstad. 25 Sept.: het verrichten van 

baggerwerk tot onderhoud van de Oud-lieijning-
sche haven bij het fort De-Ruijter; ingekomen 
1 hilj. van A. L. v. Wijngaarden, te Sliedrecht, 
voor ƒ H90 
Raming » 1000 

<4t.-Annu|iaroclile. 26 Sept.: het verhouwen 
van een huis voor den rijksveearts R. Boer Hz., 
onder beheer van den architect J. Winters Jr.; 
ingek. 6 bilj, als: 
W. Prins. Oudeliiltzijl, j 2176 
Gebr. Pot. St-Annaparochie, » 2167 
A. v. Randen, Wier, I 2145 
S. Smits, Herlikum, • 2121 
F. Duhdin, Oudebiltzijl, » 2084 
I). Keurling, St-Annaparochie, • 1967 
Gedund. 

's-Ba.cli ' . 27 Sept.: het opruimen van ondiep
ten en het uitvoeren van verdere werken in de 
gekanaliseerde Dieze, prov. Noord-Brabant: minste 
nscbr. A. W. Groot, te Hintham, voor / 6360 
Raming » 7500 
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A A N K O N D I G I N G E N 
VAK 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Maandag;, 7 Oct. 

Graningen, te 11 uren, door de vereeniging »WerkmanJïteun", in 
het kofliehuis tde Pool": het houwen van 49 woningen en het aanloggen 
van straten met riolen en zinkputten, in perc. en in massa, op een terrein 
buiten de Apoort. Inl. bij den architect K. Hoekzema. Aanw. gehouden. 

'•-Hage, te H ' i uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van de Linge-
werken te Asperen, prov. Zuid-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur, te 
Haarlem, den ingenieur, te 's-Hage. en den opzichter La Fontijn, te 
Gorichem. Aanw. gehouden. Raming J 1800 per jaar. 

Krimpen a/d. U s e l . te 12 uren, door dijkgraaf eu hoogheemraden 
van de Krimpenerwaard, ten huize van de Wed. H. Kusters: het leveren 
van 16000 bos rijs, 10,650 palen, 'J60 bos latten en 1050 slieten. 

'•-Hage, te L>/e uren, door burg. en weth.: het bouwen van een 
machinegebouw en schoorsteen tot plaatsing van hetpompweiktuig met 
bijbehoorende werken voor uitpomping der Kanalen in het noordoostelijk 
gedeelte der gemeente, in de nabijheid der Timorstraat. Aanw. gehouden. 

O H hen. te 4 uren, door den aannemer Versteijnen: de stukadoor
werken van het klooster en de scholen te Orthen. Inl. op het werk. 

Dinsdag, f* Oct. 
Lelden, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der geniete 

's-Hage, in het geniemagazijn: het doen van voorzieningen aan militaire 
gebouwen te Leiden. Bilj. inzenden uiterlijk 7 Oct., vóór 3 uren, bij 
den hoofdopzichter van fortificatiën, te Leiden. 

Venloo, te 11 nren, door burg. en weth.: het maken vaneen nieuw 
eikenhouten bovendek op de Maasbrug, aldaar. 

Hoofdplaat (Zeel.), te 8 uren. door het tijdelijk best. der waterkee
ring van de calamiteuse Hoofdplaat- en Thomaospolders, in de directie
keet: het herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April'90, van 
de aarde-, kram- en rijswerken, aan de waterkeering van den calamiteusen 
Thomaespolder. Aanw. gehouden. 

Apeldoorn, te 7 uren, door den ingenieur-architect C. M. Gardenier, 
in het café »de Moriaan": het bouwen van een dubbel winkelhuis. Aanw. 
gehouden. 

O lidkerk (Friesl.): het maken van eene nieuwe as in den polder
molen bij Oudkerk. 

Woensdag, • Oct. 
Amsterdam, te 1 uur, in een dei- lokalen van het gebouw der 

Maatschappij tot Nut van 't Algemeen: de levering van diverse goederen, 
gereedschappen enz., in 74 perc. 

Grenlngen, te 8 uren: het bouwen eener behuizing in de Zwane-
straat, get. lett. K. 57, onder bijlevering van alle daartoe noodige 
bouwstoffen enz. Inl. bij den architect N. W. Lit. Aanw. 7 Oct., 
te 11 uren. 

Donderdag, 10 Oct. 
'•-Bosch, te 10 uren, door burg. en weth.: het maken van afrastering, 

draaihekken en afdekking van putten, ten behoeve der stedelijke gas
fabriek. Aanw. gehouden. (Zie advert, in n°. 3D.) 

Bal Innen (Zeel.), te 1 uur, ten huize van H. Vencinan: de herbouw 
van de afgebrande woning van .1. Krans, met bijlevering van het grootste 
deel der materialen. Aanw. 10 Oct., van 10—12 uren. 

Rotterdam, te 3 uren, in de sociëteit «Harmonie": het bouwen van 
een nieuwe kegelbaan en butletten op de plaats der sociëteit voornoemd. 
Inl. bij den architect A. van Ameijden van Duijm Hz. Aanw. 7 Oct., 
te 10 uren. 

Zaterdag, 1Z Oct. 
Wlssenkerke, te 10'/» uren, door het best. der waterkeering van 

den calamiteusen polder «Anna Friso": het verdedigen van den onder-
zeeschen oever door zinkwerk en steenbestorting aan genoemden leider, 
dienst '89/'90. Aanw. 9 Oct., te 9 uren. 

's-Hage, te 1 uur, door burg. en weth.: de levering van pl. m. 
600 ton gegoten-ijzeren buizen en van diverse hulpstukken, ten dienste 
van de gemeente-gasfabriek, aldaar. Inl. aan het bureau dor fabriek. 

Utrecht, te 2 uren, door het ministerie van binnen), zaken, aan het 
gebouw van het prov. best.: het uitbreiden van het physio logisch 
laboratorium te Utrecht. Inl. bij den rijksbouwkundige voor de onder
wijsgebouwen enz., te 's-Hage, en den hoofdopzichter der universiteits
gebouwen W. H. Schoonhein, te Utrecht. Aanw. gehouden. Raming 
ƒ9100. 

Hotterdam, te 3 uren, door de Nederlandsche kaenoliet- en koolzuur-
maatschappij isysteem Beins": het bouwen eener fabriek, op een 
terrein achter de Nassaukade. Inl bij den architect A. Nolen te Schiedam. 
Aanw. 9 Oct., te 11 uren. 

Maandag, 14 Oct. 
Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: het bouwen van eene 

openbare lagere school der le klasse, op een terrein aan de De-Witte
straat. Inl. ten kantore van den stads-arclutect, Raadhuis, kamer no. 
101, van 10—12 uren. 

Dinsdag, IS Oct. 
Rotterdam, in het Timmerhuis: de levering in '90 van eiken-, 

grenen-, dennen- en vuren timmerhout enz. 
Woensdag, t o Oct. 

Hontenisse, te 2 uren, door het best. der waterkeering van het 
calamiteuse waterschap Walsoorden: het maken van werken tot verde
diging van den oever van bovengenoemd calamiteus waterschap. Aanw. 
9 en 12 Oct., tc 10 uren. 

Donderdag, 17 Oct. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het maken van een bestraat paarden-
pad in den weg Alkmaar naar Nieuwediep, behoorende tot de groote 
rijkswegen in de prov. Nonrd-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur, te 
Haarlem, den ingenieur Kernpees en den opzichter Lugten, beide te 
Alkmaar. Aanw. IU Oct. Raming ƒ 1400. 

Haarlem, te 11 uren, door net ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het bouwen van eene pontwachters-
woning nahij de Jacob-Klaassenssliiis, hehoorende tot de werken van 
het Noord-llollandsch kanaal. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, 
den ingenieur Keuipees en den opzichter Lugten,, beide ie Alkmaar. 
Aanw. 10 Oct. Raming /' 4500. 

Hotterdam , te 12 uren, in het café van Bierman, Lange Warande, 
aldaar: het bouwen van een stoomzuivelfabriek onder de gemeente 
lliïlegersberg. Inl. bij den architect W. C. Coepijn. Aanw. 11 Oct., 
te 10 uren. 

Vrijdag , IS Ort. 
Middelburg, te 10 uren, door bet ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best: het verbouwen van een hulpsluis-
meesterswoning te Sas-van-Gent, tot sluismeesterswoning. Inl. hij den 
hoofdingenieur, te Middelburg, en den ingenieur, te Neuzen. Aanw. 9 
en 11 Oct. Raming ƒ 1285. 

Leeuwarden, te 1 uur. door den prov. waterstaat, aan het gebouw 
van het prov. best.: het verlengen van de sluismuren en vloeren van de 
Tacozijl bij Lemmer, met het aanbrengen van ijzeren ebdeuren. Aanw. 
16 Oct., te 10'/, uren. Raming ƒ 4500. (Zie advert, in n°. 40.) 

Woensdag , Ï3 Ort. 
•-Hage. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken en stellen van de ijzeren bovenbouwen voor de vaste bruggen in 
de omgelegde Rijnspoorwegbanen I'trecht—Amsterdam en L'trecht— 
Rotterdam, onder de gemeenten Zuilen en Utrecht behoorende tot de 
werken voor den aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam 
met de Merwede. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan, den ingenieur 
Kemper en den adjunct-ingenieur Schroeder van der Kolk, allen te 
L'trecht. Aanw. 16 Oct., te 1 uur. Raming /' 306,600. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz: de 
uitvoering van herstellingen eu vernieuwingen aan de werken van den 
Baardwiikschen overlaat met de rijkssluis in de oostelijke vaartkade van 
Waalwijk, behoorende tot de werken van de Maas, met bet onderhoud 
van die werken van I Jan. tot en met 31 Dec. '00, henevens voor het 
zoo noodig leggen in '90 der zomersluiting iu genoemden overlaat. Inl. 
bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur Steijn Parvé, 
te 's-Bosch. en den opzichter Kouwenberg, te lleusden. Aanw. 16 Oct. 
Raming / 2500. 

s-llage. te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
venlie|>en van het grootscheepvaarwater in het Scheur, tusschen Maas
sluis en Vlaardingen, voor de verbetering van den waterweg langs 
Rotterdam naar zee. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-llage, 
den ingenieur Welcker, te Rotterdam, en den ingenieur Henket, te 
Maassluis. Aanw. 16 Oct., te 10',', uren. Raming /' 0.41 per stère. 

Woensdag, .10 Oct. 
's-Hage, te l l uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van een strekdam vóór den beuedenmond van het Hartelsche 
gat, aan den linkeroever der Botlek, tusschen de kilometerraaien 152 en 
153, ter verbetering van de Nieuwe-Maas, beneden de oostpunt van 
Rozenburg. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den inge
nieur Welcker, te Rotterdam en den ingenieur Henket. te Maassluis. 
Aanw. 23 Oct., te lO'/j uren. uitgaande van het havenhoofd te Nieuwe-
sluis. Raming ƒ 15,600. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
maken van de ombuiging en verlenging lang* de Oude-Maas, van den 
benedensten strekdam langs den linkeroever der Noordgeul, tusschen de 
kilometerraaien 148 en 149 der Oude-Maas en Botlek, ter verbetering 
van de Nieuwe-Maas beneden de oostpunt van Rozenburg. Inl. hij den 
hoofdingenieur Leemans, te 's-Haj;e, den ingenieur Welcker. te Rotter
dam en den ingenieur Henket, te Maassluis. Aanw. 23 Oct., te 10'/» 
uren, uitgaande van het havenhoofd te Vlaardingen. Raining ƒ 34.400. 

Vrijdag, 1 Nov. 
Leeuwarden, te 12 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van de rijks-
havenwerken te Lemmer en Takozijl. Inl. bij den hoofdingenieur en 
den ingenieur, beid.' te Leeuwarden, en den opzichter Oddens, te Sneek. 
Aanw, 26 Oct. Raming ƒ 481)0 per jaar. 

Maandag, -1 Nov. 
Maastricht, te lO'/j uren, door het ministerie van waterstaat enz., 

aan het gebouw van prov. best.: liet vierjarig onderhoud van de veer-
dainmen, vaartuigen en fcl hetgeen verder behoort tot de rijksveren op 
tie rivier de Maas in Limburg, in twee perceelen. Inl. bij den hoofd
ingenieur en den ingenieur Ifehrens, beiden te Maastricht. Aanw. 28 
Oct Raming per jaar: perc. I ƒ 192, perc. 2 ƒ 2840. 

Woens'dag, O Nov. 
's-IIage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van de grondwerken, de kunst- eu overgangswerken, de wach-
terswoningen en eenige verdere werken voor het gedeelte Maassluis— 
Hoek-van-Hul land, van den spoorweg Rotterdam—Hoek-van-Holland. Inl. 
bij den eerstaanwezend-ingenieur bij den aanleg van staatsspoorwegen, 
te Rotterdam. Aanw. 22 én 24 Oct., te 11 uren. Raming / 349,000. 

Vrijdag, 17 Dec. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het bouwen van eene schutsluis met 
eenige bijbehoorende werken, deel uitmakende van de uitbreiding der 
sluis- en havenwerken te IJmuiden. Inl. hij den hoofdingenieur, te 
Haarlem, en de ingenieurs De Bruvn en Du Croix, te Amsterdam. 
Aanw. 12 Dec. Raming J 2.032,000. * 



I) E O P M ER K E R. 1 ) 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 . 
tYfiiMrhtttrii , 23 Sept.: het houwen van een 

overdektfii kalkoven voor "le lirma E. Post; 
ingek. S hilj., al: 
I!. Tuin, 
P. Ravensberg, 
II. Mnsse, 
Gebr. Plus, 
II. Dik, 
J. J. U/er, 
li. Havinga, 
G. Heikens Oz., 
Gegun.t. 

Z w o l l e , 24 Sept.: het bouwen eener opzicli 
terswoning eo kachelkamer en het verrichten 
van eenige werkzaamheden voor het binnen 
gasthuis; ingek. 12 bilj., als: 

te Fknmp, f 575 • Winschoten, » 560 
» idem • 560 
» idem > 510 
» iiiein > 498 
» idem • 497 
II idem > 460 
> idem » 445 

te Zwolle, / 1560 
II Oenemuiden,B 144" 

Zwolle 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

1441 
1285 
12X4 
1107.50 
1160 
1100 
1081 
UKKi 
1000 

990 

, 24 Se; 
onder 

A. v. Stresten 
E. Schippers. 
1. L. Hsrtog. 
E. v. Rosmalen, 
(J Kamphuis. 
E. J . v, d. Uerg, 
T. J . ter Moolen, 
H. h. Op de Woerd 
T. Schurink, 
W. Gerrits, 
I. L. v. Osch, 
T. Disselhof, 
Gegund. 

Winschoten 
koffi ebrandelij 
K. A. Lantingi 
K. do tirootli, te Winschoten, 
I'. H.ui'iislierg, > 
B. Tuin 
J. J. Il/.er, 
O. MeikonsGz 
Gebr. Pluz, 
H. Mnsse. 
J. Dik, 
Gegund. 

Z i i i i n i l i i m . 26 Sept.. door dijkgraaf er. heem
raden van den polder Westzaan: hot vernieuwen 
van do vaste brug over de Jauphavensluis; ingek. 
5 bilj.. als: 

te Zaandam, 
i WVstzaan, 
. Zaandam, 
B Westzaan, 
n Zaandam, 

;it.: het bouwen van een 
jeheer van den architect 

ingekomen 8 bilj.. als: 
ƒ 2550 

idem B 254') 
ti Ekampfgem. Finsterw.,) B 2383 

Winschoten. B 2299 
idem • 2295 
idem » 2193 
idem I 2170 
..Ion. > 2123 

f 798 
B 78.1 
B 77'J 
B 764 
B 740 
B 765.21 

K. OMinberg, 
D. Bakker, 
A. t.'os. 
C. Geils, 
A. Brugman, 
Raming 
Gegund. 

Apeldoorn. 26 Sept.: het bouwen van een 
koetshuis met stalling, onder beheer van den 
ingenieur-architect C. M. Gardenier; ingekomen 
12 bilj.. als: 

te Apeldoorn 
B idem 
B idem 
• idem 
. idem 
ii idem 
• idem 
B idem 
B idem 
B idem 
r idem 
B idem 

f 2800 
• 2796 
i 2771 
., 2768 
i 2757 
II 2735 
9 2680 
II 2675 
B 2622 
B 251H 
. 2498 
II 2490 

L Wegerif, 
II. Buitenhuis, 
B. Jonker, 
P. Old.Tihof, 
A. Radstaak, 
C. Wegerif, 
I v. d. Braak, 

T. Eiihers. 
W. Willemson. 
II v. d. Braak, 
D. Nijhof, 
F. W. Geurden, 
Gegund. 

Berk 'hij Nijm.), 26 Sept.: het liouwen van 
eene dubbele villa, onder beheer van den bouw
meester J. Knoops; ingekomen 7 bilj., als: 
J. v. (linke), te Nijmegen, ƒ15,220 
W. v. d. Wagt, • idem » 14,985 
Joh. Buskens eu H. 

J. Delgijei, » idem B 14,985 
J. v. d. Peppel en J. 

M. Boos, a idem i 14,980 
J. A. Groot, B idem B 13,462 
J. l i . Smits, B idem • 12,975 
F. Buskens, » Ubbcrgen, B 12,945 
Gegund. 

Iloenkaop, 27 Sept.: het graven van liet 
eerste gedeelte der nieuwe waterleiding naar 
het stoomgemaal van den |iolder Hoenkoop, iu 
2 perc; minste inschrijver G. van Elteren, te 
Haastrecht, voor ƒ 690. 

Leek, 27 Sept.: het bouwen van een nieuw 
voorhuis niet schuur, voor Mr. J. A. E. A. jonkheer 
van Panhuijs, onder beheer van den architect J. 
Siccama te Leek; ingekomen 24 bilj., als: 
Y. Cuperij. Marum, f 12,060 
B. Kooi, Zuidhorn, > 12,900 
P. J. Vonk, Ureterp, B 12,492 
J. Duursina. Drachten, B 12,457 
C. Hillehrands, Nietap, » 12,249 
F. Zuidersma, Zuidhorn, B 11,980 

II. Meek, T.ilbert, 
11. Nieland, Warfum, 
A. R. v. Wijk, Lippenhuizen,* 
.1. L. Ebbinge, idem 
L. Dekker, Bedum, 
D. J. Keuning. L'reterp, 
J. Benninga, Bedum, 
H. Nieland, Wirdum, 
H. Steenstra, Zuidlaren, 

11.760 
11,667 
11.677 
11,546 
11,400 
11,400 
11,280 
11.200 
11,118 

Joh. Kalt, Ureterp, 
P. Nieland, Wirdum, 
J. / . id . ' in iisi Warfum, 
J. G. Schuil, Leek, 
U. P. Offringa, Donkerbroek, 
II. v. Bouten, Leek, 
S. Dijkstra, Kollum, 
J. Oosterholl', idem 
C, J. Pijnakker, idem 

11,073 
10,894 
10,890 
10,400 
10,274 
10,140 
9,868 
9.830 
9,733 

\ieiiwold« (Gron.), 27 Sept., door het waterschap »Oldambt": lo. het baggeren van het 
Munt indammerdiep, lang pl. n i . 2540 M.; 2o. het herstellen der glooiwallen langs het Munten-
daiumerdiep en het Winschoterdiep, ter lengte van pl. m. 340 M. per str. M.; 3o. het maken van 
een steenen waterkeering in de Lutjemaarkade, tegenover den watermolen ,de Volharding", ter 
lengte van 200 M.; ingekomen 13 hilj., als: 

J. v. d. Galli*. Groningen, 
J. Massing, Zuidhroek, 
E. do Jonge, Wonterswoude. 
J. v. Noor.lennen. Harlingen, 
G. T. Praamstra. Veenw. inden, 
II. v d. Laan. Scheeir.da, 
C. de .long, 't Waar. 
.bib. Buurke, Noordbroek, 
II. Olthof, idem 
L. Buitenkamp, Siddeburen, 
A. liaanje, Noordbroek, 
W. v. Zuilen. Nieuwolda, 
II. Doornkamp idem 

Perc. 1 gegund aan J. van Noordenncn en perc. 2 en 

ƒ 4700 
31 OU 
2015 
2.147 
1775 

ƒ 1.30 
0.76 

ƒ 392 
428 

420 
297 
328 
874 
282 
338 
393 

3 aan de minste inschrijvers. 

D o r d r e r l i t , 28 Sept.. door het gemeentebest.: 
lo. het verplaatsen van een der compostloodsen 
naar hot handelsterrein aan den 's Gravendeel-
schen dijk: ingek. II bilj., als: 
N. Klaus, Dordrecht, ƒ 2069 
J. Vleesch du Bois, idem . 1971 

Blijlevens, 
J. J. Koiiijmans. 
P. v. Driel, 
L. Koogman, 
Aljes en Barto, 
A. Blok, 
K. v. Dongen en C. 

Made. 
idem 
id.'iu 
idem 
idem 

's Gravendeel, 
Molendijk, idem 

1887 
1883 
1819 
1749 
1 r.:tr. 
1523 
1484 
1385 
1374 

l i . v. Dalen, Papendrecht 
Corn. Bakker, idem 

Gunning aangehouden. 
2o. het vierkanten van den 's Gravendoelschen 

dijk, van den Weeskinderdijk af tot aan de zuid-
ii'isl/ijile van het stoomgemaal aan de Mijl; 
ingek 7 bilj., a l s : 
A . de Horst'('z.. Papendrecht, f B72 
S. v. 't Verlaat, Hardinksveld, > 580 
P. .1. Dubbelman, Dordrecht, . 494 
A , de -long, Ammerstol, » 424 
C. da Borst, Papendrecht, • 419 
P. v. Wijngaarden, idem » 402 
M. Kraaijoveld, Dordrecht, >. 398 
Gegund. 

86. het maken van 3 stuks slangenwagens, ten 
dienste van de brandweer, metdjijlevering van 
de daartoe benoodigde materialen; ingekomen3 
bilj., als: 
V. d. Bergh en Dolman, 's-llage, ƒ 1163 
A . Haak & Zn., Amsterdam, • 930 
A . Bikken ft Zn., Rotterdam, • 786 
Gegund. i 

4o. de levering van de ged. '90 voor den dienst 
der gemeente benoodigde steenkolen; ingek. 4 
hilj., als: D. Kooijman, M. J. Masion & Zn., Van 
Nievelt & Co. en A . Kools, allen te Dordrecht, 
voor: 
inuchinekolen resp. 94»/,, 93Vi, 87'/, en 88 cent 
id, voor het stoom

gemaal • 971/,, 96'/,, 96"/, 
id. v. d. watertoren » 96 94'/,, 94'/8 

kachelk., gruis, • 943/,, gp/^ ijgl/, , 88 i 
id. grove geharkte B ƒ 1.35, 1.2U, 1.25, alles per 

Newcastle kolen » ƒ 1.65, 1.40 1.45 p. 1C0 KG. 
'u-Bosch, 28 Sept.: het daarstellen van een 

gebouw, verdeeld in vier woningen, onder beheer 
van den architect L. Derks; ingek 10 bilj., als: 
G. de Ruijter, 
M. Maas, 
C. ff, Hermans, 
II. v. d. Velden, 
Ant. licks, 
Jan Beks, 
A. II. Deckers, 
F. v. Hout, 
A. v. Mierlo, 
W. M. v. Beckum, 
Gegund. 

Arnhem, 28 Sept. 
veranderingen aan zijn wooiuiuis, noermonuspiein 
2 eu het inrichten tot bovenhuis, onder beheer 

te 's-Üosch, ƒ 6731» 
»i idem * 4840 
Tl Vucht, 1 4805 
1 's-Hosch,. » 4794 

Idem i 4650 
1 idem i 4650 

idem » 4598 
• idem » 4533 

idem » 4300 
• idem i 4020 

het maken van eenijje 

van den architect J. C. Stoeller Wz.; ingek. 5 
hilj., als: 
O. J. Th. Barenbrug, te Arnhem, ƒ 1590 
J . H. de Vries, B idem ' B 1618 
II. A. v. d. Sande, B idem > 1496 
W. J. G. Gnbnau, B idem » 1294 
J. Th. Hutten, » idem B 1289 
Gegund. 

• l e u n d e n . 28 Sept.: de levering van hout, 
hladriet en beslagwerken. ten behoeve van het 
waterschap nde hooge Maasdijk van Stad en 
Lande van Heusden ca."; aannemers waren: 
perc. 1. J. v. Rijswijk, Aalburg, / 287 

» 2, Nic. v. Rijswijk, Heusden, > 540 
B 3, A. v. Hont, Wijk, • 455 
B 4, dezelfde, . 279 
i 5, J . J. v. Grondelle, Heusden, • 449 
, 6, G. v. Wijk, Wijk, B 44 
W o e n s e l e n K c k u r t . 30 Sept.: de verbou

wing en vergrooting der openbare school en het 
bijbouwen van een bergplaats; ingekomen 4 
hilj., als: 
A. v. Gerwen, te Woensel, ƒ 1120.75 
J. liogaarts, » idem B 972.— 
P. Eliens, B idem B 905.— 
P J. Strijbos, B Stratum, B 790.— 
Gegrind. 

Kozendaal 30 Sept.: liet aanleggen van een 
telephoon, van af het boven- tot het benedensas 
van den Rozendaaischen en Steen bergschen vliet; 
aangenomen door C. van Lammeren, te Halsteren, 
voor ƒ 1814. 

t l r e r l i i , 1 Oct.: het opbreken, leggen en 
heileggen van sporen en wissels, het wijzigen 
en uitbreiden van de ovcrlaadloods en liet uit
voeren van daarmede iu-verband-staande werken 
op liet station Zwolle, (bestek no. 498); ingek. 
16 hilj., als: 
A. v. Hezik, Kerkdriel, / 35.600 
K. A. v. d. Berg en F. de Herder, Zwolle, » 35.448 
J. v. Harpen, Amersfoort. • 34.900 
W. F. Weners, Tilburg, . 33,300 
J. Otten, Mep|iel, B ,13,200 
J. R. Welrners, Dorkuloo, en \V. 

Polman, Delden, s 32,990 
A. Terwindt, Westpannerdcn, » 32,950 
C. Eckhardt, Ahneloo, » .12,789 
J. II. de Vos, Utrecht, B 32,486 
J. v. Hurk en ff. Wissing, Oostcrhcek, a 32,450 
L. Meijer, Zwolle, B ,12,098 
II. Timmer, Mcppel, > 31,900 
l i . Hunse Jr., Assen, » .11.800 
J. J. de Gilde, IJsclmuidell, B 30.994 
C. ter Horst, Zwolle, . 28,744 
Tb. Verhoeven, Deventer, B 27,000 
Raming B 32.600 

Hemelen, 1 Oct.: het maken van de aarde-
baan en van eenige kunstwerken, voor den 
kiezelweg van de grens van Ambij naar en door 
het dorp Hemelen, langs het gasthuis naar de 
grens van Margraten; ingek. 5 bilj., als: 
P. L. Polman, te St.-Pieter, ƒ 7648 
J. Schenk, 
E. Dupuits, 
J. Uhachs, 
J. Prevoo, 

te St.-Pieter, 
B Maastricht, 
B Wijlré, 
B Echt, 
» Margraten, 

5800 
5633 
5280 
6100 
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6932 

7355 

8450 

4.17 

le perceel. 
Harlingen. 

-

14400 

14500 

17800 

4.12 

2e perceel. 
Winschoten. 

-14490 

14600 

17900 

4.08 

3e perceel. 
Assen 
Winschoten. 

g § | 1 I . 1 1 1 1 1 1 1 
4e perceel. 

Mantgum. 

s i i a i i i i 
5e perceel. 

Zwolle. 

-

15520 

15683 

16160 

17900 

3.94 

6e perceel. 
Mepj iel. 

-

16830 

ir,7h7 

16160 

17900 

3.94 

7e perceel. 
Meppul. 

-8687 

9049 

10600 

3.95 

8e perceel. 
Wirdum. 

£ 5 r; 0 e perceel. 
£ § 1 1 1 l l l l l l I f Zutfen. 

- - E S l«e perceel. . 
£ 8 § 1 1 l l l l l l o | 'zntfen. 
K m a o o i , £ I S i i l l l l l l l i 1 le perceel. 

Culemboig. 

-10493 

10873 

11440 

11000 

4.20 

12e perceel. 
Tiel. 

j : S 1§ 1 1 1 1 1 1 

13e perceel. 
Feijenonrd. 

14e perceel. 
Dordrecht. 

15e perceel. 
Dordrecht. 

16e perceel. 
Lage-Zwaluwe. 

17e perceel. 
Lage-Zwaluwe. 

18e perceel. 
Arnemiiiden. 

20e perceel. 
s-Bosch 
Zalt-Bommel. 

21e perceel. 
Maastricht. 

22e perceel. 
Roermond. 

23e perceel. 
Roermond. 

24e perceel. 
Venloo. 

25e perceel. 
Venloo. 

2Üe perceel. 
Venloo. 

27e perceel. 
Venloo. 

28e perceel. 
Venloo. 

29e perceel. 
Helmond. 

30e perceel. 
Helmond. 

31e perceel. 
Eindhoven. 

32e perceel. 
Eindhoven. 

Middelburg. 1 Oct.: het bekrammen van 
een gedeelte der wederzijdsche dijken van bet 
afgesneden gedeelte der voormalige Middelburg-
sche haven: ingek. 5 bilj,, als: 
G. Meertens, Hoek, ƒ 1121 
C. de Wilde Az.. Krabbendijke, B 1100 
J. v. d. Hoek, Middelburg, » 1089 
A. Foudraine, Goes, B 1057 
P. J. Visser Pz., Hansweerd, B 0.092 per M» 

Oust wedde. 1 Oct.: het afdammen, droog
maken en drooghouden van de schutsluis, gelegen 
in het waterschap Alteveer: ingek. 2 bilj., als: 
J. Bosscher, Oude-Pekela, droogmaken ƒ 225 

dezelfde, drooghouden per dag B 12 
K. Holthuis, Niewe-Pekela, droogmaken > 160 

dezelfde, drooghouden per dag B 17 
Gegund aan laatstgenoemden. 

Oosterhrrk, 2 Oct.: het bouwen van twee 
aaneenze bouwde woningen, voor rekening van 
II. II. Wentiuk. aldaar; ingek. 5 bilj., af 

.I S inde, te Arnhem, 
B 0.)sterbeek. 
B idem 
B idem 
B idem 

ƒ 2732 
B 2597 
» 2382 
» 2153 
. 2084 

H. A . 
W. Degen, 
A . Ililhorst, 
H. W. Oldenhove, 
D. Frederiks, 
Gegund. 

Hellevoetsluis, 2 Oct.: het doen van ver
beteringen van ondergeschikt belang aan werken 
in de stelling van de monden der Maas en van het 
ll,inn-'.li"t. under bel der genie, te Hellei i - ! -
sluis; ingek. 9 bilj., als: 

Bit, 
L. veenenbos, 

d. Heuvel, 
le Neef, 

Hout, 
Voenen1i. i l . 
v. Soest, 
v. Leeuwen, 

f 2995 
„ 2S9S 
. 2740 
, 2.V.ID 
I 2489 
. 2450 
» 241') 
. 2429 
. 2(190 

19e perceel. 
Bergen-op-Zoom. 

li . de Waerd, 
. l i n i e , 2 Oct.: het maken van werken tot 

verbetering van de rivier de Maas, tusschen 
't Wil', en Gewande, onder de gemeenten Alem 
c. a. en Driel; ingek. 3 bilj., als: 
F. Beenhakker Gz., Sliedreeht, f 10,780 
H. v. Anroov Jz.. Nieuwaal, en A. J. 

Vermeulen. Nijmegen. » 10 400 
J. v. Vuuren. Zalt-Bommel, » 9,637 
Raming • 'WOO 

l l r n r h l e n . 2 Oct.: het wederopbouwen der 
afgebrande schuur bij bet armhuis te Drachten 
is gegund aan K. A. van der Veen. te Drachten, 
voor f I860. 

- I t . i - i h 3 Oct.: het af en wegbreken van 
een bestaand gebouw aan het zuidwestelijk einde 
der Diepstraat en het wederopbouwen en inrichten 
daarvan voor 4 militaire woningen met bijbehoo
rende overdekte houten bergplaatsen, benevens 
het inrichten van lokalen, in gebruik geweest 
voor «hoofdwacht", tot genie-bureau; ingek. 11 
bilj.. als: 
F. II. Dirks, 
1 A. v. Hezik, 
j J. v. Rosmalen, 
; Th. A . v. Ravenstsin 
. A . Sanders, 

A . Michael Jr., 
' C. v. Straaten, 

A. B. Deckers, 
A. J . C. v. Mierlo. 
G. de Ruijter. 
F. v. Hout, 

Haarlem. 3 Oct 

f 111.170 
. 10,100 
. 9.700 
B 9.565 
• 9.307 
B 9.500 
l 9.4S7 
. 9.440 
B 0,817 
« 8.345 
B 6.446 
iir.iiiig-

te 's-ll iscli. 
B Kerkdriel, 
B 's-Hosch, 
B idem 
B idem 
. Aalburg, 
'. I'tre.'hl. 
i 's-Hosch, 
ti idem 
B idem 
B idem 

lo. het maken van. 
werken in de deurkassen van de voormalige 
keersluis te Buiksloot, bestek no. 173, dienst'89; 
ingekomen :l bilj., als: 
II. Dinkla, te Buiksloot, I' 1255 
R Kroon, » idem B 1160 
A. Bruggeman, » Zaandam, » 1050 
Raming » '170 

8o. het herstellen der benedendeuren van de 
groote opening der schutsluis te Purmerend, 
bestek no. 174, dienst ' 8 9 ; ingek. 6 bilj., als: 

te Buiksloot, /' 5100 
B Alkmaar, • 4919 
» Bergen. B 4740 
B Purmerend, B 4544 
B Zaandam, » 3990 

B 4900 

II Dinkla. 
H. Schuit, 
J. Oldenburg. 
G. Honijk. 
A. Bruggeman, 
Raming 

Breda. 3 Oct.: het maken van het timmer
werk voor een nieuw te bouwen woonhuis met 
bovenkwartier op kavel .1 der verkochte rijks-
gronden aan de Verlengde Boschstraat, onder 
beheer van den architect A. Verlegh; ingek. 11 
bilj.. als: 
C. Cornelissen, 

I. Velden, 
v. d. Linden, 
v. Sevenbergen, 
H. Mol, 

J. Koopmans, 
P. Kleiner, 

te Terheijden, 
s Breda, 
B idem 
» idem 
B idem 
» idem 
n idem 

ƒ 1695 
B 1597 
» 1560 
B 1545 
B 1445 
B 1399 
» 1317 
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ƒ 1165 
• 1150 
» 1127 

P. Schoenmakers, te Breda, 
J. Monden, » idem 
J . T . Dienderen, » idem 
J. Helmond*, i Ginneken, 
Gegund, 

Epe, 3 Oct.: de verbouwing van het hotel 
»'t Wapen van Epe", voor C. M. Essen berg; ingek. 
7 bilj., als: 

te Apeldoorn, 
Vaassen. 

P. Oldenhof, 
G. de Bruin, 
J. Westerink, » Epe, 
1. W. Wassink, » Apeldoorn, 
Gebr. ter Haar, » Epe, 
H. J. Eijkelboom, > Apeldoorn. 
Ch. Wegerif, » idem 
Gegund. 

(;ruilingen 4 Oct.: het bouwen van een 
physisch laboratorium met motorgebouwtje; inge
komen 4 bilj., als 

/ 5450 
> 4450 
» 4414 
» 4398 
> 4340 
• 4238 
> 3800 

W. IJ. Rotschafer, 
W. A. G. Janssen, 
J. v. Burk, 
T. G. Bekhuis en D. 

Damstra. 

te Stedum, f 99,900 
» Utrecht, > 87.740 
» Oosterbeek, > 85,500 

» Leeuwarden, > 83.600 

B IJ V O E G S E L 

D E O P M E R K E R 

van Z A T E R D A G 12 OCTOBER 1889. 

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. 14 Oct. 

tntsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: het bouwen van eene 
openbare lagere school der le klasse, op een terrein aan de De-Witte
straat. Inl. ten kantore van den stads-architect, Raadhuis, kamer no. 
101, van 10—12 uren. (Zie advert, in n°. 40.) 

Breda, te 12 uren, door burg. en weth.: het leveren en plaatsen van 
schoolmeubelen in de school voor lager onderwijs aan de Boschstraat 
en in de meisjesschool voor lager- en meer uitgebreid lager onderwijs 
aan de Kindstraat. 

Dinsdag, f.» Ort. 
Rotterdam , in het Timmerhuis: de levering in '90 van eiken-, 

grenen-, dennen- en vuren timmerhout enz. 
Woensdag. 141 Ort. 

(•oi-Icheni. te 12 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van de 
Alblasserwaard met Arkel heneden de Zou wc, in de Doelen: delevering 
van 26,000 bos Hollandsche rijs, 2600 bos palen en 2600 bos latten, in 
13 perceelen. 

Hontenisse, te 2 uren, door het best. der waterkeering van het 
calamiteuse waterschap Walsoorden: het maken van werken tot verde
diging van den oever van bovengenoemd calamitous waterschap. Aanw. 
gehouden. 

Donderdag, 17 Ort. 
Haarlem, te 11 uren, dooi- het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het maken van een bestraat paarden-
pad in den weg Alkmaar naar Nieuwediep, behoorende tot de groote 
rijkswegen in de prov. Noord-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur, te 
Haarlem, den ingenieur Kempens en den opzichter Lugten, heide te 
Alkmaar. Aanw. gehouden. Raming ƒ 1400. 

Haarlem, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het bouwen van eene pontwachters-
woning nabij de Jacob- Klaassenssluis, behoorende tot de werken van 
bet Noord-Hollandsch kanaal, lui. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, 
den ingenieur Kempees en den opzichter Lugten,, beide te Alkmaar. 
Aanw. gehouden. Raming f 4500. 

Rotterdam, te 12 uren, in het café van [herman. Lange Warande, 
aldaar: het bouwen van een stoomzuivelfabriek onder de gemeente 
Hillegersberg. Inl. hij den architect W. C. Coepijn. Aanw. gehouden. 

Haarlem, te 21/ s uren, door de architecten A. en J. A. G. van dei-
Steur, in het Heerenlogement in den Haarlemmerhout: het afbreken 
Tan het Heerenlogement, en het daarterplaatse bouwen van een nieuw j 
hotel met koetshuis, paardenstallen en bovenwoning. Aanw. 14 Oct., \ 
te 10 uren. (Zié advert, in n°. 41.) 

Vrijdag , 1* Ort. 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan j 

het gebouw van het prov. best: het verbouwen van een hulpsluis- j 
meesterswoning te Sas-van-Gent, tot sluismeesterswoning, Inl. bij den . 
hoofdingenieur, te Middelburg, en den ingenieur, te Neuzen. Aanw. 
gehouden. Raming ƒ 1385. 

t innen, te 11 uren. door dijkgraaf en heemraden van de Vijf heeren- : 
landen, in het hotel de Roos: het leveren en plaatsen van noodmaterialen 
langs de Lek en noorder Lingedijken in zestien stuiken, elk bestaande i 
uit: 2000 bos Hollandsche rijs» 200 bos Walchersche palen, 200 hos 
Hollandsche tuinlatten eu bovendien aan elk der zes stuiken langs den j 
noorder Lingedijk, 5000 stuks kruisbanden, alles in perc. Inl. bij den j 
dijksopzichter Swets, te Lekranond. 

Leeuwarden, te 1 uur, door den prov. waterstaat, aan het gebouw | 
van het prov. best.: het verlengen van de sluismuren en vloeren van de 
Tacozijl bij Lemmer, met het aanbrengen van ijzeren ebdeuren, Aanw. 
18 Oct.. te 10'/a uren. Raining ƒ 4500. (Zié advert, in w°. 41.) 

Middelburg: het bouwen van drie woningen. Aanw. 14 Oct., te j 
2 uren. 

Zatt-rdag, ID Ort. 
Mrlioonlioven, te 11 uren, door burg. en weth.: het leveren en 

binnen de gemeente lossen van pi, m. 180 M 1 grove grint en pl. iu. 80 
M 3 grintzand en wel gedeeltelijk te leveren in '89 en het restant in 'UO. ! 
Inl. hij den gemeente-architect. 

Zaandam, te 6 nren, door huig. en weth.: het herstellen van een j 
beschadigden dukdalf bij de ingang van zijkanaal G. Inl. bij den 
ge meen te-architect. 

Maandag. '21 Oct. 
's-||age, te l ' / t uren, door burg. er. weth.: het wegvoeren van I 

asch, sintels en waardeloos vuil, aangebracht door de openbare reiniging 
te 's-Hage. Aanw. 21 Oct., te 9>/s uren. 

's-Hage, te VL uren, door burg. en weth.: het leveren en stellen j 
•an eenige meubelen, ten dienste der school voor onvermogenden aan J 
le Wagenstraat te Scheveningen. Aanw. 18 Oct., te 11 uren. 

Grouw, te 21/* "'en, door burg. en weth. van Idaarderadeel: het 
leveren van 100 gegalvaniseerd-ijzeren privaattonnen. Inl. bij den 
gemeontebouwkundige te Grouw. 

Amsterdam, door de Hull, ijzeren s|KX>rwegmaatschappij. in kamer 
46 van het centraal administratiegebouw: bestek no. 445, het afbreken 
en wederopbouwen van het westelijk landhoofd der brug over de Oost-
shigelgracht te Haarlem, met het maken van eene hulphaun met hulp
bruggen, Raming f 12,000. (Zie advert, in n°. 41.) 

Dinsdag, IX Oct. 
's-Hage, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

aldaar, op het bureau in de Frederikskazorne: het aanbrengen van 

beton bedek kingen op het fort aan den Roek-van- Holland. Bilj. inzenden 
uiterlijk 21 Oct., vóór 3 uren. Raming f 42,000. 

Woensdag . -*:t Ort. 
s-Hage. t(* 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken en stellen van de ijzeren bovenbouwen vnnr de vaste bruten in 
de omgelegde Rynspoorwegbanen L'trecht—Amsterdam en L'trecht— 
Rotterdam, onder de gemeenten Zuilen en L'trecht, behoorende tot de 
werken voor den aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam 
met. de Merwede. Inl. bij den hooldiugenieiir Wellan, den ingenieur 
Kemper en den adjunct-ingenieur Schrneder van der Kolk, allen te 
Utrecht. Aanw. 16 Oct., te 1 uur. Raming f 306,600. 

's-llage, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz: de 
uitvoering van herstellingen en vernieuwingen aan de werken van den 
Baardwijkschon overlaat met de rijksslui.; iu de oostelijke vaartkade van 
Waalwijk, behoorende tot de werken van de .Maas, met het onderhoud 
van die werken van 1 Jan. tot en niet 31 Dec. '90, benevens voor het 
zoo noodig leggen iu '90 der zoinersluiting in genoemden overlaat. Inl. 
bij d(»n hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage. den ingenieur Steijn Parvé, 
te 's-Bosch. en den opzichter Kouwenberg, te Heusden. Aanw. 16 Oct. 
Raming J 2500. 

's-llage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
veldiepen ran het grootseheepvaarwater in het Scheur, tusschen Maas
sluis en Vlaardingen, voor de verbetering van den waterweg langs 
Rotterdam naai zee. Inl. hij den hoofdingeiiiem Leemans, tc 's-Hage, 
den ingenieur Welcker. te Botterdam, en den ingenieur Henket, te 
Maassluis. Aanw. 16 Oct., te 10• ., uren. Raining /'0.41 per stère. 

Utrecht, te 1 uur, door de directie der Neder!. Rijnspoorwegmaat
schappij: de levering van gesmeed-ijzerwerk, bestaande uit haak-, lasch-, 
moer- en klauwbooten en spoorschroeven, in 7 perc. Inl. bij den ingenieur 
van den weg te L'trecht. Bilj. inzenden uiterlijk 22 Oct. 

Daaulerdag, 2 4 O r t . 
's-Hugr, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: het leveren 

van brugliggers en schroef palen. 
Vrijdag. 2.1 Oct. 

Arnhem, te 2 uren. door den aannemer J. H. Vos Sr.: destucadoor-
werken voor den bouw van Musis Sacrum, aldaar. (Zie advert, in n°. 41.) 

Zaterdag, 2 « Ort. 
s-llagr. te 1 uur, door burg. en weth.: de levering van pl. ra. 

600 ton gegoten-ijzeren buizen en van diverse hulpstukken, ten dienste 
der gemeente-gasfabriek. Bilj. inzenden uiterlijk 26 Oct., vóór 11 uren. 

Dinvdac. -2» Oct. 
De Dili iL'tr.). te 10"» uren. in het hotel Poll: hel herbouwen van 

het huis Beerschoten, gelegen onder de gemeente De Bilt. Inl. hij den 
architect F. J. Nieuwenhuis. te l'trecht. 

's-||age. te 2 uren. door het ministerie van justitie: het bouwen 
van een huis van bewaring te Heerenveen, bil. bij den ingenieur-
architect voor de gevangenissen en reclitsgchouwen, te 's-Hage. Aanw. 
21 Oct.. te 2 uren. (Zie advert, in n*- 41.) 

l'trecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: bestek no, 143, het leveren van stalen 
dwarsliggers met bevestigingsdeelen, in 3 perc. • {Zie advert, in n°. 41.) 

Woensdag. :tO Oct. 
s-llage. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van een strekdam vóór den honedenmond van het Hartelsche 
gat, aan den linkeroever der Botlek, tusschen de kilometerraaien 152 en 
[58, ter verbetering van de Nieuwe-Maas, heneden de oostpunt van 
Rozenburg, lui. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den inge
nieur Welcker. te Rotterdam en den ingenieur Henket, te Maassluis. 
Aanw. 23 Oct., te 10'/, uren. uitgaande van het havenhoofd te Nieuwe-
sluis. Raming ƒ 15,600. 

's-llage. te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
maken van de ombuiging eu verlenging langs de Oude-Maas, van den 
benedensten strekdam langs den linkeroever der Noordgeul, tusschen de 
kilometerraaien 148 en 149 der Oude-Maas en Botlek, ter verbetering 
van de Nieuwe-Maas beneden de oostpunt van Ro/enburg. Inl. hij den 
hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur Welcker, te Rotter
dam en den ingenieur Henket. te Maassluis. Aanw. 23 Oct., te 10',', 
uren, uitgaande van het havenhoofd te Vlaardingen. Raming ƒ 84,400. 

's-Hiige, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
gedeeltelijk opruimen van in de rivier de Beneden-Mei wede. onder de 
gemeente Sliedreeht gelegen overblijfselen van een muur. Inl. hij den 
hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage. den ingenieur Hoogeuboom, te 
Dordrecht, en den opzichter Van de Kreke, te Gorichem. 

Vrijdag, 1 Vov 
Leeuwarden, te 12 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van do rijks-
havenwerken te Lemmer en Takozijl. lid. bij den hoofdingenieur en 
den ingenieur, beid' te Leeuwarden, en den opzichter Oddens, te Sneek. 
Aanw. 26 Oct. Raming ƒ 48Ï0 per jau.\ 

Maandag, 4 \»%. 
Maastricht, te lO'/j uren, door het ministerie van waterstaat enz., 

aan het gebouw van prov. best.: het vierjarig onderhoud van de veer-
damuien, vaartuigen en ld hetgeen verder behoort tot de rijksveren op 
de rivier de Maas in Limburg, in twee perceelen. Inl. bij den hoofd
ingenieur en den ingenieur Behreus, beiden te Maastricht. Aanw. 28 
Oct. Raming per jaar: pore. I ƒ 192, perc. 2 ƒ 2640. 

Woensdag, O Vov. 
's-llagr, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van de irrond werken, de kun<t- en overgangswerken, de wach-
terswoniiigen en eenige verdere werken voor het gedeelte Maassluis— 
Hoek-van-Holland, van den sj-oorwog Rotterdam -Hoek-van-Holland. Inl. 
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bij dei) eerstaanwezend-ingenieur hij den aanleg van staatsspoorwegen, 
te Rotterdam. Aanw. 82 en 24 Oct, te 11 uren. Raming f 849,000. 

rt-llage. te 11 uren, door bet ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van werken tot verbetering van de rivier de Maas, boven en 
beneden bet voetveer te lloeu/a Driel, tusschen de kilometerraaien 10 
en 21 der herziene rivierkaart. onder de gemeente Oriel, prov. (leider-
land, Inl. hij den hoofdingenieur Leemans, te 's-llage. den ingenieur 
Steijn Parvé en den opzichter (.menen, beide te 's-Itosch. Aanw. .".0 
Oct.. te 11 uren, aan het Hoenzadrielsche voetveer. 

VlIafEr. te 11 uren, door liet ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van glooiingen van 4 op 1 aan de koppen van 13 rijkskribhen, 
geleden aan den linkeroever van den Usel, tusschen de kilometerraaien 
46 en i - under de gemeenten Hruminen en Zutfen. Inl. bij den hoofd
ingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur Kscher, te Kampen, en 
den opzichter Portheine, te Arnhem. Aanw. 80 (let. Kaming ƒ 7H40. 

Hoitllt'l il.i fi . ï V i \ . 
l ' t r r r h f . te 1 uur. door de directie van de Nederl. Rijnspoorweg

maatschappij: het leveren van 20,000 eikenhouten dwarsliggers, in 5 
perc. en van 10.000 gekeepte en gecreosoteerde beukenhouten dwars
liggers, in 3 perc. Hilj inzenden uiterlijk (i Nov. 

Hnandag, II '\n\. 
)liiu»l richt , te 10'jj uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het verrichten van baggerwerk tot 
verbetering van het afwateringskanaal van de Noordervaart naar de 
Maas. Inl. bij den hoofdingenieur jn het 7e district en den ingenieur 
Helmus, beide te Maastricht. Aanw. 4 Nov. Raming /' 0480. 

Vrijdag. 2Ï Dcc. 
Iluiirlein, ie II uren, door Tiet ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van liet prov. best.: het bouwen van eene schutsluis met 
eenige bijbehoorende werken, deel uitmakende van de uitbreiding der 
sluis- en havenwerken te IJmuiden. Inl. bij den hoofdingenieur, te 
Haarlem, en de ingenieurs De Hruvn en Ou Croix, te Amsterdam. 
Aanw. 12 Dcc. Raming / 2,032.000. ' 

0 A F L O O P 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Apeldoorn, 28 Sept.: het bouwen van eeu 

woonhuis voor A. Kok Ankersuiit, aldaar; ingek. 
II hilj.. als: 
J. \V. Wassink, t̂  Apeldoorn. /' 3947 
!.. Wegerif, » idem I 3645 
A. Radstaak, » idem . 9611 
J. v. d. Braak, I idem . 36011 
M. Zinnemers, n idem i 3560 
F. \V. Geurden, « idem - 35110 
11. Kloek, » idem i 3555 
J. W, Buitenhuis, » idem » 3102 
YV. vi'illemscn, * idem » 3115 
T. Eijbers, » idem » 2919 
H. v. d. Braak, • idem » 2898 

Niet gegund, doch onderhands na kleine wijzi
ging in den termijn van oplevering, aanbesteed 
aan VV. M. Smit, voor ƒ 3045. 

Apeldoorn. 30 Sept.: lo. bet bouwen van een 
winkelhuis voor A. W. Grootouliuis, aldaar, 
(onderhands); ingek. 8 bilj., als: 
II. .Mouw, te Apeldoorn, ƒ 3051.50 
H. J. Kijkelboom, » idem • 2999 
J. v. d. Braak. i idem i> 2882 
H. Wegerif, » idem » 2845 
A. Radstaak, » idem » 2725 
l l . Nijhofï, » idem » 2596 
VV. Willemsen, » idem » 2594 
F. VV. Geurden, » idem » 2590 
Gegund. 

2o. liet verf- en glaswerk aan bovengenoemd 
winkelhuis, (onderhands); ingek. 5 bilj., als: 
.1. Oosterwijk. te Apeldoorn, / 490 
Wed. Tiemens, » idem » 368 
A. Wesselink. » idem » 334.50 
E. Jonker, » idem » 325 
E. Eikendal, » idem » 296 
Gegund. 

Kied (Friesl.). 30 Sept.: het leveren van eene 
stoommachine enz.; ingek. 5 bilj,, als: 
Hubert & Co., te Sneek, /' 2710 
J. .1. v. Dorde, » Arnhem, » 2698 
Aberson, » Olst. » 2645 
Sepp & Co., » Enschedé, » 2500 
W. II. Jakobs, » Haarlem, » 2494 
Gegund. 

's-Hage. 5 Oct., onder beheer van het mi
nisterie van justitie: lo. het bouwen van een 
huis van bewaring te Leeuwarden; ingekomen 
26 bilj., als: 
A. Schouten. Amsterdam, ƒ 112,800 
A. Paans, idem » 111,900 
I). Cerlijn en A. de Haan, idem » 111.300 
J. II. Helle, idem » 111,150 
K. .1. B. v. Damme, idem » 111,0011 
J. Henninga, Bedum. en A. Pastoor, 

Steduin, • 108.(810 
W. Heespelink en W, Berends, 

Groningen, • 107 800 
J. Zeldenrust, Warfum, » 105.000 
H. T. Biesma, Leeuwarden, » 103,483 
J. '1'. Ruding. idem » 99.998 
H. .lanso en Atena, idem » 99,985 
II. Timmer, Meppel, » 99.840 
P. J. Hilarius, Leeuwarden. * 98,960 
G. Jansen, idem - 98,900 
K. Eckhardt, Almeloo, t 98,387 
K. Otten. Meppel, • «6.779 
M. A. J. Taverne, s-llage. » 96,751 
T. Kloosterman, Hemelum. en K. 

Brouwer, Stiens, » 96,740 
K. J. Kalt, Heerenveen, » 96.277 
C. Terhorst, Zwolle, » 95,743 
J. B. Welmers en W. Polman, Helden, t 95.690 
A. v. d. Berg en H. de Herder. Zwolle, > 93.945 
A. Hezik, Kerkdriel, » 92.100 
J. v. d. Gelder, Uselmuiden. » 90,250 
J. v. Burk, Oosterbeek, en W. Wissing. 

Arnhem, » 89,350 
T. G. Bekhuis en I). Damstra, 

Leeuwarden, » 85,900 
Raming • 100,220 

2o. het leveren van 200 stuks koekoeken, ten 
behoeve der strafgevangenis te Rotterdam; ingek. 
10 hilj.. als: 
W. J. Schildinan. Rotterdam, ƒ 2060.87' 
•). Graaf, Haarlem. • 1690 
W. .1. Engelmaiin. Kampen, » 1624 
J. B Priem, Amsterdam, » 1610 
Van Dorsser cn Terhorst, Dordrecht, » 1600 
N. C. Eijsbergen, Rotterdam, » 1600 
Merkelbach van Enkhnizen & Co., 

Breda, • 1588 
J. 11. Wildeman. Dordrecht, » 1588 
H. A. Hensen. Rotterdam, > 1479 
C. Bentsnijder. idem I 1445 
Raming » 1750 
s-Hage , 6 Oct.: het bouwen van een koetshuis 

en stal met 2 bovenwoningen, (onderhand--) 
onder beheer van der bouwmeester J. A. Anna
bel; ingekomen 9 bilj., als: 
C. J. Streef, te 's-Huge, / 25.770 
Van Bergen Henegouwen, • idem » 23.111 
B. Nieuwenhuijsen. » idem » 22.333 
W. Teeuwisse, • idem » 211.749 
Van l.itli en Fontein » idem » 2U.74S 
.1. P. Reeser. > idem » 20,5*3 
V. d. Vlugt en De Jong, » idem » 20,427 
J. Stellens, » idem » 18,790 
P. Houthuis, » idem • 14,850 
Gegund. 

TJalleberd, 5 Oct.: het bouwen van eene 
nieuwe schuur in 't Meer. voor de pastorie der 
Ned.-Herv. gemeente; ingek. 6 bilj., als: 
M. Ziiidersiiia. te Terband. ƒ 1831 
S. Hulstra. - Luinjeberd, » 1664 

te Heerenreen, / 1650 
» Luinjeberd, • 1594 
» Heerenveen, . 1554 
« Tjalleberd, • 1548 

R. Post, 
R. II. Krol, 
G. v. d. Werf, 
H. de Wilde, 
Gegund. 

YYageniiiKen. 5 Oct.: de verbouwing, verf-
en re pa ra tie werk aan de pastorie der Ned.-llerv. 
gemeente te Wageningen. onder beheer van den 
architect S Bitters; ingek. 8 bilj., als: 
.1. Haar Hz., te Wageningen, f 1746 
II. Haar Jz., » idem » 1744 
A. Haar, » idem » 1698 
P. dc Leeuw, » idem n 1688 
.1. B. Radstake, » idem i 1614 
F. Pereboom, » idem » 1588 
J. Goossen, » idem . 1468 
H. A. J. Popping, » idem » 1444 
Gegund. 

«ruilingen. 7 Oct.: het bouwen van 49 woningen en het aanloggen van straten met riolen 
en zinkputten, op een terrein buiten de voormalige Apoort te Groningen, voor de vereeniging 
lWeikinanssteun'. aldaar, onder beheer van den architect k. Hoekzema. in 5 perceelen; ingek. 
14 bilj., als: 

Inschrijvers en woonplaats. perc. I peic. 
I 

jierc. 3 I perc. 4 perc. 5 

E. W. Wietsema, Groningen, 
II. R. v. Duinen, idem 
W. Heespelink en B. de Jong, idem 
D. Donnés. idem 
K. II. Iliiizinga. idem 
D. Jansen, idem 
J. Hidings, idem 
,1. Pot, Steduin, 
F. Roders, Groningen. 
E. Peters, idem 
D. Th. Dalmolen, idem 
T. Y. Jelstna, idem 
E. Schreuder. Sappemeer, 
II. de Herder. Groningen. 

/' 24.580 
22,990 

21.761 

20.140 
20,(98 

ƒ 29,960 

2D.SS7 

21,61 a 
24,423 

/ 4463 

131 i 

4260 
4487 

/' 54,547 
49,500 

48,500 

46,349 
44,938 
44,759 
44.771 

/ 39.368 

53,124 
52,679 
32 652 
52,280 

49.019 
48.967 
48,345 
47,237 

As, 7 Oct.: het glas- en verfwerk voorde 
nieuwe school; massa ingek 5 bilj., als: 
Kingnia, te Dokkum. ƒ 937 
T. Beijer, » Meppel. » 920 
Bakker, » Beilen. » 892 
J. Beijer. » Meppel, » 876 
T. Manak, • Assen, » 837 

glaswerk; ingek. 2 bilj., als: 
Kingnia, • 21070 
T. Manak, • 155 

banken; ingek. 6 bilj., als: 
Voost, J 820 
S. f. v. Beek, » 268.12 
Kingnia, » 252 
G. Stuvel, » 223.20 
Stoter c. s., » 214 

dezelfde, . 209.99 
's-llage, 7 Oct.: bet driejarig onderhoud van 

de l.ingewerken te As|»eron; minste inschr. A. 
de Groot Cz., te Heiikeloui, voor /' 1629. 

's-llage, 7 Oct.. voor rekening der gemeente: 
10. het bouwen van een maehinegebouw voor 
het te stellen opponipingswerktuig aan de 
Timorstraat: ingek. 18 bilj., als: 
I). Groeuewegen & Zn., Nootdorp. /' 15,«25 
C. v. Tilburg. idem • 15,780 
C. D. Klem. Raamsdonk. » 15JW0 
B. Nieiiweuhiiijsen. 's-Hage, » 15,529 
11. D. 'I'. Meijer. Leiden. « 15,400 
ü. Keij. Rotterdam, » 15,100 
Gebr. 'Houtman, 's-Hage, • 14.966 
H. v. Worth, Scheveningen, » 14,474 
J. P. M. Multistat!, Leiden, » 14,200 
F. Roest. 's-Hage, • 14,100 
J. v. d. Elshout. Scheveningen, » 14,089 
W. v. Leeuwen, Hellevoetsluis, • 13,848 
J. de liniijn en G.J.v.d. Horst, 's-Hage, » 13,800 
A. de Waérd en J. C. Diercks, idem » 13.680 
J. H. de Swart & Zn.. idem » 13,480 
W. P. Teeuwisse, idem . 13,420 
.1. II. Paardekoo|K'i, idem • 12,300 
II. Jongenbnrger, Waddinksveen, • 11.970 

2o. het rioleeren van de Ostadestraat; ingek. 
14 bilj., als: 
M. G. v. Leeden, 's-llage, f 5752 
A. Boer Wz.. Sliedreeht, » 5748 
J. Aarssen, 's-Hage, • 5460 
VV. Swaneveld, 's-Hage, » 5340 
A. de Borst. Papendrecht. » 5241 
G. v. d. Drift, 's-llage, » 6100 
G. Keij, Rotterdam, < 5000 
II. D. I'. Meijer, Leiden, • 4800 
M. Bot Vlaardingen, » 4775 
J. v. d Elshout. Scheveningen, » 4689 
W. v. Leeuwen, Hellevoetsluis, » 4572 
II. Jongenbnrger, Waddinksveen, » 4240 j 
A. de VVaerd en J. C. Diercks, 's-Hage, » 3870 
.1. de Bruijn en G. J. v. d. Horst, idem » 3795 I 

Ort rn . 7 Oct.. door den aannemer P. VV. 
Versteijne. te Oosterwijk: de stukadoorwerken 
met arbeidsloonen van klooster en scholen; ingek. 
13 bilj. als: 
M. de Leur. te Tilburg. ƒ 1400 
R. v. Gemert, , Vucht, n 1141 
Tb. v. d. Besselaar, . idem » 1059 
F. v. Liempt. n idem . 1050 
H. v. Liempt, » idem . 1020 
C. Schonk. . Oosterwijk. » 953.72 
M. Brands, » 's-Bosch, » 927.44 
Van der Aa, » Orten, » 909.50 
C. v. d. Besselaar, • Vucht, • 907 
J. v. Bostel, i> idem » 863 
J. v. Rooij, ii idem n 852 
C. Hermans, i idem . 811 
P. Kroon. • idem • 736 

I.rideii 8 Oct.: het doen van voorzieningen 
aan militaire gehouwen te Leiden, onder beheer 
der genie, te 's-Hage: ingek. 5 hilj., als: 
H. D. F. Meijer, te Leiden, ƒ 2400 
J. Boom. » idem . 2886 
.!. II. Hoogeveen, » idem » 2:137 
P. L. v. Erkol, » idem » 2280 
J. M. Nielsen, » Leiderdorp, . 2197 

Venloo, 8 Oct.: het maken van dekken op 
de Maasbrug te Venloo. voor rekening der ge
meente: ingek. 6 bilj., als: 
H. Noten, te Tiyolen. ƒ 17.725 
J. Gielen, > Kessel, > 15,890 
L. v. Gasselt, , Venloo, » 15,879 
M. Milkens, » idem • 15.734 
J. M. v. Gasselt, « idem » 14.987 
P. Hillen, > Blerik, < 13.400 

lloordplaat, 8 Oct., ten behoeve der water
keering van de ealamiteuse Hoofdplaat- en 
Thoinaespolders: lo. het maken van werken tot 
verdediging van den calamiteusen Thomaespolder; 
ingek 9 bilj., als: 
J. v. d. Plas te Hardinksveld, / 41.159 
.1. v. Eek. n idem • 40,700 
C. de Wilde Az., » Kattendijke. » 40.390 
A. v. d. Beek, » Zaainslag, . 40.340 
11. h klassen, i idem » 40.210 
C. v. d. Hooft, » Neuzen, , 40,100 
M. v. d. Hoek, • idem . 39,800 
P. A. v. d. Velden, • idem • 39.621 
I). Tholens, » idem » 39.280 

2o. de onderhoudswerken aan de waterkeering 
van genoemden polder; ingek. 6 hilj., als: 
A. v. d. Beek, te Zaainslag, ƒ 1480 
H. Klaassen. . idem '» 1400 
C. de Wilde Az.. » Kattendijke, • 1100 
P. Monjé, , Breskens, > 1097 
B. den Ester v. d. 

Brink, > Kattendijke, • 945 
D. Tholens. • Neuzen, • 600 

Wageningen, 8 Oct.: het metsel-, steen-
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houwers-, loodgieters- verf- en smidswerk voor 
het bouwen van 15 woningen op een terrein te 
Wageningen, onder beheer van den architect 
R. de Vries, aldaar. 

Metsel- en iteenhouwwerk; ingek. 3 bilj., als: 
P. de Leeuw, ƒ 0140 
J. Maar, •• 5600 
VV. Snijders, » 4325 

Loodgieters werk; ingek. 2 bilj., als: 
G. L. I.andaal, ƒ 355 
ll v. d. Kaa. » 330 

Verfwcrk; ingekomen 6 bilj., als: 
G. Hei;, 
G. Meurs, 
K. Peereiiboom, 
Joh. l'ensen, 
G. Goossen, 
G. .1. Halstege, 

Smid-wei k; ingekomen fi bilj., als 
Wed. G. Viets, 
E. C. Viets, 
C. Viets, 
G. v. Triest, 
II. v. d. I W h , 
T. C. Herberts, 

O ud erdJe nd » m. • Oct.. >• 
kanaalbooiden. het maken van walbeschoeiing 
en het leggen van 3 ijzeren buizen, voor reke
ning van het waterschap Hunsingoo; ingek. 6 
bilj.. als: 
II. Nieland. te Warfum, 
Ch. v. d. Veen. » Eeiirum, 
G. Bremer, •> Middelstum, 
W. K. do Vries, » Garnwerd, 
U. Jansen, » Middelstum, 
A. Pastoor, » Stedum, 

Apeldoorn. 9 Oct.: het bouwen van een 
dubbel winkelhuis, onder beheer van den inge
nieur-architect (_'. M. Gardenier; ingekomen 12 
bilj,. al 

/ 715 
» 492 
. 3h9 
l :*7 *.» 
i 34? 
. 330 

f 265 
'» 260 

l 229 
» 220 
» 2(14 
» 193 

bet hei-stellen van 

/' 480 
» 467 
I 439 
» 434 
» 427 

895 

. 1923.90 

t 698.— 

i 436.87'/, 

i 2341.— 
• 271.60 

3556 — 
i 1 5 3 0 -

4012 80 

» 2833.92 

» 2662,— 

te Apeldoorn', 
• idern 
» idem 
» idem 
» idem 
» idem 
» idem 
» idem 
» idem 
-> idem 
» idem 

idem 

/ 83(10 
l 8250 
• 7621 
» ?5'jn 
• 7447 
- 7436 
• 7349 
» 7314 
. 7288 

69H2 
6848 
6627 

levering van diverse 
voor dr nvci'. 

F . 'L . Tietboll, 
.1. Radstaak, 
H. Kloek, 
F, \V. Geurden, 
J. W. Buitenhuis, 
J. v. d. Braak, 
1'. OMeiihof, 
T. Eiibcrs, 
W. willemsen, 
J. W. Wasstok, 
L. Wegerif 
D. Xijliof, 

\ in -1 ( i .l .uii , 9 ((cl 
goederen, goreedschapp... c„. . . ,uur ue 
zeescbe bezittingen: minste inschr. waren: 
1900 KG. gietijzer, Holz & Co., 

Rotterdam, ƒ 883.50 
Staal- en IJzerdraad, dezelfden, » 561.58 
Uzer, R.S. Stokvis» Zn., otterdam,. 1944.82 
Blik, II. de Hens & Zn., idem > 85.61 
Koper- fit tinsiildeer, en kojier, Surit 

en Lingeman. Amsterdam. 
Koperen en ijzeren nagels, fl. S. M. 

halker, idem, 
Hontsebroeven, .1. Oolman, Vianen, 
Gereedschap en bang- en sluitwerk, 

I). S. M. Kalker, Amsterdam. 
Nageltiekki'ls .-n lian^-doten, .1. 

Onlman. Vianen. i 
Ges|.*n en ring'-u met kousen. \\'. 

Hoven & / l l . , 's-llage, l 
Blikken hand-ol stormlantaarns, Wed. 

J. T. Xiiman. Amsterdam, i 
Weeg- en meetwerktuigen. J. Molen-

but. '1'eleringen. l 
Knuoiien, Parree N: Zn., Utrecht. , 
Metalen klampen, Broekman \ Co., 

Amsterdam, » 
20.000 ge«pen voor pantalons, dez., • 
128 KG. baken en 92 KG. oogen, dez.,» 
IJor t̂elwerk, 1'. H. de .leng, Amster* 

dam, l 
Koe- en paardenhaar, W. Hoven & 

Zn.. 's-Hage. > 
70 KG. varkensbaai', J. A.G. Wessels. 

Utrecht, * 
Lederwerken, '1'. M. v. Grinsven, 

's-Bosch, » 2177.40 
Idem. Botongeren lluys, Amsterdam,» 3542.85 
Idem, T. M. v. Grinsven, 's-Bosch, » 3666.25 
Idem, dezelfde, » 3272.60 
Idem, dezelfde, » 4111.— 
Troiuvellen en tromsnaren, dezelfde, » 2262.40 

(Niet aanbesteed.) 
Snoeren voer hoornblazers en trom

petters, A. v. Dongen & Zn., Breda,» 1870.50 
660 rol asphtcltvilt, J. A.G. Wessels, 

Utrecht, . 2963.40 
120 KG. steal inekaarsen, Stearine-

kaarsenfabriek .Apollo", Schiedam, » 59.85 
Divei-se papiersoorten. Van Gelder 

X Zn., Amsterd; » 699.92 

Verfwaren. '1'. Zandleven, Koog a/d. 
Zaan, / 1427.66'/, 

Idem, .1. Iloiiwinlt Gz., Sneek, • 1280.10 
1815 KG. oranje-schellak, C. F. 

I'leiuner. Amsterdam, 
1300 liter terpentijnolie, Gilhoys ,t 

Co., idem, 
16U0 KG. zinkwit, geene inschr. 
Pijpzwavol en amaril, ('. F. Fleumer 

Amsterdam, 
1400 KG. gelift kamfer Hooge weg 

en Van Zamelen, idem. 
40(1 KG. salammoniak. dezelfd *n, 
14,C00 KG. zinkwit, .1. B. Kroon & 

Co., Amsterdam, 
6.000 idem, dezelfden. 

16,000 idem, dezelfden, 
10.400 KG. carbolxnur, K. G. W. de 

Bossou, Dordrecht, 
2040 KG. gele was, E. E. Visser 

Botterdam, 
5895 KG. groene zeep, S. A. Levisson 

It Zn.. 's-Hage. » 1615.23 
Lijnolie, F. Alberdingk & Zn., Am

sterdam, » 2913.01 
7800 KG. ongok lijnolie, L. Vliegent-

hart, llordrecht,' » 2137.20 
8000 KG. gek. idem. F. Alberdingk 

& Zn., Amsterdam. » 2284.— 
16,000 KG. ongek. idem. I.. Vliegent-

liart. Dordrecht. » 4384 — 
17.900 KG. gek. idem. F. Alberdingk 

.* Zn.. Anisterdain, » 5C65.70 
610(1 liter levertraan, A. Smit ,* 

Zn., idem, » 1281.— 
Alcohol. J. W. .Sakken Jr.. 's-Hage, » 3688.17'/i 
10 350 KG. zwavelzuur, K. G. W. de 

HO-MUI. llordrecht. » 2741.71'/, 
. -Hv. rh . 10 Oct.: het maken van afrastering, 

draaibekken i'ii afdekking van putten, ten be
hoeve van de stedelijke gasfabriek; ingekomen 9 
bilj.. als: 

te 's-Bosch 
» Vecht 

'I'll. Meuwese, 
M. v. Heertum, 
Tb. A. v. Ravenstein, 

J M. Visser, 
A. Jansen. 
A. W. v. d. Bruggen, 
A. Sanders, 
C. v. Straatcn. 
A. I). Deckers. 

's-Bosch, 
» Papendrecht 
» lledel, 
» 's-Bosch, 
» idem 
» Utrecht, 
» 's-Bosch, 

Apeldoorn. 10 Oct.: het verf-, glas- en be-
hangwerk voor bet woonhuis van A Kok 
Ankersmit; ingek. 7 bilj., als: 
E. Jonker, te Apeldoorn 

/ 2500 
» 2500 
» 2490 
» 2490 
» 2150 
» 2080 
» 1992 
» 1966 

1654 

' 971.77 

| 407.— 
> 116.63 

971.-
840.50 

835.— 

680.— 

573.10 
280 — 

121.50 
174.-
104.50 

297.19 

218.— 

524.3(1 

Wed. Tiemens, 
I L. Uit d,n Bogaard. 
| E. Eikendal, 
Gerritsen en Schutte, 
M. v. d. Craats, 
DeGiaafen V.d.Craats, 

In beraad gehouden. 
Rotterdam, 10 Oct.: het bouwen van een 

kegelbaan enz., onder beheer van den architect 
• Anieij,l,.ii van Diujm; ingek. 13 bilj.. als 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ 323 
» 298 
» 295 
» 288 
» 221.35 
» 209 
I 194.99 

A. v. d. Weiden, te Rotterdam, ( 
P. Langeveld, » idem 
Si. v. d. Spek, » lliïlegersberg, 
W. Zonneveld, » Kralingen, 
Th. L. Kanters, a Rotterdam, 
1'. Veriueijdeii Az.. » idem 
.1. J. v. Huttom & Zn., • idem 
I'. Hlijenburg. > idem 
1'. Gouverne, » idem 
Muller en Droogleever 

Fortuijn. » idem 
B. Bijderwellen, • idem 
II. J. Heiman \ Zn., » idem 
1'. Rakkert, » idem 

(«rollingen, 10 Oct.: het verliouwen van een 
huis in de Zwanestraat, get. lett. K 57, onder 
bijlevering van alle daartoe noodige liouwstolïen 
enz., onder beheer van den architect N. W. Lit; 
ingek. 13 bilj., als: 

te Groningen 
idem 

/ 19,683 
» 16,000 
» 15.449 
» 15,180 
» 14,987 
» 14,900 
» 14 477 
» 13.873 
» 13.700 

» 13,604 
» 13,600 
» 13.344 
o 13,240 

H.'T. Swarte 
.1. v. Goot, 
E. W. Wietsema 
I'. Zijlstra, 
B. de .longb, 
G. Hendriks, 
D. Jansen, 
T. V. .lelsma, 
J. I. Toesman, 
J. Ibelings, 
E. v. d. Zaag, 
K. II. lluizinga, 
E. Peters, 
Gegund. 

spankeren , 11 Oct.: het uitvoeren van eenige 
werkzaamheden aan de pastorie der Herv. ge
meente: ingek. 32 bilj.; minste inschr. waren:' 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ 3230 
» 31C0 
» 3006 
» 3065 
» 3016 
» 2947 
» 2915 
» 2886 
» 2817 
» 2798 
» 2789 
» 2767 
» 2487 

voor het timmerwerk L. Enklaar te Dieren, 
voor J 76.60; 

voor het metselwerk S. Dekker, te Doesburg, 
voor / 192; 

voor het schilderwerk .1. Braakman, te Brum-
men, voor /' 307; 

voor het behangwerk L. Arendsen, te Dieren, 
voor / 68.40; gegund. 

Krimpen »d IJ.el , de levering van nood
materialen, ten dienste van de Krimpenerwaard ; 
gegund aan Corn. Zanen Hz., te Ammerstoi. 
voor J 450. 
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A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Maandag, 11 Oct. 

Ciotcliedé, te 12 uren, door het best. der Enschedésche ijsclub 
iVooruit", iu het hotel »I>e GraalP: het bouwen vaneen ijstentopeen 
terrein gelegen bij de viaduct der staatsspoor. Aanw. te 9 nren. 

Vllage. te l ' / t uren, door burg. en weth.: het wegvoeren van 
a«ch. sintels eu waardeloos vuil, aangebracht door de openbare reiniging 
te s-Hage. Aanw. 21 Oct., te 9'/, uren. 

ullage, te I'/L uren, door burg. en weth.: het leveren en stellen 
MO eenige meubelen, ten dienste der school voor onvermogenden aan 
Je Wagenstraat te Scheveningen. Aanw. gehouden. 

kampen, te l ' / a uren, op het raadhuis: bestek no. 37, het afbreken 
PH wederopbouwen van een gedeelte kaaimuur langs den Burgel; bestek 
no. 41, het maken van een nieuwen stoombootsteiger. 

Grouw, te 2'/k uren, door burg. en weth van Idaarderadeel: het 
Weren van 100 gegalvaniseerd-ijzeren privaattonnen. Inl. bij den 
i.'Pineentebouwkundige te Grouw. 

t msl rrdam . door de Hnll. ijzeren s[»oorweginaatschappij. in kamer 
4*i van bet centraal administratiegebouw: bestek no. 445, het afbreken 
<?n wederopbouwen van het westelijk landhoofd der brug over de Oost-
suî '-lgracht te Haarlem, met het maken van eene hulphaan met hulp-
1- i liggen. Raming f 12.ÖC0. (7Ae advert, in n0. 42.) 

IHnsdag, 22 Ocl. 
'••Hage, te 10 uren, door den eerstaanwezend ingenieur der genie, 

aldaar, op het bureau in de Krederikskazernc: het aanbrengen van 
beton bedek kingen op het fort aan den Hoek-van-Holland: Bilj. inzenden 
uiterlijk 21 Oct., voor 3 uren. Raming / 42,000. 

f.roningen. te 12 uren. door het prov. best. van Groningen: het 
Inplanten van provinciale wegen en het onderhouden daarvan tot l 
bec. '92. in 9 perc. Inl. hij den hooldingenieur en den ingenieur, beide 
t>' Groningen, en de betrokken opzichters. 

(«rulein (Limb.), te 3 uren, door burg. en weth.; het verhouwen, 
nstaureeren en vergrooten van de ojieubare school, onderwijzerswoning 
• n raadhuis, benevens het leveren van schoolmiubelen. Aanw. te 
12 uren. 

Woenodag , 23 Oct. 
H-lloge. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken en stellen van de ijzeren bovenbouwen voor de vaste bruggen in 
'Ie omgelegde Rijuspoorwegbanr-n rtrecht— Amsterdam en Utrecht— 
Itotterdam, onder de gemeenten Zuilen en l'trecht. behoorende tot de 
werken voor den aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam 
iiift de Merwede. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan, den ingenieur 
Kemper en den adjunct-ingenieur Schroeder van der Kolk, allen te 
L'trecht. Aanw. gehouden. Raming f 30fi,G00. 

»-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz: de 
uitvoering van herstellingen en vernieuwingen aan de werken van den 
li.iaiilwijkschen overlaat met de rijksshiij iu de oostelijke vaartkade van 
Waalwijk, behoorende tot de werken van de Maas, met het onderhoud 
ljai die werken van 1 Jan. tot en met 31 l>ec. '90, benevens voor het 
Z'W noodig leggen in *90 der zomersliiiting in genoemden overlaat. Inl. 
LIJ ib»n hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage. den ingenieur Steijn Parvé, 

's-Hosch, en den opzichter Kouwenberg. te Heusden. Aanw. gehouden. 
Kiiining ƒ 2500. 

ft-llag«, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
vPrdie|ven van liet grootscheepvaarwater in het Scheur, tusschen Maas
sluis PII Vlaardingen, voor de verbetering van den waterweg langs 
Rotterdam naar zee. Inl. bij den hoofd ingenieur Leemans, te 's-Hage, 
'l*'ti ingenieur Welcker, te Rotterdam, en den ingenieur Henket, te 
Maassluis. Aanw. gehouden. Kaming /' 0.41 per stère. 

I'oplkerkapel (Ttr.), te II uren, door kerkvoogden der Hervormde 
gi'ineente, in de consistoriekamer: den bouw eener pastorie. Inl. bij den 
architect L. A. van der Voort, te Jaarsveld. 

V i i a e n , te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
'e Mergen-op-Zoom. in het «hotel Rotterdam": het herstellen van storm
schade te Neuzen. Hilj. inzenden uiterlijk 22 Oct.. voor 3 uren, bij den 
"Wi''hter van fortilicatiën, aldaar. Raming ƒ 1550. 

>in» hul- (Fr.), te 12 uren, bij Y. R. van der Zee: het bevloeren 
van een reed van pl. m. 340 M.. met bijlevering der materialen. Aanw. 
2 - Oct., te 10 uren. 

l ' ïreeht, te 1 uur, door de directie der Nederl. lïijnspoftrwegmaat-
•'[-pij: de levering van gesmeed-ijzerwerk, bestaande uit haak-, lascïi-. 

moer-en klauwbouten eiispooi-schroevon, in 7 perc. Inl. hij den ingenieur 
V i l " den weg te Utrecht. Hilj. inzenden uiterlijk 22 Oct. 

Donderdag. 24 Ort. 
'"-Hage, te 12 uren. door het ministerie van koloniën: het leveren 

v^n brugliggers en schroef palen. 
Vrijdag, 25 Oct. 

n! n u . te 2 uren, door den aannemer .1. II. Vos Sr.: destueadoor-
'̂Ciken voor den bouw van Musis Sacrum, aldaar. édvert.in n9. 42.) 

Zaterdag, 20 Oct. 
*-ll»ge, te 1 uur, door burg. en weth.: de levering van pl. ui 

Y'0 ton gegoten-ij ze ren huizen en van diverse hulpstukken, ten dienste 
d e i ' gemeente-gasfabriek. Hilj. inzenden uiterlijk 26 Oct., vóór 11 uren. 

Maandag, 291 Oct. 
'•"•.f rrdam . te 12 uren, door burg. en weth.: 

lo. het maken van den onderbouw eener dubbele basculebrug over 
°° Korte-Brouwersgracht vóór de Mamixstraat, met de bijbehoorende 
VJ^gelrauren j 

2o. het maken en stellen van den metalen bovenbouw van eene 
dubbele basculebrug over de Km te-Brouwersgracht vóór de Mamixstraat; 

3o. het bouwen van een muur met afsluithek, langs het terrein voor 
het diaconie-jongensweeshuis, aan den Binnenamstel. {Zit advert, in 
a°. 42.) 

Dingdag. 2» Oct. 
Nijmegen, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

op het bureau der genie: het doen van voorzieningen aan het fort bij 
Pannerden. Hilj. inzenden uiterlijk 28 Oct., vóór 3 uren. Aanw. 23 Oct., 
te U uren. Raming / 12,050. 

De Bill (Utr.), te ld*/, uren. in het hotel Poll: het herbouwen van 
het huis Beerschoten, gelegen onder de gemeente He Bilt. Inl. bij den 
architect F. J Nieuwenhuis. te Utrecht. 

Dulibeldam (Z.-ll.). te 11 uren, door burg. en weth.: het bouwen 
van een gemeentehuis, op een terrein aan den Dubholdainsehen weg. 
over de herberg L'yckeudonek. Aanw. 26 Oct.. te 10 uren. 

'H-llnge. te 2 uren. door het ministerie van justitie: het Irouwen 
van een huis van bewaring te Heerenveen. Inl. bij den ingenieur
architect voor de gevangenissen en rechtsgebouwen, te 's-Hage. Aanw. 
21 Oct., te 2 uren. (Zie udrert. in n° 41.) 

l'trecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: bestek no. 143, het leveren van stalen 
dwarsliggers met bevestigingsiieelen, in 3 perc. (Zte adtert. in «8. 41.) 

Woensdag. :io Oct. 
'tt-llage. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van een strekdam viw.r den benedeniiiond van het Hartelsche 
gat, aan den linkeroever der Botlek, tusschen de kilometerraaien 152 en 
153, ter verbetering van de Nieuwe-Maas, heneden de oostpunt van 
Rozenburg'. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den inge
nieur Welcker. te Riitterdaiu en den ingenieur Henket. te Maassluis. 
Aanw. 23 Oct., te 10'/, uren. uitgaande van het havenhoofd te Nieuwty-
sluis. Raming ƒ ! 5,600. 

'•-Hage. te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
maken van de ombuiging en verlenging langs de Oude-Maas, van den 
benedensten strekdam langs den linkeroever tier Noordgeul, tusschen de 
kilometerraaien 148 en 149 der Oude-Maas en Botlek, ter verbetering 
van de Nieuwe-Maas beneden de oostpunt van Rozenburg. Inl. bij den 
hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur Welcker, te Rotter
dam en den ingenieur Henket. te Maassluis. Aanw. 23 Oct., te lO'/j 
uren, uitgaande van het havenhoofd te Vlaardingen. Raming ƒ 34,400. 

Vl lage , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
gedeeltelijk opruimen van in de rivier de Beneden-Menvede, onder de 
gemeente Sliedreeht gelegen overblijfselen van een muur. Inl. bij den 
hoofdingcnif-ur Leemans te 's-Hage. den ingenieur Iloogenboorn, te 
Dordrecht, en den opzichter Van de Kreke, te Gorichem. 

It Ier ik (Limb.), te 3 uren, door J. Steeg, te Venloo. in het café van 
Hermkens: het bouwen eener villa met bijgebouwenen remise te Blerik. 
nabij de Maasbrug. Aanw. te 11 uren. 

Donderdag , »1 Ocl. 
Krrmen (Ihutsrhl ). te 11 uren, aan het bureau der Unterweser-

korrektion. Werderstrasse 22: 
lo. de levering van 24 baggerpramen met grondkleppen, elk van 40 

kub. M. inhoud; 
2o. de levering van 3 toestellen tot het lossen en verplaatsen van de 

gebaggerde specie uit de hiervoor ingerichte loshaven: 
8o. net arbeidsloon voor het vervoer van gebaggerden grond uit de 

loshaven. 
Vrijdag, I Nov. 

Leeuwarden, te 12 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov, best.: het driejarig onderhoud van de rijks-
havenwerken te Lemmer en Takozijl. Inl. bij den hoofdingenieur en 
den ingenieur, beid? te Leeuwarden, en den opzichter Oddens, te Sneek. 
Aanw. 26 Oct. Raming f 4H90 per jaar. 

'%at*rdag, 2 Nov. 
Kerkel (Z.-IL), te 11 uren, door het best. van den polder Berkel, in 

het kofliehuis van A. M. van der Burg: hot onderhoud der molenzeilen 
der /.even watermolens van den polder. Inl. bij den opzichter H. van 
der Meer, aldaar. 

Maandag, 4 Nov. 
Maastricht, te lO'/j uren, door het ministerie van waterstaat enz., 

aan het gebouw van prov. best.: het vierjarig onderhoud van de veer-
dammen, vaartuigen en al hetgeen verder behoort tot de rijksveren op 
de rivier de Maas in Limburg, in twee perceelen. Inl. bij den hoofd
ingenieur en den ingenieur Behrenu, beiden te Maastricht. Aanw. 28 
Oct. Raming per jaar: perc. 1 f 192, jierc. 2 ƒ 2640. 

W o e n s d a g . O Nov. 

'a-Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van de grondwerken, de kunst- en overgangswerken, de wach
terswoningen en eenige verdere werken voor het gedeelte Maassluis— 
Hoek-van-Holland, van den spoorweg Rotterdam—Hoek-van-Holland. Inl. 
hij den eerstaanwezfiid-ingenieur bij den aanleg van staatsspoorwegen, 
te Rotterdam. Aanw. 22 en 24 Oct., te 11 uren. Raming / 349.000. 

V l l age , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van werken tot verbetering van de rivier de Maas, boven en 
heneden het voetveer te llnenza I>riel, tusschen de kilometerraaien 19 
en 21 der herziene rivierkaart, onder de gemeente Driel, prov. Gelder
land. Inl. hij den hi>ofdingeuieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur 
Steyn Parvé en den opzichter Groenen, beide te 's-Bosch. Aanw. 80 
Oct., te 11 uren, aau het Hoenzadrielsche voetveer. 



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 . 
KoliII t imni . 12 Oct.: het bouwen van eene 

fabriek voor do Nederl. kaenolict- en koolzuur-
maatschappij «systeem Ileitis", ouder beheer van 
den architect A. Nolen, te Schiedam: ingek. 17 
hilj., als: 
1'. Verbruggen, te Waddinksveen, ƒ 38,479 
II. Ilooijkaas, & Zn., » Rotterdam, » :17,'J85 

» Papendrecht, i 117,550 
» Hergfn-op-Zoom,» 110,050 

Rotterdam, 
idem 

Hillegersborg 
Rotterdam. 

idem 
idem 
idem 

Schiedam. 
Rotterdam, 

idem 

» 36,800 
» 36.278 
» 35.772 
» 35.250 
• 33.883 
• 32,900 
» 30,1140 
» 30,845 
» 30.450 
» 30.000 

» 20,671 
» 2D, 342 

29,245 

II. Visser. 
J. J. Hornstra, 
G. Key. 
P. Rlijenburg, 
M. v. ,1. Spek. 
J. II. Stelwagen, 
A. Kos Coolhaalder, 
11. Hi.-in. 
Pelt & Hacken, 
H. Wienhoven, 
W, Huchel, 
11. .1. Heiman & Zn., 
Muller en Droogleever 

Fortuijn, » idem 
J. Schuller, > Raamsdonk 
\V. Zonneveld. » Kralingen, 

l.ioninprrii 12 Oct.: het bouwen van 49 
woningen en het aanleggen van straten met 
riolen en zinkputten, voor de vereeniging sWerk-
iiiaiissteun", waarvan de uitslag iu het vorig 
nonimer werd opgenomen, is gegund aan den 
minsten inschr. II. de Herder, te Groningen, 
voor ƒ 47,237. 

Wiasrnkcrkr (Zeel.), 12 Oct.: het verdedigen 
van den ondcrzeeschen oever door zinkwerk en 
steenbestortiug. aan den ealuiniteusen Anua-
Frisopolder; ingek. 10 bilj., als: 
A. v. Popering, Bruinisse, 
J. de Jonge, Biezelinge, 
C. Bolier, Bruinisse, 
.1. Roskam, Sliedrecht, 
J. v. Eek. Hardinksveld, 
C. de Wilde, Kattendijke, 
P. A. v. d. Velde, Neuzen, 
II. de Groot, Srherpenisse, 
M. v. d. Hoek. Neuzen, 
J. E. Adriaanseiis-Polvliet, Walsoord 

Onder nadere goedkeuring aan den minsten 
inschr. gegund. 

Raming /' 16,143.75. 
Amsterdam, 12 Oct.: het amoveeren van 

het bestaande en het wederopbouwen van een 
nieuw woonhuis aan de Prinsengracht bij den 
Amstel no. 1097. te Amsterdam, onder beheer 
van den architect W. Hamer; ingekomen 30 
bilj., als: 
J. J. Eijrond & Zn., te Amsterdam 

/ 17.990 
» 17,586 
» 17.400 
» 16.935 
» 16,898 
» 16.790 
» 16,729 
» 16,685 
» 16,466 

.650 

ƒ 21,550 
> idem » 20,168 
» idem » 19,891 
» idem > 19,834 
» idem i 19,690 
» idem » 19.580 
u idem i 19,490 

» idem u 19,440 
» idem • 19,440 
» idem » 19,338 
» Buiksloot, • 19,312 
» Amsterdam, » 19.304 
» idem > 19.200 
• idem » 19,000 
t idem » 18,950 
» idem o 18,865 
> idem u 18,840 
» idem i 18,800 
» idem i 18,760 
» idem . 18,700 
» idem » 18,538 
> idem > 18,498 
» Nieuweramstel, » 18,447 
>i Amsterdam, • 18,413 
» idem » 18,300 
t idem > 18,287 

idem n 18,210 
n idem > 17,739 
> idem • 17,458 
> idem • 16,546 

AniMterdani, 14 Oct.: het bouwen van eene 
openbare lagere school aan de De-Wittenstraat; 
ingekomen 24 bilj., als: 
A. Paans, te Amsterdam, f 36.800 
J. Stam, > Weesp, '. 36,237 
Wiegel en Voskuijl, a Amsterdam. i 35,744 
H. Rietsnijder Sc Zn., » idem » 35,410 

idem • 35,330 
idem • 35,299 

P. v. d. Brun, 
O . Woud. 
IJ. H. Zeevat, 
D. Oosterink, 
Oerlijn en He Haan, 
II. Schouten, 
Meijer en Van de 

Coolwijk, 
A. Aaiden, 
J. Koster, 
W. Greve, 
C. J. Maks Jz.. 
D. Heijink, 
Knipper en Vree, 
Ph. A. Warners. 
II. C. Oorlas, 
J. J. Goseling ft Zn., 
E . II. Helle, 
R. Cruijll, 
J. F. Prenzler, 
A. Paans, 
K. J. B. v. Damme, 
0. Alberts, 
H. G. Schotten, 
Ph. S. Rijnierse, 
B. Cruijll; 
G. Hoon, 
R. Timman, 
H. Holte, 
Gebr. Terlingen, 

H. Schouten, 
B. Cruijll', 
Meijer en Van de 

Coolwijk, 
A. F. Sleeswijk, 
E. H. Helle, 

idem 
idem 
idem 

» 35,260 
i 35,250 
> 31,100 

G. Hoon, te Amsterdam, ƒ 34.999 
J. Smit, > idem » 34.650 
W. F. Braun, » Beverwijk, « 34,480 
11. R. Hendriks, > Os, i 34,450 
11. C. Ilorlas, » Amsterdam, » 34,322 
P. E. Rijnierse, > idem » 33,900 
.1. F. Prenzler, > idem » 33,750 
K. J. B. v. Damme, > idem » 33,320 
Knipper en Vree. » idem » 33,200 
.1. 1'. Cornelissen, » idem l 32,943 
J. Boekholts, » idem » 32,880 
W. Greve, u Buiksloot, » 32,865 
H Hollander, u Zaandam, » 32,789 
I. . Vlasman, • Amsterdam, • 32,718 
J. Koster, > idem • 31.985 

Hrrda. 14 Oct.: het leveren en plaatsen van 
schoolmeubelen iu de school voor lager onder
wijs aan de Boschstraat en in de meisjesschool 
voor lager en meer uitgebreid lager onderwijs 
in de Kindstraat: ingek. 15 bilj., als: 
I'. Suiikerbuijk. Zegge ƒ 4300 
Merkclbai h v. Enkhiiizen ,t Co., Breda,» 4138 
II. Verhagen & Zn., idem » 3784 
A. E. Henmans, idem » 3725 
A. M. de l.epper, idem » 3685.37 
M. v. Sevenbetgen, idem » 3676 
P. A. Ooines, idem » 3667.50 
P. Chabot, idem > 3592 
Th. Hoovers. Made, » 3510 
M. Hakkeren. Prinsenhage, » 3474 
G. v. d. Velden. Breda, a 3383 
.1. v. Dienderen, idem » 3296 
A. F. v. Koiigen, Prinsenhage, > 3272 
Th. Kessel. Hreda, > 3245 
J. Koopmaus, idem • 3110 

Kotterdum, 15 Oct.: do levering van het in 
'90 beniiodigde buut voor de gemeente. 

Perc. 1, eiken delen en ribben; ingekomen 2 
bilj., als: 
W. S. v. d. Wetering & Co.. Rotterdam, ƒ 4524.62 
A. v. Stolk & Zn., idem » 4441.79 

Perc. 2, eiken roeden lang 13 IL; ingek. 4 
bilj., als: 
J. Nahuis. Groenloo. ƒ 1350 
A. v. Stolk Sc Zn., Rotterdam, » 1260 
.1. D.iimoi. Koten, » 1038 
B. II. Clercx, Bokstel, » 987 

Perc. 3, eiken roeden lang 17 M.; ingek. 3 
bilj.. als: 
J. Nahuis, Groenloo, ƒ 3240 
1). H. Clercx, Bokstel. » 2520 
J. Hamen, Koten, » 2256 

Perc. 4, grenenhout; ingek. 2 bilj,, als: 
G. T. Coei-s, Arnhem, /' 3680.20 
W. S.v.d. Wetering & Co., Rotterdam 3393.46 

Perc. 5, dennenhout; ingekomen 2 bilj., als: 
W. S. v. d. Wetering & Co., Rotterdam, ƒ 7313.20 
G. T. Coers, Arnhem, > 6805.65 

Perc. 6, vurenhout; ingek. 3 bilj., als: 
Van Mierop & Co., Rotterdam, ƒ 8302.80 
G. T. Coers, Arnhem, » 7922.95 
W. S. v. d. Wetering & Co., Rotterdam, » 7574.85 

Walsoorden , 16 Oct.: het maken van werken 
tot verdediging van den oever van het waterschap 
Walsoorden : ingekomen 3 hilj., als: 
P. J. Verbist, Hontenisse ƒ MO 
B. den Exter v. d. Brink. Krahbendijke, » 899 
J. Bruggeinan, Ilansweerd, » 897 

Haarlem, 17 Oct., onder beheer van 's rijks
waterstaat: lo. het maken van een bestraat 
paardennad in den weg van Alkmaar naar 
Nieuwediep (bestek no. 175, dienst '89); ingek. 
8 bilj., als: 
Gebr. Jansen, te Nieuwediep, / 1362 
A. Bos, i> idem • 1247 
R. Schreuders. i> Kolhorn, » 1240 
J. de Vries, » Purmerend, » 1232 
H. Schuijt, » Alkmaar, » 1190 
A. Visser, » Haarlem, » 1176 
G. Honijk, • Purinerend, » 1145 
J. Oldenburg, » Bergen » 957 
Haming , 1400 

2o. het bouwen eener pontwachterswoning 
nabij de Jacoh-Klaasseiissluis (bestek no. 176 
dienst '89); ingek. 8 bilj., als: 
J. v. Withuizen, 
J. Messehaert, 
J. Oldenburg, 
I. Burguieijer, 
J. I). '1'esselaar, 
D. Tromp, 
C. N. Vlaming, 
H. Schuijt, 
Haming 

Haarlem, 17 Oct.: het verbouwen van het 
hotel genaamd «het lleerenlogement", met koets
huis en stallen, gelegen in den Haarlemmerhout, 
onder beheer van de architecten A. en J. A. ü. 
van der Steur; ingekomen 9 bilj., als: 
P. Rings, Zandpoort, / 68,730 
S. Rijnierse, Overveen, » 66,800 
A. C. Kaasjager, Zalt-Bommel, > 84,450 

te Haarlem, ƒ 5295 
» Weslgral'tdijk, a 5025 
a Hergen, » 5000 
» Schoorl, » 4890 
I Alkmaar, » 4808 
» Zijpe, » 4789 
a Schagen, 
a Alkmaar, 

» 4569 a Schagen, 
a Alkmaar, i> 4560 
a Schagen, 
a Alkmaar, 

» 4500 

C. Eijsvngel, Aarlanderveen, 
D. A. Braakenburg, Haarlem, 
B. Hagen, idem 
Meijer en Van de Coolwijk, Amsterdam 
11. Zuithof, Haarlem, 
J. Verkoren, Voorschoten, 
Gegund. 

Almeloo, 17 Oct.: liet bouwen van een pak
huis voor F. ten Braake Hz,, onder beheer van 
den architect 11. A. Witzand Bz.; ingekomen Ir, 
hilj.. als: 
Eikkert, te Almeloo, 
J. Kamphuis, » idem 
Van den Berg, > idem 
B. Vixsehoxse, n idem 
S. II. Krahshuis, » idem 
Schreuder en Barneveld, * idem 
C. Eekhardl. > idem 
E. Scholten ft Zn., » idem 
F. Kuiper, » idem 
Nijllllis. » idem 
Wed. Westenberg, » idem 
E. Eshuis, » idem 
J. Eshuis, II idem 
'Ier Beek, » idem 
K. M. Sjioor, » idem 
Gegund, 
Raming 

Haarlem. 17 Oei 
en hestrntin, 

ƒ 39711 
» 8949 
» 3879 
» 3873 
» 385(1 
» 38,4 
. :;-.'-
a 3800 
» 3788 
» 3774 
» 3712 
» 37(14 
> 3618 
4 35711 
» 8568 

f 3731 
ole het maken van 

iu de Verlengite-Gasthuislaaii i 
Brouwersstraat en in de ten westen daarvan 
gelegen projectstraat te Haarlem; ingekomen 7 
bilj., als: 
C. Itos, te Haarlem, ƒ 7923 
0. Romeijn, » idem » 7244 
Wed. A. lïeijnders, a idem » 70811 
0. P. J. Beccari, » idem • 61127 
T. J. Verzijlbergli. » idem w 6901) 
II. Loudon. » idem » 6520 
II. D. F. Meijer. • Leiden, » 6399 

Gegund aan l i . London, voor f 6520. 
naming a 7088 

Middelburg. 18 Oct.: het verbouwen eener 
hiilpsluismeesterswoning te Sas-van-Gent, tot 
sluisineestei-swoning; ingek. 3 bilj., als: 
1'. A. Mielen, te Neuzen, f 1400 
B. J. Pauwen, » Sas-van-Gent, '» 1346 
J. J. Dootjes, » idem » 1290.Hi 
Haming » 1385 

Leeuwarden, 18 Oct.: de wijziging van tie 
Tacozijl bij Lemmer, bestaande in het verlengen 
van de sluitmuren en vloeren der zijl. met het 
aanbrengen van ijzeren ebdeuren; ingek. 10 
bilj.; minste inschr. M. de Vries en L. Zandstia, 
beide te Lemmer, voor ƒ 3lic0 
Raming » 4500 

BIJVOEGSEL 

D E O P M E K K E R 

van ZATERDAG 26 OCTOBER 1H89. 

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, 28 Oct. 

Grenau (Duitschl.), te 11 uren, door het best. der Gronauer Consum 
Verein, in het hotel iVorspel": het bouwen van een winkelhuis, maga
zijn en woonhuis, op een terrein aldaar. Aanw. te 8 uren. 

Amsterdam , te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het maken van den onderbouw eener dubbele basculebrug over 

de Korte-Brouwersgracht vóór de Marnixstraat, met de bijbehoorende 
vlcugelmuren; 

2o. het maken en stellen van den metalen bovenbouw van eene 
dubbele basculebrug over de Korte-Brouwersgracht vóór de Marnixstraat; 

3o. het bouwen van een muur met afsluithek, langs het terrein voor 
het diaconie-jongensweeshuis, aan den Binnenamstel. (Zie advert, in 
n'. 42.) 

Dinsdag. 2» Oct. 
."Nijmegen, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

op het bureau der genie: het doen van voorzieningen aan het fort bij 
Pannerden. Bilj. inzenden uiterlijk 28 Oct., vóór 3 uren. Aanw. gehouden. 
Raming j 12,650. 

De Bilt (Utr.), te 10'/« uren, in het hotel Poll: het herbouwen van 
bet huis Beerschoten, gelegen onder de gemeente De Rilt. Inl. bij den 
architect F. J. Nieuwenhuis, te Utrecht. 

Arnhem, te 11 uren, door de architecten G. J. van Gendt en C. M. 
ü. Na-raad. in het Centraalgebouw: het bouwen van eene fabriek in 
de Weerdjesstraat, voor rekening van den heer S. Franken Jr., te Arnhem. 
(Zie advert, in n«. 43.) 

Dubbeldam (Z.-H.), te 11 uren, door burg. en weth.: het bouwen 
van een gemeentehuis, op een terrein aan den Dubheldamsehen weg, 
over de herberg Eyckendonek. Aanw. gehouden. 

/ a l t - B o m m e l , te 12 uren. door den dijkstoel van Bommelerwaard 
boven den Mei.lijk. in het Stadskofliehuis: dc levering op verschillende 
plaatsen van de benoodigde dikke vimmen 3- of 4jarig Geldersch waar-
denrijshout, met een paal per bos en 6 bos tuinlatten per vim, die voor 
zooveel bos hout zullen gerekend worden. 

'a-Hage, te 2 uren, door het ministerie van justitie: het bouwen 
van een huis van bewaring te Heerenveen. Inl. bij den ingenieur-
architect voor de gevangenissen en rechtsgebouwen, te 's-Hage. Aanw. 
gehouden. (Zie advert, in n°- 41.) 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: bestek no. 143, het leveren van stalen 
dwarsliggers met bevestigingsdeelen, in 3 perc. (Zie advert, in «°. 41.) 

Woensdag, 30 Oct. 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van een strekdam vóór den benedenmond van het Hartelsche 
Kat, aan den linkeroever der Botlek, tusschen de kilometerraaien 152 en 
153, ter verbetering van de Nieuwe-Maas, beneden de oostpunt van 
Hozenburg. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den inge
nieur Wekker, te Rotterdam en den ingenieur Henket. te Maassluis. 
Aanw. gehouden. Raming ƒ 15.600. 

'•-Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: het 
maken van de ombuiging en verlenging langs de Oude-Maas, van den 
benedensten strekdam langs den linkeroever der Noordgeul, tusschen de 
kilometerraaien 148 en 149 der Oude-Maas en Botlek, ter verbetering 
van de Nieuwe-Maas beneden de oostpunt van Rozenburg. Inl. bij den 
hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur Wekker, te Rotter
dam en den ingenieur Henket, te Maassluis. Aanw. gehouden. Raming 
f 34,400. 

's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
gedeeltelijk opruimen van in de rivier de Beneden-Merwede, onder de 
gemeente Sliedrecht gelegen overblijfselen van een muur. Inl. bij den 
hoofdingenieur leemans, te 's-Hage, den ingenieur Hoogenboom, te 
Dordrecht, en den opzichter Van de Kreke, te Gorichem. 

Amsterdam, te 12 uren, door den architect S. G. Vlieken, in het 
kofliehuis ide Roode Leeuw", aan den Vijgendam: het verbouwen van 
bet perceel aan den Binnenamstel no. 124. aldaar. 

Blerlk (Limb.), te 3 uren, door J. Steeg, te Venloo, in het café van 
Hermkens: het bouwen eener villa met bijgebouwen en remise te Blerik, 
nabij de Maasbrug. Aanw. te 11 uren. 

HatwIJk ml IliJn. te 3 uren. door den architect II. J. Jesse, in 
het kofliehuis ide Roskam": het bouwen van een heerenhuis aan den 
straatweg. 

Wormerveer (N.-H.), te 7 uren, door burg. en weth.: het uitdiepen 
der slooten in de gemeente, voor het seizoen '89/'90. 

Donderdag, 81 Oct. 
Bremen (Duitschl), te 11 uren, aan het bureau der Unterweser-

korrektion. Werderstrasse 22: 
lo. de levering van 24 baggerpramen met grondkleppen, elk van 40 

kub. M. inhoud; 
2o. de levering van 3 toestellen tot het lossen en verplaatsen van dc 

gebaggerde specie uit de hiervoor ingerichte loshaven; 
3o. het arbeidsloon voor het vervoer van gebaggerden grond uit de 

loshaven. 
T u i l (Geld), te 12 uren, door den dijkstoel van het polderdistrict 

Tielerwaard, in het districtshuis: 
lo. het opmaken en vernieuwen van eenige rijswerken langs den 

rechter Waaloever, tusschen Tiel en üoriehem. Aanw. 30 Oct.; 
2o. het op aanwijzing leveren en opstuiken van 46 vim Geldersch 

waarden- en wilgcnrijshout en 3000 hos elzen en wilgen palen, in 
pereeelen. (Herbesteding.) 

Arnhem, te 2 uren, door den directeur der gemeente-gasfabriek: 
lo. de levering van Duitsche gaskolen, ged. '90; 
2o. het maken van fundeeringen voor nieuwe vuren. Aanw. 28 Oct., 

te 10 uren. 
Vrijdag, 1 Mov 

Leeuwarden, te 12 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van de rijks-
havenwerken tc Lemmer en Tttkozijl. Inl. bij den hoofdingenieur en 
den ingenieur, beids te Leeuwarden, en den opzichterOddens, teSneek. 
Aanw. gehouden. Raming ƒ 48'JO per jaar. 

Ene (Geld.), te 3 uren. door het best. der vereeniging «IJsclub Onder
ling Genoegen", in het koHielmis van Jb. Bredenoord, aan het kanaal: 
het bouwen van een houten tent. Aanw. te 2 uren. 

Zaterdag, 1 !\ov. 
Berkel (Z.-H.), te 11 uren, door het best. van den polder Berkel, in 

het kofliehuis van A. M. van der Burg: hot onderhoud der molenzeilen 
der zeven watermolens van den jiolder. Inl. bij den opzichter II. van 
der Meer, aldaar. 

Leeuwarden, te 1 uur, door burg. en weth.: het maken en 
leveren van meubelair voor de vier nieuwe lokalen van het gymnasium. 
Bilj. inzenden uiterlijk 2 Nov., vóór 12 uren. 

Maandag, 1 Tfov. 
Maastricht, te 10';, uren, door het ministerie van waterstaat enz., 

aan het gebouw van prov. hest.: het vierjarig onderhoud van de veer-
daminen, vaartuigen en ï.1 hetgeen verder benoort tot de rijksveren op 
de rivier de Maas in Limburg, in twee jierceelen. Inl. bij den hoofd
ingenieur en den ingenieur Hebreus, beiden te Maastricht. Aanw. 28 
Oct. Raming per jaar: perc. 1 ƒ 192, perc. 2 ƒ 2640. 

Amsterdam, te 12 uren. door burg. en weth.' 
lo. het leveren van Andemachsche keien; 
2o. idem van harilsteeuwerk; 
8o. het normaliseeren van een gedeelte Singelgracht. langs de Nassau-

kade, tusschen de Kwakerspoel en de Overtnomsche vaart. (Zie advert, 
in n«. 43.) 

A m s t e r d a m door de Holl. ijzeren s|ioorvvegmaatsehappij. in kamer 
46 van het centraal administratiegebouw: bestek no. 450, het verplaatsen 
van eene dubbele steenen waehterswoning nabij het station Haarlem, 
met bijbehoorende werken. (Zie advert, in n°. 43.) 

Dlusdag. & ftov. 
Amsterdam, te 10 uren, door den luitenant-kolonel eeî staanwezend-

ingenieur, op het bureau der genie: 
lo. het maken van eene loods bij het magazijn van geneesmiddelen 

te Amsterdam. Haming ' 2400; 
2o. liet bestraten van het terrein bij het magazijn van geneesmidde

len te Amsterdam. Raming f 1800. Bilj. inzenden uiterlijk 4 Nov., 
vóór 3 uren. 

Waensdag, O 3ev. 
'•-Hagr. te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van de grondwerken, de kunst- eu overgangswerken, de wach-
terswoningeu en eenige verdere werken voor het gedeelte Maassluis— 
lloek-van-IIollaiul, van den spoorweg Rotterdam—Hoek-van-Holland. Inl. 
bij den eerstaanwezend-ingenieur bij den aanleg van staatsspoorwegen, 
te Rotterdam. Aanw. gehouden. Raming / 349.000. 

'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van werken tot verbstering van de rivier de Maas. boven en 
beneden het voatveer te Hoenza Uriel, tusschen de kiloinetcrraaien 19 
en 21 der herziene rivierkaart, onder de gemeente Driel, prov. Gelder
land. Inl. hij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur 
Stcyn Parvé en den opzichter Groenen, beide te 's-Bosch. Aanw. 30 
Oct., te 11 uren, aan het Hoenzadrielsche voetveer. 

'a-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van glooiingen van 4 op 1 aan de koppen van 13 rijkskribben, 
gelegen aan den linkeroever van den IJsel. tusschen de kilometerraaien 
46 en 48 onder de gemeenten Brummen en Zutfen. Inl. bij den hoofd
ingenieur Leemans, te 's-Hage. den ingenieur Escher. te Kampen, en 
den opzichter Portheine, te Arnhem. Aanw. 30 Oct. Kaming ƒ 7840. 

Baiiwerd (Fr): het Douwen eener nieuwe schuur met uiiddenhuis 
op de zathe bewoond door P. D. Dijkstra, te Terzooi. Arnw. 2 Nov. 

Denderdag , 7 3>ev. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van wateist. enz., aan 

het gebouw van liet prov. best.: het voorzien der hoorden van het 
Noord-Hollandsch kanaal. Inl. hij den hoofdingenieur, te Haarlem, den 
ingenieur Kempees, te Alkmaar, en de opzichters Clausing, te Willem
sluizen. Dirks, te Purmerend, en Lugten, te Alkmaar. Aanw. 31 Oct. 
Raming / 4000. 

t ' t r r r h l . te 1 uur. door de directie van de Nederl. Rijnspoorweg
maatschappij: het leveren van 20,000 eikenhouten dwarsliggers, in 5 
perc. en vim 10,000 gekeepte en gecreosoteerdc beukenhouten dwars
liggers, in 3 pere. Bilj inzenden uiterlijk 6 Nov. 

Vrijdag, H Kav. 
Leeuwarden, te 12 uren, door liet ministerie van waterst. enz., aan 

het gelionw van het prov. best.: het vernieuwen van de houten be
schoeiing en het maken van eene steengloi.iing langs de Oudehaven tc 
Staveren. Inl. bij den hoofdingenieur en den ingenieur, beide te 
Leeuwarden, en den opzichter Oddens, te Sneek. Aanw. 2 Nov. Raming 
ƒ 28,600. 

Groningen, te 12 uren. door het ministerie van hinnenl. zaken, aan 
het gebouw van liet prov. best.: het bouwen van een phvsiscli 
Laboratorium' met mnturgehouwtjo te Groningen lui. bij den rijksbanw-
kundige voor dc onderwijsgebouwen enz., te 's-llage, en den hoofdop
zichter der universiteitsgebouwen J. C. Hilhsehcr. te Groningen. Aanw. 
29 Oct., te 2 uren. Raming /' 76,100. (Herbesteding.) 
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Maandag . 11 Nov. 
Maastricht, te In1:, uren, dooi- liet ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het verrichten van baggerwerk tot 
verbetering van liet afwateringskanaal van de Noordervaart naar de 
Maas. Inl. bij den hoofdingenieur in het 7e district cn den ingenieur 
Hebreus, beide te Maastricht, Aanw. 4 Nov. Raming ƒ 6480. 

OuHtermerr (Kr.): het bouwen van eene pastorie voordeNed.-Geref. 
gemeente, aldaar. 

Dinsdag, 12 Nov. 
Holterdam, te 12 uren. door de directie van den straatweg tusschen 

Schiedam en de voormalige gemeente Delfshaven, in hot hotel mie 
üroote Romein": het onderbond van dien weg, ged. 5 jaar, ingaande 
1 Jan. '90. 

Woensdag, 13 Nov. 
V H a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 

uitvoering van baggerwerk iu de Buven-Merwedo. Inl. bij den hoofd
ingenieur Leemans, te 's-llage, den ingenieur Hoogcnbooni, 'te Dordrecht, 
en den opzichter Van de Kreke, te Gorichein. Aanw. 6 Nov. Raming 
ƒ 0.11 per M». 

's-llage. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
inrichten van eenige benedenlokalen van het Laboratorium aan de 
Kalvermarkt te 's-ilage, tot bergplaats van archiefstukken van het 
departement van oorlog, inl. bij den rijksbouwmeester in het 2e district 
en den opzichter voor de landsgebouwen, Weinberg, te 's-Hage, Aanw. 
6 Nov.. te 9 uren. Raming /' 4924. 

Donderdag, 14 Nov. 
Middelburg, te 10 uren, door Gedeputeerde Staten van Zeeland, in 

de Abdij: het hei-stellen of vernieuwen van eenige prov. waterstaats-
Werken en wegen, met hun onderhoud ged. 3 jaren, ingaande 1 Jan. 
'90. in 18 perc, 

lliiarleni. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: de uitvoering van baggorwerken in 
zijlï'aiëial K (naar Nieuwendam), behoorende tot de werken van het 
Noordzeekanaal. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur 
De Bruijn, te Amsterdam, en den opzichter Te Nihil, teSchellinkwoude. 
Aanw. 7 Nov. Raming ,' 1360. 

Vrijdag, IS Nov. 
Itiii-ele (ZeeL), te 1 uur, door het best. der waterkeering van het 

calainiteuse waterschap Ellewoutsdijk en den calainiteiisen polder 
Borsele, in de directiekamer: het maken van werken tot verdediging 
van den oever. Aanw. 8 en 11 Nov., van 1—3 uren. Raming /' 30,000. 

Maandag, 18 Nov. 
Maastricht, te LO1/] uren, door het ministerie van watei-st. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het onderhoud van de rijks-groote 
wegen in de prov. Limourg, ged. 4 jaren, van 1 Jan. '90—31 Dec. '93, 
in 8 perc. Int. bij den hoofdingenieur en den ingenieur Behrens, beide 
te Maastricht. Aanw. 11 Nor. Raming per jaar: perc. 1 / 3870, iiorc. 
2 ƒ 9225, perc. 3 ) 2660, perc. 4 f 7030, perc. 5 ƒ8305, perc, 6 f 10,875, 
perc. 7 / 5425, perc. 8 ƒ 1375. 

Woensdag, 20 Nov. 
's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 

uitvoering van werken tot voortzetting der normaliseering van de rivier 
de Waal onder Dodewaard, Echteld en üruten, prov. Gelderland, tus
schen de kilometerraaien 41 en 46 der herziene rivierkaart. Inl. hij 
den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, en den ingenieur Caster.dijk, 
te Nijmegen. Aanw. 13 Nov. Raming ƒ 89.600. 

Zaterdag, 23 Nov. 
t trecht, te 2 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van de 
rijkshul|ischutsluis te Vreeswijk, met de daartoe noodige vernieuwingen 
en herstellingen, behoorende tot de werken van de vaart tusschen 
Amsterdam en Vreeswijk, ged. '90—'92. Inl. hij den hoofdingenieur in 
liet 8e district, te Arnhem, den ingenieur te Utrecht, en den opzichter 
Van der Harst, te Vreeswijk. Aanw. 16 Nov. Raming f 3470. 

Dinsdag. 2tt Nov. 
Groningen, te 12 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van de 
rijkswaterkeeririgon bij 'ler-Apelen Itourtange, behoorende tot de werken 
der Hinnen-A, in de prov. Groningen, lui. hij den hoofdingenieur, te 
Leeuwarden, den ingenieur en den opzichter llauer, beide te Groningen. 
Aanw. 19 Nov. Raming /' 463 per jaar. 

Donderdag, 2S Nov. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst, enz,, aan 

het gebouw van het prov. best.: het planten van stroo en helm, het 
stellen van rietschuttingen enz. in de duinen op Tessel en aan don vasten 
wal van Noord-Holland, ged. '90—'92 behoorende tot de rijkszeewerken 
in Noord-Holland, in 3 perc. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, 
den ingenieur Kempees, te Alkmaar, en de opzichters Koot, te Helder, 
en Kooreman, te Petten. Aanw. 21 Nov. Raming |ier jaar: perc. 1 
f 6000, perc. 2 ƒ 10,000, perc. 3 f 9000. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud der duinen 
op hét eiland Vlieland, behoorende tot de zeewerken in Noord-Holland. 
Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur Keurenaer, te 
Hoorn, en den opzichter Jelgersma, te Vlieland. Aanw. 21 Nov. Raming 
/ 3200 per jaar. 

Vrijdag, 2» Nov. 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het onderhoud god. '9U—'92 van 
den rijksdam, de terp en den registreerenden getijmeter te Hat, be
hoorende tot de zeewerken in de prov. Zeeland. Inl. bij den hoofd
ingenieur, te Middelburg, en den ingenieur, te Goes. Aanw. 22 Nov. 
Raming ƒ 277 per jaar. 

Middelburg, te 10 uren. door het ministerie van waterst. enz, aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhoud ged. '90—'92 van de 
rijkswerken op de binnenreede, cn van den registreerenden getijmeter 
te Brouwershaven, behoorende tot de zeewerken in de prov. Zeeland. 
Inl. bij den hoofdingenieur, te Middelburg, en den ingenieur, te Goes. 
Aanw. 22 Nov. Raming f 347 per jaar. 

Saterdag, SO Nov. 
Utrecht, te 2 uren, door hot ministerie van waterstaat enz., aan het | 

gebouw van het prov. best.: het onderhoud van de Keulschevaart in 

de prov. Utrecht, ged. '90. Inl, bij den hoofdingenieur, te Arnhem, den 
ingenieur, te Utrecht, en den opzichter Van der Harst, te Vreeswijk. 
Aanw. 23 Nov. Raming ƒ 2860. 

Vrijdag, 17 Dee. 
Haarlem, te 11 uren, door Tiet ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het bouwen van eene schutsluis met 
eenige bijbehoorende werken, deel uitmakende van de uitbreiding der 
sluis- en havenwerken te IJmuiden. Inl. bij den hoofdingenieur, te 
Haarlem, en de ingenieurs De Bruyn en Du Croix, te Amsterdam. 
Aanw. 12 Dec. Raming J 2,082,000. 

AFLOOP 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Hemelen, 1 Oct.: het maken deraardebaan 

en eenige kunstwerken voor den aan te leggen 
kiczelweg Scharn—Bemelen—Gasthuis; ingek. 6 
bilj., als: 
P. L. Polman, te St.-Pieter, ƒ 7548 
J. Schenk, » Maastricht, a 5800 
E. H. Dupuit, » Wnli., > 6633 
J. L'bachs, • Echt, a 5280 
J. Provoo, II Margraten, a 5100 
Gegund, 

Lelden, 17 Oct.: de verbouwing van het 
perceel Breestraat no. 12, onder beheer van den 
architect G. Blommestein; ingek. 7 bilj., als: 
J. H, Nielsen, te Leiderdorp, ƒ 2640 
W. v. d. Drilt, j Leiden, » 2346 
J. -Bink, > idem » 2300 
P. J. Harteveldt en 

G. D. J. Beulink, » idem « 2260 
S. v. Leeuwen, a idem i 2260 
A. P. H. Hardeman, » idem • 2222 
G. B. Hoogeveen, a idem a 2079 

Deventer, 18 Oct.: het verbouwen van het 
afgebrande huis van .1. Wemerman, in de Sme
denstraat te Deventer, onder beheer van den 
architect M. Hurenkamp. 

a. Metselwerk; ingek. 8 hilj., als: 
G. J. Korteling, te Deventer, ƒ 367 
J. IL Brevink, a idem a 342 
J. G. Hurenkamp, i> Twelloo, » 299.99 
H. J. Zweers, a Deventer, a 286 
Wed. G J. Kerkhof, » idem » 275 
H. Horstink, a Wilp, » 260 
W. Evers, » Deventer, » 250 
J. Aalpoel, » idem > 216 
Raming . 270 

6. Timmerwerk; ingek. 7 bilj., als: 
H. Olthof, te Deventer, ƒ 705 
G. liulleman, a idem • 656 
G. Arends, a Twelloo, » 595 
W. Denekamp, » Wilp, » 579 
A. J. Markermk, a Deventer, a 570 
G. W. Pieters, » idem » 540 
J. Aal poel, » idem n 539 
Raming » 620 

e. Loodgieterswerk; ingekomen 2 bilj., als: 
J. de Ruiter, te Deventer, ƒ 33 
J. W. Wagenvoord, • idem » 80 
Raming « 45 

d. Glas- en verfwerk; ingek. 17 bilj,, als: 
G. H. Ankersmit, te Deventer, ƒ 197 
B. .1. Albers, a idem > 164 
W. Maatman, » idem > 163 
W. v. d. Heijden, » idem » 169 
J. F. Siero, » Twelloo, » 149 
J. M. Mulder, » Deventer, • 149 
J. Wassink, i Wilp, a 146 
H. Pot, t Deventer, a 146 
G. v. d. Helden, a Twelloo, a 144 
P. D. de Vries, • Deventer, a 143 
P. Cirkel, » idem > 140 
A. J. Markerink, ï idem n 128 
H. Olthof, a idem a 125 
F. Lenseling, • idem » 124.49 
R. Pot. » idem a 122 
I). J. Klein Bussink, » idem • 120 
Th. v. Bruggen, > idem • 118 
Raming > 166 

Massa, ingek. 7 bilj., als: 
W. Eskes & Zn.. te Deventer, f 1237 
H. Olthof, • idem > 1225 
G. Hofstee, » idem > 1098 
G. Arends, » Twelloo, a 1000 
VV. Denekamp, > Wilp. • 994 
A. J. Markerink, a Deventer, • 970 
J. Aalpoel, a idem • > 928 
Raming • 1100 

Gegund aan de minste inschr. in perc. 
Vlanen, 18 Oct.: het leveren en stellen der 

noodstuiken langs de Lek cn Noorder-Lingedijken. 
in 16 perc. elk van 2000 hos Holl. rijs, 200 bos 
Wulchersche palen en 200 bos Holl. tuinlatten, 
voor het hoogheemraadschap de Vyfheerenlan-
den ; minste inschr. waren: 

Perc, 1, sluis te Ameide, D. de Jong, Ameide, 
voor f 160. 

Perc. 2, op Achthoven onder Leksmor.d, Y. 
Vermeulen, Leksmond, voor ƒ 160. 

Perc. 3, aan Schaardijk van Kersbergen, Ch. 
Streefkerk, Ameide, voor / 150. 

Perc. 4, aan de haven te Leksmond, C. ter 
Louw, Ameide, voor ƒ 164. 

Perc. 5, aan de Zeepkade, Y. Vermeulen, 
Leksmond, voor ƒ 170. 

Perc. 6, Viaansche Bosch, J. Hazendonk, Vianen, 
voor ƒ 160. 

Perc. 7, aan de sluis te Vianen, H. v. Straalen. 
Vianen, voor ƒ 166. 

Perc. 8, hij paal 69 te Hagestein, Joh. v. Geilen, 
Vianen, voor /' 168. 

Perc, 9, aan Schaardijk te Hagestein, H. v. 
Straaten, Vianen, voor /' 170. 

Perc. 10, bij de pastorie te Everdingen, Gt. 
Weverwijk, Schoonderweerd, voor ƒ 180. 

Perc. 11, hij het dijkmagazijn te Leerdam, lik. 
Pannekoek, Asperen, voor ƒ i80. 

Perc. 12, aan den Bovendrecht onder Leerdam. 
W. Sterk, Heukclom. voor ƒ 174. 

Perc. 13, aan Schaardijk te Oosterwijk. L. v. 
d. Plas. Heukelom, voor / 170. 

Perc. 14, aan den doorbraak te Kedichem, 
dezelfde, voor ƒ 168. 

Perc. 15, aan het stoomgemaal te Kedichem, 
H. C. Pannekoek, Asperen, voor j 162. 

Perc. 16, bij den Grootspijkscben veerdam, 
W. Sterk, Heu'k.'liiin, J 170. 

Leeuwarden, 18 Oct.: het verlengen van 
de sluismuren en vloeren van de Tacozij! bij 
Lemmer; ingek. 10 bilj., als: 
F. D. v. d. Meer, Lemmer, ƒ 4592 
J. Heerenga. Joure, e 4465 
I. Kampman en .1. Smit, Hindeloopen, » 4349 
D. L. Hoogkamp, Follcga, • 4287 
L. v. Noord, Lemmer, a 4224 
F. Kloosterman, lleinelum. on II. Brouwer, 

Stiens, » 4177 
F. Bijlsma en H. de Klein, Leeuwarden, a 4139 

E. II. v. d. Veer, Sondel, /' 3986 
M. F. Bosina, Lemmer, '» 3985 
M. dc Vries en L. Zandstra, idem » 3600 
Raming i 4500 

Kruiningen, 19 OcL: het bouwen van twee 
woonhuizen op het zoogenaamde »Slot", aldaar 
ingek. 7 bilj, als: 
M. den Hollander, te Kruiningen, ƒ 3100 
I. Okker, » idem a 3024 
M. Lammeree, a Hansweerd, » 2990 
A. Goedemond, a idem » 2900 
D. v. Sabben, i Kruiningen, i 2790 
L. v. Verre, • idem » 2750 
M. liaveco. » idem a 2650 
Gegund. 

Z n . i n d a m 19 Oct.: liet herstellen van een 
dukdalf; ingekomen 3 bilj., als: 
A. Brugman, te Zaandam, ƒ 580 
G. Schermers, a Dussen, a 455 
B. Vermolen, a Weesp, » 300 
Gegund. 

Mi ' in i i ' i ' i 'k i ' l . i 19 Oct.: het vernieuwen 
van den bovenbouw van 5 draaibruggen; ingek. 
4 bilj., als: 
A. E . Stijkel, Appingedam, ƒ 3300 
G B. Meijer, Stads-.Musselkanaal, a 3150 
H. Groenier Sr., Stadskanaal, » 2649 
II. J. Heijen, Veendam (voor 2 bruggen), a 1219 

Niet gegund. 

's-llage, 21 Oct.: het leverei 
Scheveningen; ingek. 8 iiilj., als: 

en stellen van muibelen in dl schril aan de Wagenstraat t 

Inschrijvers eu woonplaats. perc. 2 

II. v. Wort. Scheveningen, 
W. P. Teeuwisse, 's-Hage, 
B. Nieuwenhiujsen, idem 
W. v. Leeuwen. Hellevoetsluis. 
J. L. Werdes Jr.. 's-Hage, 
C. v. Diest, Koudekerk, 
H. v. Oortmerssum. Delft, 
Gebr. Houtman. 's-Hage, 

ƒ 4096 
3833 

4360 
•11211 
vl7o 
4480 
3676 

ƒ 889 
750 

770 
111.19 
966 

1085 
7'J.I 

ƒ 4985 
4550 
5230 
5130 
5479 
5141 
5565 
4471 

Kampen, 21 Oct., voor rekening der ge
meente: lo. bestek no. 37, het afbreken en 
wederopbouwen van een gedeelte kaaimuur 
langs den Bnrgel, lang pl. m.80M l, inhoudende 
ongeveer 130 M 3 ; ingekomen 8 bilj., als: 

per M> 
D. Lamberts, te Kampen, ƒ 29.61 
C. Visscher, » idem o 27.2.1 
R. Spanhaak. » idem a 25.75 
T. Mol, » Genemuiden, » 22.43 
C. J. v Dijk, a idem a 20.78 
J. J. de Gilde, a Uselmuiden, a 20.— 
H. v. Dijk Hz.. a Kampen, a 19.40 
C. ter Horst, a Zwolle, a 18.37 
Gegund. 

2o. bestek no. 42, het afbreken van den be-
staanden en het maken van een nieuwen stoom
bootsteiger aan den rechter Useloever; ingek. 7 
bilj., als: 
C. J. v. Dijk, te Genemuiden, / 2185 
.1. J. de Gilde, a Uselmuiden, a 1876 
T. Mol. a Genemuiden, a 1793 
D. Bekveld, a Kampen, a 1790 
M. de Groot, a idem ï 1773 
K. A. v. d. Bergh en 

De Herder, a Zwolle. a 1698 
C. ter Horst » idem i 1697 
Gegund. 

tirauw. 21 Oct.: het leveren van 100 stuks 
gegalvaniseerd-ijzeren privuattonnen, 60 zinken 
trechters en 60 dito deksels, in 1 perceel, ten 
behoeve van de gemeente-reiniging; ingekomen 
12 bilj., als: 
Th. VV. Nauta, Makkum, ƒ 623 
Wed. R. J. Moris. Bakhuizen, a 495 
J. J. Hoogehoom, Westergeest. a 473.75 
Van de Velde, Lippenhuizen, » 457.80 
J. M. Volkers, Sneek, a 446 
.1. J. Kreiner, Groningen, o 440 
J. S. Faber, Bolsward, a 410 
J. Ottc, Kerkdriel, a 408 
J. v. d. Ploeg, Grouw, a 398 
H. Burgers, Groningen, a 396 
P. L. Jansen, Kampen, a 392.40 
L. Hoekstra, Franeker, a 357 
Gegund. 

Amsterdam, 21 Oct.: bestek no. 446, het 
afbreken en wederopbouwen van het westelijk 
landhoofd van de brug over de Oostsingelgracht 
te Haarlem, met het maken van eene nulpbaan 
met hulpbruggen, voor de Holl. ijzeren spoor
wegmaatschappij; ingekomen 16 bilj., als: 
J. Slenters, Haarlem, ƒ 16,830 
P. Rings, Zandpoort, > 16,700 
P. J. v. Mierlo, Sloten, a 16,670 
P. v. Essen, Halfweg, a 16,577 

M. Mulder. Haarlem. 
W. v. Scbaik, Noordwijk, 
J. B. Lasschuit, Haarlem, 
G. IJ. v. Doorn, Amsterdam, 
C. J. Maks .1/.., idem 
II. J. Meekers, idem 
II. Wienhoven, Schiedam, 
V. Ph. Braun. Beverwijk, 
B. Zuithof. Haarlem. 
J. Smit. Weesp. 
E. H. Helle, Amsterdam, 
Raming 

ƒ 16.200 
• 16,200 
a 15,700 
a 15,700 
I 15,620 
» 14,912 
a 13,700 
a 13.580 
a 13.390 
a 13.136 
a 12.270 

12,000 
i.roiiingen 22 Oct.: hot beplanten van 

provinciale wegen, met onderhoud tot 1 Dec. 
92. in 9 perc. 

Perc 1, op den weg in het het noordelijk 
Westerkwartier, met 1208 iepentelgen; ingek. 
1 hilj, van W. de Vries, te Garnwerd, ƒ 1195 
Raming , 1100 

Perc. 2, op den weg Appingedam—Oostwolder-
polderzijl, met 2000 iepentelgen; ingekomen 3 
bilj., als: 
0. Swijghuisen, 't Zandt, ƒ2015 
J. II. Lindemiilder, Midwolda, a 1799 
A. M. Prins, Groningen, a 1777 
Kaming a 1840 

Perc. 3, op den weg Appingedam—Noordbroek, 
met 350 iepentelgen; ingek. 2 bilj., als: 
F. v. Sloten, Tjamsweer, ƒ 573 
H. Brouwer, Noordbroek, a 474 
Raming a 476 

Perc. 4, op den weg Groningen—Stroobos, met 
275 iepentelgep.; ingek. 3 bilj., als: 
\V. de Vries. Garnwerd. ƒ 270 
J, Akkerman. Zuidhorn, a 252 
A. M. Prins, Groningen, a 217 
Raming » 245 

Perc. 5, op den weg Poliert—Frieschepalen, 
met 811 iepen- en 750 heukentelgen; ingek. 1 
bilj, van W. de Vries, te Garnwerd, /' 1936 
Raming a 1695 

Perc. 6, op den weg Bril—Frieschegrens, met 
1427 iepentelgen; ingek. 3 bilj., als: 
W. de Vries, Garnwerd, ƒ 1413 
J. Akkerman, Zuidhorn, a 1316 
A. M. Prins, Groningen, a 1112 
Raming a 1360 

Perc. 7, op den weg Onderdendam—Uithuizen, 
met 795 iepentelgen: ingek. 7 bilj., als: 
K. Severrien, Onderdendam. ƒ 893 
K. Huisman, idem a 867 
C. v. d. Veen, Eenrum, » 829 
C. Swijghuisen, 't Zandt, a 820 
J. Dekker, Onderdendam, » 749 
E. v. d. Hendt. Hoogezand, » 739.35. 
Raming » 766 
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Perc. 8, op deu weg Groningen—Zoutkurnp, 
met 440 iej>eiitelgen; ingek 7 bilj., waai'van 1 
van onwaarde, als: 
C. v. d. Veen, Eenrum, ƒ 460 
K. Huisman, Onderdendam, » 455 
J. Dekker, idem • 438 
K, Severrien, idem » 416 
E. v. d. Bendt, Hoogezand, » 396 
A. M. Prins, Groningen, » 380 
Raming » -20 

Perc. 9, op den weg Onderdendam—Uithuizen, 
met 982 iepentelgen; ingek. 4 bilj., als: 
C. Swijghm/en, Onderdendam, ƒ 1242 
K. Severrien, idem * 1194 
C. v. d. Veen, Eenrum, i 1135 
J. Dekker, Onderdendam, » 1094 
Raming » 1100 

' N - l l a g e . 22 Oct.: het aanbrengen van beton-
bedekkingen op het fort aan den Hoek-van-
Holland, onder beheer der genie, aldaar; minste 
inschr. G. H. T a n der Heijden, Arnhem, ƒ 36,890 
Raming » 42,000 

i i r i c l i i 23 Oct.: het leveren van gesmeed 
ijzerwerk, bestaande uit haak-, lasch-, moer-en 
klauwbouten en spoorschroeven, i n 7 perc, voor
de Ned. Rijnspoorwegmaatschappij; ingekomen 
8 bilj., als: 

per ICO K G . 
Soc. anon. des Forges et Ateliers 

de SeneAe, SeneO'e, perc. 1, j 14.— 

Firma F. Andriessens V. A. Rillen, 
Roermond, 

Van Heukelom en Verweij, Utrecht, » 

Soc. anon. 
Crovère, 

des boulonneries de la 
La Crovère, 

2, 15.(iö 
3, 17.-
1. 15.— 
5, 16.— 
7, 17.50 

1, 1 !.'.'« 
•i. 17.75 
3. 17.rui 
4. 16.-
S. 16.— 
«. 31 — 
7. 
1. 

31.— 7. 
1. 16.60 
2. 20.75 
3, 20.50 
4. 15.10 
5, 18.10 
6, 19.75 
7, 20.— 

l , 13.80 
1, 13.60 
2, 15.30 
3. 16. «5 
4, 15.25 
5, 15.-
li, 80.-
7. 16 30 
1, 14.25 
L>. 15.25 
8, 16.50 
4, 14.75 
5, 14.75 
7. 16.— 

9 9 
2, 
3, 

£ii.— 

23.— 4, 16.60 
r>. 17.-
7, 22.— 

dezi 11.1.-. 

R. S. Stokvis & Zn., Rotterdam, 

E. v. d. Weijdon, Helmond, 

Nicolas Nicaise. administr. délégué 
v. d. Soc. anon. de la fabriijue 
de Ooulons de la Hlanchisserie, 
Marcinclle in llelgië, • 1, 13.Ö3: 

's-Hage. 23 Oct., onder bclieer van het mi
nisterie van waterst. enz.: lo. het maken en 
stellen van de ijzeren bovenbouwen van de vaste 
bruggen in de omgelegde Rijnspoorwegbanen 
L'trecht—Amsterdam en Utrecht—Rotterdam, 
onder de gemeenten Zuilen en Utrecht, hehoo-
rende tot de werken voor den aanleg van een 
kanaal ter verbinding van Amsterdam met de 
Merwede; ingek. 4 bilj., als: 
Koninkl. labriek van stoom- en andere 

werktuigen, Amsterdam, ƒ 434,000 
Soc. anon. internationale de constr. et 

d'entreprise de travaux publics, 
Braine-le-Comte, i 416,903 

F. Kloos & Zonen, Alblasserdam, » 309,900 
Gutehollhungshüttc, Oberhausen II, • 336,000 
Raming » 806,600 

2o. het veldiepen van het grootscheepvaar-
water in het Scheur, tusschen Maassluis en 
Vlaardingen; ingek. 2 bilj., als: 

A. v. d. Vlies, Zalt-Bommel, 
A. L. v. Wijngaarden IJz., Sliedreeht, 
Raming 

8o. de uitvoering van herstellinget: 
nieuwingen aan de werken van den Baardwijk-
schen overlaat met dc rijkssluis in dc oostelijke 
vaartkade van Waalwijk, met liet onderhoud van 

per M3 
ƒ 0.489 
. 0.43' 
• 0.41 

cn ver

die werken, van 1 Jan. tot en met 31 Dec. '90, 
benevens voor het zoo noodig leggen in '90 der 
zomersluiting in genoemden overlaat; ingek. 3 
bilj., als: 
S. Oerlcmans, Grevelduin, ƒ 2990 
II. J. Dekkers, Baardwijk, i 1887 
M. Vissers, Drunen, » 1618 
Raming > 25O0 

Neuzen, 23 Oct.: het herstellen van storm
schade te Neuzen, onder beheer der genie, te 
Bergen-op-Zoom; ingekomen 2 bilj,, als: 
M. v. d. Hoek, te Neuzen, ' f 2400 
D. de Doelder, » idem • 1699 
Raming • 1660 

Mlddelharnls, 23 Oct.: het rioleeren en 
dempen van de sloot achter de Nieuwstraat; 
ingekomen 4 bilj., als: 

Wed. J. Meijer, ƒ 986 
Wed. A. Korteweg, » 897 
C. Boeter, 3 790.50 
A. Dijkers, > 770 
Gegund. 

Middelburg, 23 Oct.: het bouwen van drie 
woonhuizen .en bloc"; ingek. 10 bilj.. als 
I'. Krijger & Zn., 
W. v. d. Harst, 
M. K. Jeras ft Zonen, 
M. .1. de Witte, 
J. F. Koeleinau, 
II. P. v. d. Ree & Zn., 
.1. M. v. Ditmars & Zn., 
F. I.. Klaasscn, 
J. A. v. d. Heil, 
J. Baljeu en H. J. 

Keulemans, 
Gegund aan J. A. v. d. Heil. 

te Middelburg, /' 6664 
» idem » 6001 
> idem » 5799 
> idem • 5794 
» idem > 5780 
» idem » 5680 
> idem » 5648 
» idem 1 5641 
» idem • 5450 

> idem » 5377 
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van Z A T E R D A G 2 N O V E M B E R 1889. 

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, 4 N O T . 

Maastricht, te lO'/j uren, door het ministère van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: het vierjarig onderhoud van de veer-
dammen, vaartuigen en at hetgeen verder behoort tot de rijksveren op 
de rivier de Maas in Limburg, in twee perceelen. Inl. bij den hoofd
ingenieur en den ingenieur Hehrens, beiden te Maastricht. Aanw. ge
houden. Raming per jaar: perc. 1 ƒ 192, perc. 2 ƒ 2840. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het leveren van Andernachsche keien; 
2o. idem van hanlsteenwerk; 
3o, het normaliseeren van een gedeelte Singelgracht, langs de Nassau-

kade, tusschen de Kwakerspoel en de Overtoomsche vaart. (Zie advert, 
in «". 43.) 

Hoek (Zeel.) te 4 uren, door het best. van den Goeschen polder, ten 
huize van P. Hareman. in twee perc: 

lo. het verbeteren, onder profiel brengen en begrinden van 1235 M l 

rijbaan in en langs den polder; 
2o. het aanleggen, verbeteren, onder profiel brengen en begrinden 

van 2028 M' rijbaan iu en langs den polder. 
'•-Gravemoer (N.-Br.), te 7 uren, door den architect J. M. Marijnen, 

te Breda, in het kofliehuis van A. van der Dussen: het bouwen van een 
heerenhuis. aldaar. 

Amsterdam, door de Holl. ijzeren spoorwegmaatschappij, iu kamer 
46 van het centraal administratiegebouw: bestek no. 450, het verplaatsen 
van eene dubbele steenen waehterswnning nabij het station Haarlem, 
met bijbehoorende werken. {Zie advert, in n°. 44.) 

Helmond . door F. F. Rikkers: het bouwen van een woonhuis. 
Dinsdag, & %Q\. 

Amsterdam, te 10 uren, door den luitenant-kolonel eerstaanwezend-
ingenieur, op het bureau der genie: 

lo. het maken van eene loods bij het magazijn van geneesmiddelen 
te Amsterdam. Raming /' 2400; 

2o. het bestraten van het terrein bij het magazijn van geneesmidde
len te Amsterdam. Raming /' 1800. Bilj. inzenden uiterlijk 4 Nov., 
vóór 3 uren. 

Amsterdam, te 3 uren, door tie directie van de koninklijke West-
hidische maildienst, in het café »de Roode Leeuw": bet bouwen van een 
bergloods met toebehooren aan de De-Ruijterkade te Amsterdam met 
de levering van alle materialen eu arbeidsloon en. Inl. bij den ingenieur
architect A. L van Gendt. 

Woensdag, ii ffmm, 
's-Hage. te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van de grondwerken, de kunst- en overgangswerken, de wach
terswoningen en eenige verdere werken voor het gedeelte Maassluis— 
Hoek-van-Holland, van den spoorweg Rotterdam—Hoek-van-Holland. Inl. 
bij den eerstaanwezend-ingenieur bij den aanleg van staatsspoorwegen, 
te Rotterdam. Aanw. gehouden. Raming /' 349.000. 

'a-Hafe, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van werken tot verbetering van de rivier de Maas. boven en 
beneden het voetveer te Hoenza Driel. tusschen de kilometerraaien 19 
en 21 der herziene rivierkaart, onder de gemeente Driel, prov. Gelder
land. Inl. hij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur 
Steijn Parvé en den opzichter Groenen, beide te 's-Bosch. Aanw. 
gehouden. 

'«-Ilage, te 11 uren, divor het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van glooiingen van 4 op l aan de koppen van 13 rijkskribhen, 
gelegen aan den linkeroever van den Usel. tusschen de kilomet er raaien 
46 en 48 onder de gemeenten Hrummen en Zutfen. Inl. bij den hoofd
ingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur Kscher, te Kampen, en 
den opzichter Portheine, te Arnhem. Aanw. gehouden. Raming ƒ 7840. 

Rlerlk (Limb.), te 3 uren. door J. Steeg, te Venloo. iu het café 
Hermkens: het bouwen eener villa met bijgebouwen en remise te Hlerik 
nabij de Maasbrug. 

Rauwer* (Fr): het Douwen eener nieuwe schuur met middenhuis 
op de zathe bewoond door P. D. Dijkstra, te Terzooi. Aanw. gehouden. 

Uanderdag . 7 Nov. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van wateist. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het voorzien der boorden van het 
Noord-Hollandsch kanaal. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, den 
ingenieur Kempees, te Alkmaar, en de opzichters Clausing, te Willem
sluizen, Dirks, te Purrnerend, en Lugten, te Alkmaar. Aanw. gehouden. 
Raming / 4000. 

Arnhem, te 11 uren, door de architecten G. .1. van Gendt en C. M. 
G. Nieraad, in het Centraalgebouw: het bouwen van eene rijtuigfahriek 
'net magazijn en toebehooren aan den Velperweg te Arnhem, voor 
rekening van J. J. Copijn, te Bilt. Aanw. 6 Nov., te 11 uren. (Zie 
advert, in »°. 44.) 

Utrecht, te 1 uur, door de directie van de Nederl. Rijnspoorweg
maatschappij: het leveren van 20,000 eikenhouten dwarsliggers, in 5 
fiere, en van 10,000 gekeepte en gecreosoteerde beukenhouten dwars
liggers, in 3 perc. Rilj. inzenden uiterlijk 6 Nov. 

K l e t t e r e n (Limb.), te 3 uren, aan de R.-K. pastorie: de restauratie 
der kerk: a. grond-, metsel- en pleisterwerk; b. timmerwerk met leve-
rifig van hout; c. massa van a. en b. 

Vrijdag. M Nav. 
Mavenlsse (Zeel.), te 10 uren, door het best. der waterkeering van 

bet ealamiteuse water-schap, in het gemeentehuis: het verdedigen van 

den onderzeeschen oever door steenbestorting aan de waterkeering van 
bovengenoemd waterschap. Aanw. 4 Nov., van 11—4 uren. 

Breukelen-Si.jenrode. ie 11 uren, door burg. en weth.: het uit
diepen van het vaarwater de Danne. loopende door de kom der gemeente. 
Aanw. 8 Nov., te 10 uren. 

Amsterdam, te \\*\% uren. door den raad van be«t. der Amsterdam-
sche tramoiiuiibuMiiaatsehappij, iu het lokaal »Flora": het bouwen van 
stallen met remise in de Rustenburgerstraat en het verbouwen van de 
voormalige boterfabriek «Ruimzicht" aan den Amsteldijk, beide te 
Nieuweramstel. Inl. bij de architecten Van Rossem en Vnijk. Aanw. 
4 en 6 Nov.. te 10 uren. (Zie advert, in n°. 44.) 

Leeuwarden, te 12 uren, door bet ministerie van waterst.enz.. aan 
het gebouw van liet prov. best.: het vernieuwen van de houten be
schoeiing en het maken van eene steenglooiing langs de Oudehaven te 
Staveren. Inl. bij den hoofdingenieur en den ingenieur, beide te 
Leeuwarden, en den opzichter Oddens, te Sneek. Aanw. gehouden. Ra
ming ƒ 28,600. 

Groningen, te 12 uren. door het ministerie van binnen], zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: het bouwen van een physisch 
laboratorium met motorgehouwtje te Groningen. Inl. bij den rijksbouw-
kundige voor de onderwijsgebouwen enz., te 's-Hage, en den hoofdop
zichter der universiteitsgebouwen J. C. Hubscher, te Groningen. Aanw. 
gehouden. Raming ƒ' 76.100. (Herbesteding.) 

MriiM i ' ia i ih i i ' l . te 12 uren, door burg. en weth.: het maken van 
een tijdelijken aanbouw aan de openbare school aan den Amsteldijk. 
Aanw. 4 Nov., te 10 uren. 

ftlAttnriag, 11 >o\. 
Maastricht, te 10'|s uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van liet prov. best.: het verrichten van baggerwerk tot 
verbetering van het afwateringskanaal van de Noordervaart naar de 
Maas. Inl. bij den hoofdingenieur in het 7e district eu den ingenieur 
Hebreus, beide te Maastricht. Aanw. 4 Nov. Raming ƒ fï4-Kii. 

Amsterdam . te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het leveren van straatklinkers, geschikt voor voetwegen: 
2o. het leveren van Waalstraatklinkers, geschikt voor rijwegen; 
3o. het verbouwen van de openbare lagere school der le klasse no. 

22, aan de Weteringschans bij het Leidscheplein. {Zie advert, in n°. 44.) 
Oosiermeer (Fr.): het bouwen van eene pastorie voor de Ned.-Geref. 

gemeente, aldaar. 
Dinsdag. 12 >ov. 

Rudrgraven. te 11 uren, door commissarissen van den straatweg 
van Rodegraven naar Gouda, iu het logement »Blom": het onderhouden 
van genoemden weg met herstellingen aan de kunstwerken, voor 
3 jaar. 

Kotterdam. te 12 uren. door de directie van den straatweg tus<clien 
Schiedam eu de voormalige gemeente Delfshaven, in het hotel »de 
Groote Romein": het onderhoud van dien weg, ged. '> jaar. ingaande 
I Jan. '90. 

i:\hio te 12 uren. door burg. en weth. van Odoorn: 
lo. het bouwen van een school met 4 lokalen, met het benoodigde 

ameublement te Valterveen; 
2o. het bouwen van eene onderwijzei-swoning. aldaar: 
3o. het bouwen ran eene school met 2 lokalen, met het benoodigde 

ameublement te Exloermond; 
4o. het bouwen van een onder wij zei-swoning, aldaar. Inl. bij den 

architect G. Stel, te Assen. Aanw. 11 Nov. 
Kotterdam. te 1 uur, door burg. en weth.: het bouwen van eene 

bewaarschool aan de Oranjehoomstraat. Aanw. 7 Nov., te 11 uren. (Zie 
advert, in n°. 44.) 

Woensdag, 18 Xov. 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 

uitvoering van baggerwerk in de Boven-Merwede. Inl. bij den hoofd
ingenieur Leemans, te 's-llage, den ingenieur Hoogenóooin, te Dordrecht, 
eu den opzichter Van de Kreke. te Gorichem. Aanw. 6 Nov. Raming 
ƒ0,11 per M». 

's-llage. te 11 uien. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
inrichten van eenige benedenlokalen van het laboratorium aan de 
Kalvermarkt te 's-Hage, tot bergplaats van archiefstukken van het 
departement van oorlog. Inl. bij den rijksbouwmeester in het 2e district 
en den opzichter- voor de landsizebouwen, Weinberg, te 's-Hage. Aanw. 
6 Nov., te 9 uren. Raming /' 4924. 

Kaarden, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie 
aldaar, in de kazerne Oud-umlen: het maken van eene bad- en zwem
inrichting te Naarden. Bilj. inzenden uiterlijk 12 Nov., vóór 3 uren. 
Raming /' 2500. 

(•rouw, te ll'/j uren, door burg. en weth. van Idaarderadeel: het 
dempen, rioleeren en bestraten der Waagshaven te Grouw, en het maken 
en bestraten van eene aanlegkade, iu verband met eerstgenoemd werk. 
Inl. bij den gemeente-opzichter. 

Nleuwerkerk (Zeel.), te 12 uren, door het best. van den polder »de 
Vier bannen van Duiveland", in de kamer van den gemeenteraad: het 
leveren en verwerken van 1350 seheepston stortsteen aan den oever van 
den Zuidbout aan den Hoek van Ouwerkerk. Aanw. 11 en 12 Nov., 
van 10—2 uren. 

Donderdag, 1-1 \o>. 
Middelburg, te 10 uren, door Gedeputeerde Staten van Zeeland, in 

de Abdij: het herstellen of vernieuwen van eenige prov. waterstaats
werken en wegen, met hun onderhoud ged. 3 jaren, ingaande 1 Jan. 
'90. in 18 perc. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: de uitvoering van baggerwerk en in 
zijkanaal K (naar Nieuwendam), behoorende tot de werken van het 
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Noonl/.eekanaal. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur 
De Bruijn, :e Amsterdam, en den opzichter TeXuijl, te Sehellinkwnude. 
Aanw. 7 Nov. Raming ƒ 1880. 

firenlngen. te 123/, uren, door burg. en weth.: bet uitvoeren van 
verbeteringen aan openbare lagere-schoolgebouwen, met bijlevering van 
al hot benoodigde. Bilj. inzonden uiterlijk IS Nov , vi)or 4\ , uren. 

Vrijdag. 15 \ » i . 
Borsele (Zeel.), te 1 uur, door het best. der waterkeering van het 

calamiteuse waterschap Kllewoutsdyk en den calamiteusen polder 
Borsele, in de directiekamer: bet maken van werken tot verdediging 
van den oever. Aanw. 8 en 11 Nov., van 1—3 uien. Miming / 30,000. 

'•-Hage, te 1 uur. door het ministerie van waterstaat enz.: de 
inrichting van perc. no. 953 op de Voorstraat te Franeker. tot rijkspost-
en telegraafgobouw. zoomede het onderhouden van dit gebouw tot en 
met 31 Maart '92. Inl. hij den rijksbouwmeester in bet le district, te 
's-llage. Aanw. 8 Nov.. te 1 uur. Raming /' 35(10. 

Hilversum, door burg. en weth.: bet leveren en stellen van een 
ijzeren bek op de nieuwe algemeene begraafplaats, aldaar. Inl. bij den 
gemeente-architect. 

Maandag, IN \ov. 
Maastricht, te 10', uren, door bet ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het onderhoud van de rijks-groote 
wegen in de prov. Limburg, ged. 4 jaren, van 1 .lan. '90—31 Dec. '93, 
in 8 perc. Inl. bij den hoofdingenieur en den ingenieur Hebreus, beide 
te Maastricht. Aanw. 11 Nov. Raming per piar: perc. 1 ƒ 3870. perc. 
2 / 9226, perc. 3 J 2660, perc. 4 f 7030. perc. i ƒ8:105. perc. 6 f 10,875, 
perc. 7 ƒ 6425, perc 8 ƒ 1375. 

's-llage, te 12 uren. door het ministerie van koloniën: de levering 
van: den metalen bovenbouw van twee spoorwegbruggen; li. hout-
schroeven spijkers; •. gegalvaniseerd-ijzeren emmers; ballaststop-
|iers; e. ijzer; / . ketting en gaspijpen. 

Iliiisaen (field.), te 12 uren, door het R.-K. par. armbest., iu het 
koffiehuis van J. A. Peters: bet afbreken van bestaande gebouwen en 
het bouwen van een huis voer arme hulpbehoevende oude vrouwen. 
Inl. bij den architect G. te Riele Wz., te Deventer. Aanw. 11 en 18 
Nov.. te 11 uren. (Zie advert, oi n°. 44.) 

Dinsdag, 1 » >o». 
Koit ei Ou iu. te 1 uur, door hurg. en weth.: het bouwen van eene 

school met woning aan de Zomerhofstraat. Aanw. 14 Nov.. te 11 uren. 
(Zie advert, in n°. 44.) 

Woensdtig, -U >'ov. 
's-llage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: de 

uitvoering van werken tot voortzetting der normaliseering van de rivier 
de Waal onder Dodewaard, Kcbteld en Druten, prov. (ielderland, tus
schen de kilometerraaien 41 en 4f> der herziene rivierkaart. Inl. bij 
den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, en den ingenieur Caster.dijk, 
te Nijmegen. Aanw. 13 Nov. Raming f 89,600. 

's-Hage, te 11 uren. door bet ministerie van waterstaat enz.: de 
uitvoering van werken tot norinaliseering van de rivier de Waal onder 
Valburg, Dodewaard, Ewijk en Druten. prov. (ielderland, tusschen de 
kilometerraaien 35 en 41 der herziene rivierkaart. Inl. bij den hoofd
ingenieur Leemans, te's-Hage, en den ingenieur Castendijk. te Nijmegen. 
Aanw. 13 Nov. Raming ƒ 120,000. 

Zaterdag, Z.i Hev. 
Utrecht, te 2 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van de 
rijkshiilpschutsluis te Vreeswijk, met de daartoe noodige vernieuwingen 
en herstellingen, behoorende tot de werken van de vaart tusschen 
Amsterdam en Vreeswijk, ged. '90—'92. Inl. bij den hoofdingenieur in 
het 8e district, te Arnhem, den ingenieur te L'trecht, eu den opzichter 
Van der Harst, te Vreeswijk. Aanw. 16 Nov. Raming f 3470. 

Dinadag, X» Net. 
I.I ooiiipeii, te 12 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: bet driejarig onderhoud van de 
rijkswaterkeeringen hij Ter-Apel en Bourtango, beboerende tot de werken 
der Hinneu-A, in de prov. Groningen. Inl. hij den hoofdingenieur, te 
Leeuwarden, den ingenieur en den opzichter IJauer, beide te Groningen. 
Aanw. 19 Nov. Raming /" 463 per jaar. 

\. velt.sd»£, 27 !\ov. 
'•-Hage. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van drie kribben en het verlengen, verbroeden en verhoogen van 
twee particuliere kribben, tot verbetering van de rivier den Usel, langs 
de Martel-waarden beneden VVije, tusschen de kilometerraaien 9(1 en 91. 
Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur Kscher, 
te Zutfen. en den opzichter Van Veen tc Deventer. Aanw. 20 Nov. 
Raming ƒ 6285. 

'•-Hage. te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: het 
aanleggen van een strekdam met aanhechtingskrib aan den rechteroever 
der Nieuwe-Maas boven Vlaai dingen, tusschen de kilometerraaien 151 
en 153, voor de verbetering van den waterweg langs Rotterdam naar 
Zee. lui. bij den hoofdingenieur I mans, te 's-llage, den ingenieur 
Welcker. te Rotterdam, en den ingenieur Henket. te Maassluis. Aanw. 
20 Nov., te 101/, uren. Raming / 69.600. 

Uandcrdag, ÏH Nov. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het planten van stroo en helm, het 
stelten van rietschuttingen enz. in de duinen op Tessel en aan den vasten 
wal van Noord-Holland, ged. '90—'92 behoorende tot de rijkszeewerken 
in Noord-Holland, in 3 perc. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, 
den ingenieur Kempees. te ..Ikmaar. en de opzichters Koot, te Helder, 
en Kooreinau, te Petten. Aanw. 21 Nov. Raming per jaar: perc. 1 
f 5000. perc 2 ƒ 10.000, perc. 3 f 9000. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie \an waterstaat enz., aan 
het gebouw van bet prov. best.: het driejarig onderhoud der duinen 
op het eiland Vlieland, behoorende tot de zeewerken in Noord-Holland. 
Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur Keurenaer, te 
Hoorn, en den opzichter Jelgerstua, te Vlieland. Aanw. 21 Nov. Raming 
f 3200 per jaar. 

Vrijdag, 1 » NaT. 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: bet onderhoud ged. '90—'92 van 
den rijksdam, de terp en den registreerenden getijmeter te Hat, be-

i de prov. Zeeland. Inl. bij den boofd-
den ingenieur, te Goes, Aanw. 22 Nov. 

hoorende tot de zeewerken 
| ingenieur, te Middelburg, er 

Raming / 277 per jaar. 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz, aan 

het gebouw van het prov. best.: het onderhoud ged. '90—'92 van de 
I rijkswerken op de biniienreede, en van den registreerenden getijnieter 
| te Brouwersharen, behoorende tot de zeewerken in de prov. Zeeland. 

Inl. bij den hoofdingenieur, te Middelburg, en den ingenieur, te Goes. 
I Aanw. 22 Nov. Raming /' 347 per jaar. 

Zaterdag, 30 Nov. 
Utrecht, te 2 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: het onderhoud van de Keulsehevaart in 
de prov. Utrecht, ged. '90. Inl. bij den hoofdingenieur, te Arnhem, den 
ingenieur, te Utrecht, en den opzichter Van der Harst, te Vreeswijk, 

i Aanw. 23 Nov. Raming / 2860. 
Vrijdag, « Dee. 

Zwulle, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
het gebouw van het prov. best.: het vierjarig onderhoud van het 
rijkskanaal het Meppelerdiep. met de rijkssluizen te Zwartsluis en andere 
bijbehoorende werken in Overijsel, aanvangende 1 Jan. '90. Inl. bij den 
hoofdingenieur Reuvens, deu ingenieur Mulder en den opzichter Augustijn, 
allen te Zwolle. Aanw. 29 Nov., te 11 uren. Raming ƒ 7470 per jaar, 

Vrijdag, Ï : Dee. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het bouwen van eene schutsluis met 
eenige bijbehoorende werken, deel uitmakende van de uitbreiding der 
sluis- en havenwerken te IJmuiden. Inl. bij den hoofdingenieur, te 
Haarlem, en de ingenieurs De Hruyn en Du Croii, te Amsterdam. 
Aanw. 12 Dec. Raming / 2,032,000. 

A F L O O P 
VAM 

AANBESTEDINGEN. 
Kroningen, 21 Oct.: het bouwen van een 

pakhuis met bovenwoning, voor rekening van M. 
Tolens, onder beheer van den architect G. 
Nijbuis; 
hoogste inschr. 
minste •> 
Gegund. 
Kaming 

«.rollingen 

J. R. Jansen, Groningen, ƒ 2300 
J. v. d. Goot, idem » 1676 

f 1780 
j 23 üct.: bet verbouwen van het 

perceel geteekend letter E nos. 7 en 7e, staande 
hoek Grootemarkt en Gelkingestraat te Gronin
gen, voor rekening van J. Hendriks, onder beheer 
van den architect G. Nijbuis; 
hoogste inschr. E. Wietzerna. Groningen, ƒ 5623 
minste » T. Y. Jclsma, idem » 4086 
Gegund. 
Raming f 4250 

Loiilkcrkapel , 23 Oct.: het bouwen eener 
pastorie voor de Herv. gemeente, aldaar; ingek. 
11 bilj., als: 
J. de Groot, Uselstein, ƒ 7375 
G. J. C. de Klein, Arkel, . 7313 
J. Witkamp, Vianen. » 6971 
C. de Mruin, Jaarsveld. » 6700 
J. Sneiicr. Meerkerk, > 6499 
C. verheüi Ameidc, » 6:133 
G. v. d. Kwast, Jaarsveld, » 6130 
J. Schouten, Vianen, » 5989 
A. J. v. Kleef, I.opikerkapel . 5940 
A. C. Willemsen, Vreeswijk, . 5877 
K. de Graaf, Uselstein, • 5797 

Borkeloo, 26 Oct.: het verbouwen van twee 
lokalen en het aanbrengen van een lokaal aan 
de 2e openbare lagere school te Borkeloo (her-
besteding) ; gegund aan W. Stomps, te Borkeloo. 
voor ƒ 1789. 

Utrecht, 26 Oct.: het ophoogen, aanleggen, 
rioleeren en bestraten van wegen, op het terrein 
genaamd «bet Hoogeland", te Utrecht; ingek. 
17 bilj., als: 
A. J. Schouten, te Utrecht, f 61,8(10 
W. v. Straten, :i idem < 60.5001 
R. Tichelaar, » idem . 60,2001 
P. Leenders, » idem » 6S,8h8; 
H. I). F. Meijer, » Leiden. • 55,555 
J. Monster, » Vreeswijk, • 53.600: 
W. Westerhof, » Weesp, » 52.940 
W. A. G. Jansen, » Utrecht, . 52,52(1 
C. F. Kijkclen, » Nijmegen, • 62.2110 
.1. Krachten. • Utrecht, » 51,881 
M. U. v. d. Leeden, » 's-llage, i 51,300 
J. Kruijtier, » Utrecht, • 61(167! 
L. Simon, » Jutfaas, » 50,749 
E. Scheepbouwer, » Utrecht, . 50.169 
H. Vermeer, » idem » 48.630 
A. Boer Jz., » Sliedreeht, » 48.100 
F. H. Joseph, » Utrecht, . 47,980 
Gegund. 

Leeuwarden, 26 Oct.: de verbouwing en 
uitbreiding der rijtuigl'abriek ca . van P.delloo 
Fz., onder beheer van den architect H. II. 
Kramer; gegund aan T. Bijlsma en H. de Kleijn. 
beide te Leeuwarden. 

'•-Hage. 26 Oct.: de leveling van gegoten-
ijzeren huizen en hulpstukken, ten behoeve der 
gemeente-gasfabriek; ingekomen 7 bilj., als: 

per 100 KG. 
buizen hulpstukken 

Ijzergieterij Prins v. Oranje, - ' 
's-llage, / 9.88 

J. A. v. Laer, Amsterdam, / 7.175 ƒ 13.90 
Herrem en La Porte, idem 7.38 12.93 
V. d. Ilonert en Punt, idem 6.60 9.95 
V. d. Herg Sc Co., idem 6.62 10.20 
Fred. Stieltjes Sc Co.. idem 7.65 13.99 
R. S. Stokvis A Zn., Rotterdam, 7 30 8.20 

Amsterdam. 28 Oct., voor rekening der ge
meente: lo. het maken van den onderbouw der 
brug over de Korte-Brouwersgracht; ingekomen 
23 bilj., als: 
P. Westmaas, te Amsterdam, ƒ 42,749 
G. de Hoog E l , » idem > 41.939 
w. Lammen, » idem » 41,674 
F. W. Dekker, > Sliedreeht, » 40,900 
EL Duutekom, • Amsterdam, • 39,447 
l i . Diukla, I Buiksloot, i 37,421 
L. Vlasman, • Amsterdam, • 36,974 
W. Ambachtsheer, • idem » 36.000 
11. Ozinga, » idem » 35,780 
J. Smit, » Weesp, . 35,660 
K. Hollander, i Gouda, • 36,400 
J. J. Hoekholtz, > Amsterdam, i 35,360 
J. I'. Cornelissen, » idem » 34,749 
C. J. .Maks Jz., • idem » 34,720 
J. Koster, * idem » 33,975 
E. v. lirummelen, » idem » 33,568 
H. R. Uendriks, » Os, • 33,350 

J. Geleens Cz. te Amsterdam, ƒ 32,980 
Schmidt en Hermans, » idem » 32,299 
Meijer en Van de 

Coolwijk, . idem . 30,980 
A. Paans, • idem » 29,800 
E. H. Helle, » idem » 28,690 
K. J. B. v. Damme, i idem » 28,228 

2o. het maken en stellen van den metalen 
bovenbouw van genoemde brug; ingekomen 6 
bilj., als: 
Maats. Prins v. Oranje, te 's-llage, / 21,144 
L. .1. Enthoven, » idem • 20.847 
J. Lévèque, » Herstal, » 20,350 
Kon. Ned. Grofsmederij, » Leiden, » 18.200 
G. H. Broekman, < Amsterdam, • 17.998 
Ponn & Bauduin, » Dordrecht, » 17,747 

Ho, bet bouwen van een afsluitmuur en hek, 
langs het terrein van bet diaconie-jongor.swees-
huis; ingek. 13 bilj., als: 
A. F. Slecswijk, te Amsterdam, / 5850 
B. Cruijff, » idem i 5600 
Knipper en Vree, • idem » 5(150 
A. Paans. • idem » 4930 
J. P. Cornelissen, » idem < 4849 
Schmidt en Hermans, i idem . 4768 
Meijer en Van de 

Coolwijk, » idem » 4690 
E. H. Helle, » idem . 4C.50 
j Faes, » Idem • 4550 

k', Hollander, te Gouda, ƒ 4530 
' K. J. B. v. Damme. » Amsterdam, » 4424 
IP. Westmaas, • idem » 4338 
' II. R. Hendriks, » Os. » 3999 

Grate s i , 28 Oct.: de verbouwing der school 
en onderwijzerswoning te Gratem. onder beheer 
van den architect E. Corbeij; ingek. 9 hili., als: 
H. Hendricks. Gr.item. / 12.396 
C. Houtakkers, Heel, » 12.295 
J. Verwielen, idem » 12,260 

j II. Sweets. Roermond, 11 11320 
M. Mulkens, Venloo. • 11.000 
M. Pollarts, Maasniel, • 10.750 
J. Willems. Sittard, > 10.620 
J. Ilendrickz, Gratem. • 9,846 
Van (ïroenendaal, Nederweerd, . 8,245 

Flllmegen, 29 Oct.: bet doen van voorzienin
gen aan het fort bij Pannerden. onder beheer 
der genie te Nijmegen; ingekomen 7 bilj., als: 

: W. II. Swets. Hardinksveld, ƒ 14,700 
D. A. Roskam, Arnhem. • 14.091 
B. Zuiderlioek, Sliedreeht, » 13,680 
W. Wissiug, Arnhem. » 13.500 
J. v. üinkel, Nijmegen, » 13,400 
W. J. II. v. d. Waarden idem » 13.200 
11. W. v. .1. Waarden en G. J. Groot, 

Nijmegen. " 13.198 
Raming • 12,«50 

Utrecht, 29 Oct.: bestek no. 143. het leveren van stalen dwarsliggers metbevestigingsdeelen-
voor de maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen, in 8 perc; ingek. 2 bilj., als: 

Inschrijvers en Woonplaats. 
dwarsligger- !«•'' D»»l KG. 

perc. I 
I.iers 

perc 
! Heivoort | Os 

2 I perc. 3 
: Ravestein I Hentheim 

klemplaten 
per 1000 

KG. 

Iloetder Bergwerks & Hutten Verein 
Hoerde. 

Soc. anonyme des Aciéries d'Angleur, 
Renory, 

f 84.- ƒ 86.— 1/86.25 ƒ 86.60 ƒ 102.50 / 220 

78.75 80.73 | 80.84 80.91 97.29 208 

Dr KIK. 29 Oct.: het herbouwen van bet 
huis Beerschoten, onder de gemeente De Bilt, 
prov. Utrecht, onder beheer van den architect 
F. J. Nieuwenhuis. te L'trecht; ingekomen 27 
hilj.. als: 
(i. Prins, 
J. Bouwman Jr.. 
P. II. Joseph, 
E. Sdt/herr, 
ij. Uijksen, 
K. J.' Ruijsch v. 

Dugteren. 
L. J. de Rooij, 
C. v. Benthein, 
II. G. Frnlink, 
A. C. Vink, 
II. Vermeer, 
W en A. F.v. Vlol 
Gebr. v. Leeuwen, 
C. v. Straaten. 
W. M. Keijerse. 
.1. II. de \os, 
Wed. F. .1. Pijper. 
J. A. v. Nie, 
G. A. V. Rassel, 
C. Eijsvogel, 
K. Often. 
A. Diimolin. 
G. J. v. Vloten, 
Gebr. Koudijs, 
H. J. Eijkelboom, 
W. A. 0, Jansen, 
II. Timmer, 

Arnhem. 29 Oct.: bet bouwen van een 
fabriek in de Weerdjesstraat, voor rekening van 
S. Franken Jr., onder beheer van de architecten 
Van Gendt en Nieraad; ingek. 11 bilj., al 

te Amersfoort, ƒ 59.400 
» IJsolstein, » 59,100 
i Utrecht. ^ 58.298 
i Hilversum. » 57,980 
t Utrecht, » 57.000 

l idem i 56,:60 
Vleuten. » 55,9.19 

» Utrecht, » 55.979 
l idem • 55.S40 
l idem * 55.739 
„ idem • 54.740 

idem > 54,281 
* idem » 53 900 
l idem • 52.640 
l Mlauwkapel. « 52.469 
i Utrecht, » 51.9S0 
•i Zeist, » 51.890 
l idem t 51,872 
• l ' l recht, » 51,73'.. 
• Aarliinderveen, • 51.455 

Meppel, « 50,635 
i Vianen. • 50,572 
l Utrecht, o 49,334 
i Doorn, • 49,222 
» Apeldoorn. . 49,000 
i l'trecht, » 48,480 

Meppel. i 48.1136 

te "Arnhem, 
. idem 

. idem 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

D. J. Ilidilink, 
tl. v. d. Sand, 
J. v. Hurk, Oosterbeek, 

en W. Wissing, « 
H. Maal kamp en P. 

Muilaart, » 
W. I.ensiuk & Zn, » 
ti. Holder, » 
G. J. T. Barenbrug, » 
Lamb. Hasselbach, • 
M. Ilorstink en J. üribnau, • 
Gebr. v. Huilen » 
I). A. Roskam, » 

W i l l e m (Limb.). 29 Oct.: bet bouwen eener 
nieuwe school en het verbouwen der bestaande 
onderwijzerswoning te Eis (Wittem); ingekomen 
5 bilj., als: 
J. W. Hosten, Nijswoller (Wittem), / 8725 
J. Lintgen, Mechelen, » • 8600 
J. Ubaclis, Echt, » 819» 
J. Hermant, Eis (Wittem), » 8123 
J. J. Roijin, Hanholt ('t Meer), • 7596 

Gegund aan J. Hermans. 

ƒ 10,087 
9.949 

8,570 

7,815 
7.389 
7,365 
7,324 
7.277 
6,881 
6,832 
6.443 

'.•Hage, 29 Oct.: het bouwen van een huis 
van bewaring te Heerenveen; ingekomen 12 
bilj., als: 
A. Pastoor, Stedum, / 11,375 
J. de Boer Sc Zn., Steenwijk, » 50,200 
H. F. Biesma, Bozum, en J. A. de 

Graaf, Sneek, • 4»-760 
D. A. Roskam. Arnhem, • 49.131 
A. v. He/ik. Kerkdriel. » 47.980 
.1. .1. de (lilde, l.lselmuiden, • 47.974 
F. Kloosterman. Heiueluin, en H. 

Brouwer. Stiens, » 47,400 
K. J. Kalt. Heerenveen, » 46,877 
F. G. Hekbuis en D. Damstra, 

Leeuwarden, > 46,850 
K. \. v. .1. Bergen F. de Herder, Zwolle. > 45,856 
A. R. v. d. Wijk, Lippenhuizen. • 44.644 
J. B. Webners'. Gelselaar en W. Palma, 

Delden, • «.737 
Dubbeldam 29 Oct.: het bouwen van een 

gemeentehuis; ingek. 12 bilj., als: 
R. v. .1. Berg. 's-Gravendeel. f 11.5110 
A. v. Gameren. Strijen, » 11,458 
A. Blok. 's Gravendeel, » 11,430 
J \l|es en A. üarto. Dordrecht, i i 1,094 
A v. Pelt Dubbeldam, » 10 804 
.1. Klaas, Dordrecht, » 10,777 
P. v. Uriel. idem • 10,68'J 
J. F. v. d. Eng, idem » 10,571 
(". Bothof, Zwijndrecht, • 10,090 
L. Kootjman, ' Dordrecht, » 9,848 
.1. J. Kooijmans, idem » 9.843 
J. Kooij, Dubbeldam. » 8.888 

Gegund aan L. Kooijman. 
'•-Hage, 30 Oct., onder beheer van het mi

nisterie van waterst. enz.: lo. de ombuiging 
en verlenging langs de Oude-Maas van den 
benedensten strekdam langs den linkeroever der 
Noordgeul; ingek. 6 bilj.. als: 
J. Roskam Cz. Sliedreeht, /' 37,880 
A. v. d. Vlies. Zalt-Bommel, I 36,600 
G. A. v. Hattum, Sliedreeht. • 34,400 
.1 Lagendijk Jr., Maassluis, » 34,300 
A. L. v. Wijngaarden Uz., Sliedreeht, • 33,940 
i Kali- Kz idem » 32,480 
Raming ' ' 34.J0» 

2o. het maken van een strekdam voor den 
lienedeniiiond van bet Hartelsche gat, aan den 
linkeroever der Botlek: ingekomen 6 bilj., als: 
J. Roskam Cz.. Sliedreeht, f 18,780 
A. v. d. Vlies. Zalt-Bommel, • 17,200 
II. de Waerd. Nieuwenhoorn, » 16,940 
J. v. d. Plas, Hardinksveld, • 16,600 
•I. Lagendijk Jr.. Maassluis, • 15,599 
L. Kalis Kz., Sliedreeht, • 15,260 
Raming » 1 3 « 0 0 

So, het gedeeltelijk opruimen van in de rivier 
de Beneden-Merwede. onder dc gemeente Slie
dreeht gelegen overblijfselen van een muur; 
ingekomen 2 bilj., als: 
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T. Volker, Dordrecht, f 2450 I 
A. v. d. Tak. Goedereede, • 2200 

Katwijk afd. K i j n , 30 Ort.: het houwen 
van een boerenhuis aan den straatweg, onder 
beheer van den architect H. J. Jesse; ingek. 20 
bilj., als: 

G. II. J. Ileulink en P. J. 
Harteveld. Leiden, 

Wed. G. de Rest, Katwijk a/Z. 
P. L. v. Erkel Jr., Leiden, 
C. v. Diest, Koudekerk, 
C. Kilippn, Leiden, 
W. v. Schaik, Noordwijk. 
H. .1. Sloots, Leiden, 
11. de Jongh, idem 
C. v. d. Oever, Katwijk a/Zee 
Joh. Verloop, iifem 

Gevel-
grauw 

/ 27.200 
, 25,800 

25.800 
25.600 
25,450 
24,000 
24,848 
24.848 

, 24,750 
24,700 
24.6511 
24.51,0 
24 500 
24.400 
23,000 
23.440 
28,400 

Appel
bloesem 

/ 26.100 
26.300 
25,900 
25.300 
25,348 
25.248 

25.050 P. J. Christiaanse, Leiden, 
A. Kruijt. Katwijk a/Zee, 
J. Ph. Mühlstall', Leiden. 24 500 25,000 
F. Roest, 's-llage, 24,400 24,900 
J . A. de Best, Katwijk a/Zee 
J. Moolenaar, Saasenneim, 23.440 23,960 
C. Alkemade. Noordwijk, 23,400 23900 
K. Haasnoot, Katwijk a/d. Rijn, 23.320 23,970 
S. v. Leeuwen, Leiden, 22,600 23,000 
R. Ouwehand, Katwijk a/Zee, 22,330 

T u i l , 31 Oct.. voor rekening van het polder
district Tiolerwaard: het leveren van noodhout 
en palen, benevens het opmaken en vernieuwen 
van eenige rijswerken. met de daarhijbehoorende 
leverantiën: lo. voor het noodhout werd door 
verschillende aannemers, per dikke vim inge
schreven: ƒ37.—. ƒ36.—, I 35.75, r*35.—,ƒ34—, 
ƒ 33—, ƒ 30.75. ƒ 28.60, f 28.—, r'26.75, /"25.75 
en ƒ 24.50. 

2o. voor de noodpalen werd bedongen, per 100 
bos of 1000 stuks /' 19.— en ƒ 17.50. 

2o. het opmaken en vernieuwen der rijswer
ken. iu 2 perc. 

Perc. 1, hoogste inschr 

minste 
Zalt-Bommel, voor 

Perc. 2, hoogste inschr. 

J. Peters, Dreuuiel, 
voor ƒ 5060 

J. v. Vuren, 
• 3314 

J. Peters, Dreumel. 
voor ƒ 3940 

minste » H. v. Anrooy, 
Nieuwaal. voor ' » 1700 

4o. het leveren en lossen van 650 last stort-
steen; 
hoogste inschr. .1. v. Vuren. Zalt-Bommel. ƒ 3269 
minste » H. v. Anrooy, Nieuwaal, » 2400 

Haarlem. 31 Oct.: het uitdiepen dor Nieiiwo-
gracht, van af de Zandersbrug tot de Manege-
brug, alsmede het uitbaggeren van twee zand-
dammen, ten oosten en ten westen van de 
Kruisbrug. liet dichtmetselen van vier gaten in 
de walmuren en/.: ingek. 4 bilj., als: 
C. Bos, Haarlemmermeer. ƒ 4200 
B. G v. Hoeven. Vreeswijk, . 3850 
B. Zuithol, Haarlem, » 3728 
A. Visser, idem » 3140 
Gegund. 
Raming ƒ 3151.60 

Soorddljk. 31 Oct.: het vergrooten van de 
school te Oosterhoogebrug, benevens het maken 
en plaatsen van ameubiement voor genoemde 
school; ingek. 23 bilj., als: 

school, meubels. 
H. Bras, Groningen, / 2795 /' 420 
Joh. Versteeg, idem 2790 ' 545 
H. Zondag, Zuidlaren, 2650 269 
P. Zijlstra, Groningen, 2545 434 
G. Hendriks, idem 2525 461 
J. Ibelings, idem 2478 468 
J. H. Mulder, idem 2468 424 
II. II. Huizinga, idem 2439 612 
H. Nieland. Wirdum 2400 379 
H. Nieland, Wurfinn, 2335 394 
J. Pot, Stedum, 2330 
P. Nieland, Wirdum, 2323 414 
E. W. Wietzema, Groningen, 2268 470 
F. Dieters, Lellens, 2267 467 
J. Zeldenrust. Warfum. 2236 
J. Timmer, Helpman, 2187 475 
R. Smit, Hoogkerk. 337.29 
E. Kool, Middelstum, 339 
H. Moorman. Bedum. 377 
R. Thijs, Ruisscherbrug, 379.76 
B. Post, Noorddijk, 415 
M. J. Elzer, Groningen, 451 
J. P. de Wit, idem 469 

Aan de minste inschr. gegund. 

D E O P M E R K E R 
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Muufttriclil, to IU'LJ uren, door tiet ministerie van waterst. enz., aan 
liet gebouw van het prov. best.: bet verrichten van baggerweik tot 
ver bet erin g van het afwateringskanaal van tie Noordervaart naar de 
Maas. Inl. bij den hoofdingenieur in het 7e district en den ingenieur' 
Hebreus, beide te Maastricht. Aanw. gehouden. Raming I' 0480. 

AniNl ei -dam, te 12 uren, doo: bur;:, en weth.: 
lo. het leveren van straatklinkers, geschikt voor voetwegen: 
Ho. het leveren van Waalstniatklinkeis, geschikt voor rijwegen. 
Animeisdii (Z.-H.), te 12 uren, ten huize van VV. A. Kmeis: het 

bouwen eener woning, aldaar. Aanw. gehouden. 
Entchede, te 7'/Ï men, voor G. Hammers, in het hotel «De Graait": 

het bouwen van vier woonhuizen op een terrein, gelegen na 11 den 
Kortendijk, aldaar. Aanw. te 10 uren. 

OoMei meer (Kr.): het bouwen van eene pastorie voor de Ned.-Geref. 
gemeente, aldaar. 

Ilinsduj, 1- Xo>. 
Hodrgraten , te 11 uren, door cummissarissen van den straatweg 

van Modegraven naar Gouda, iu het logement «Blom": het onderhouden 
van genoemden weg met herstellingen aan de kunstwerken, vooi 
3 jaar. 

Rotterdam , te 12 uren, door de directie van den straatweg tusschen 
Schiedam en de voormalige gemeente Dolfshaven, in het hotel »de 
Groote Romein": het onderhout I van then weg, ged. ii iaar, ingaande 
1 Jan. '90. 

Kxloo, te 12 uren, door burg. en weth. van Odoorn: 
io. het bouwen van een school met 4 lokalen, met het benoodigde 

ameublement te Valterveen, 
2o. het bouwen van eene onderwijzerswi»nmg. aldaar;, 
3o. het bouwen van eene school met 2 lokalen, met het benoodigde 

ameublement te Exluerinond; 
4o. het bouwen van een onderwijzerswoniug, aldaar. Inl. bij den 

architect G. Stel, te Assen. Aamv. 11 Nov. 
Rotterdam, te 1 uur, door burg. 1-11 weth.: het bouwen van eene 

bewaarschool aan de Oranjeboomstraut. Aanw. gehouden. (Zie advert. 
in B° . 44.) 

W t i e i i - i l . i L ' t a He*. 
m Bege, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 

uitvoering van baggerwerk in tie Boveii-Morwedo. Inl. bij den hoofd
ingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur lloogeniiooin, te Dordrecht, 
en den Opzichter Van de Kreke. te Gorichem. Aanw. gehouden. Raming 
ƒ 0.11 per M>. 

s-Hage. te 11 uren. door bot ministerie van waterstaat enz.: het 
inrichten van eenige benedenlokalen van het laboratorium aan de 
Kalvermarkt te s-llage, tot bergplaats van archiefstukken van het 
departement van oorlog lui. bij den rijksbouwmeester in het 2e district 
en tien opzichter voor de landsgebouwen, Weinberg, te 's-Hage. Aanw. 
gehouden. Haming /' 4924. 

Viiti-ilen te l l uren, door den eerstaanwezend-ingenieur tier genie 
aldaar, in de kazerne Oud-molen; het maken van eene bad- en zwem
inrichting te Naaiden. Bilj. inzenden uiterlijk 12 Nov., vóór li uren. 
Raming f 2500. 

W iiiKrliiilen. te 11 uren, ten huize van J. Ruibtng: het verbouwen 
van een woonhuis aan de Langstraat, aldaar. Aanw. gehouden. 

Grouu . t>' l l 1 / ) uren. door burg. en weth. van Iduarderadeel: het 
dempen, rioleeren en bestraten der Waagshaven te Grouw, en het maken 
en bestraten van eene aanlegkade, in verband met eerstgenoemd werk. 
Inl. bij den gemeente-opzichter. 

Nle'uuerkerk (Zeel.), te 12 uren, door het best. van den polder mie 
Vier bannen van Duivtland". iu de kamer van den gemeenteraad: het 
leveren en verwerken van 1350 scheepston stortsteen aan den oever van 
den Zuidbout aan den Hoek van Ouwerkerk. Aanw. 11 en 12 Nov., 
van 10—2 uren. 

I . i i i n i u i (O*.), te 12 uren, namens 0. Visscher. in het hotel »VOJspel": 
het houwen van een stoommeel- en cichorei fabriek, machinekamer 
ketelhuis enz., op een terrein, gelegen bjj het station teGronau. Aanw. 
te 10 uren. 

Donderdag . 14 \v>\. 
Middelburg, te 10 uren, door Gedeputeerde Staten van Zeeland, iu 

de Abdij: het hei-stellen of vernieuwen van eenige prov. waterstaats
werken en wegen, met hun onderhoud ged. 3 jaren, ingaande I Jan. 
«0. in 18 perc. 

Haarlem . te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. Lest.; de uitvoering van baggerwerken iu 
zijkar.aal K (naar Nieuwendam), behoorende tot de werken van het 
Noordzeekanaal. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur 
De Hruijn. te Amsterdam, en den opzichter Te Nuijl, te Schellink wonde. 
Aanw. gehouden. Raming ƒ 1360. 

Middelburg. te 11 uren, door het (rolderbest. van Walcheren, iu de 
Abdij A. no. 52: het leveren van 350,000 stuks straatklinkers. 

Middelburg, te 11 uren. door het polderbest. van Walcheren, in 
de Abdij: 

lo. het nieuw aanleggen van '•• rijshoofden op het iioorderstrand der 
Nnordwatering, tusschen de strand palen 45 en 51; 

2o. het bestoeten van tien nndei zeescheu oever tusschen de dijk palen 
not, IS en 111, 21 en 22, aan de Noonlwatering en tusschen de dijkpalen 
nos. 37 en 41 aan de Zuidwatering. Aanw. 11. 12 en 13 Nov. 

I(i|»enhnrg (L'tr.), te 11 uren, door het R.-K. kerkbest., iu het 

logement van W. Scliols: het verflouwen en vergrooten van het gesticht 
Inl. bij den opzicht»! .1. van Kesteren. Hiltstraat. I'trecht. Aanw. 12 
Nov., te 11 uren. 

i.ronfngen. te 12*/* uren, door burg. en weth.: het uitvoeren van 
vei beteringen aan openbare lagore-schuolgehouwen. mei bijlevering van 
al hot ben Iigile, Hilj. inzenden uiterlijk 13 No, , voor 4' , uren. 

Deventer, te 2 uren. door het best', der gemeentelijke spaarbank: 
bet inrichten van bet geitouw no 51, hoek Assenstraat en Brink, tot 
kantoorlokaal dei spaarbank met bijbehoorende conciërgewoning. 

Vrijdag. 15 Ne*. 
Burse Ie iZeel). te 1 uur, door het best. der waterkeering van het 

calamiteusc waterschap Ellewoutsdyk en den calamiteusen polder 
Borsele, in tie directiekamer: het maken van werken tot verdediging 
van den oever. Aanw, II Nov., van 1 — 3 uren. Raming f 30,000. 

' « - H a g e , te 1 uur, door hel ministerie van waterstaai en/.: de 
inrichting van perc. no. 953 op de Voorstraat te r'raneker. tot njkspost-
en telegraafgebouw. zoomede het onderhouden van dit gebouw tot en 
mei 81 Maart '92, lui. hij den rijksbouwmeester in het le district, te 
's-Hage. Aanw. gehouden. Raming f 3500. 

I l i l v e r x i i i t i , door burg. en weth.: het leveren en stellen van een 
ijzeren hek op de nieuwe algemeene begraafplaats, aldaar. Inl. bij den 
gemeen te-architect. 

Veen weude ter wal (Fr.c bet bouwen van een huis met hakkenj. 
Aanw. 15 Nov., te 11 1 ren. 

/ . . 1 r r d a g , t ii He*. 
Helft, te 11 uren. door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, in 

het gemeenlandshuis; verschillende bagger- en diepwei ken onder de 
gemeenten Vlaardingen, Maasland. 's-Gruvezande en Loosduinen. Inl. 
bij den ingenieur W de Man, te Delft, en de oji/uhters Th. v. «I. Doll, 
te Maassluis, en P C. Oosthoek, te 's-Hage. 

Maandag, is Ne*. 
Maant richt . te 10'2 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het onderhoud van de rijks-groote 
wegen in de prov. Limburg, ged. 4 jaren, van 1 Jan. '90—31 Dec. '93, 
in 8 perc. Inl. hij den hoofdingenieur eu den ingenieur Hebreus, beide 
te Maastricht. Aanw. 11 Nov. Raming per piar: perc. 1 /'3870, perc. 
2 / 9225, perc. 3 J 2(100, [.ere. 4 t 7030, perc. 5 ƒ8806, perc. 6 /10,875, 
perc 7 f 5425, perc. 8 ƒ 1375. 

'tt-llnge. te 12 uren. door het ministerie van koloniën: Ie levering 
van: d. den metalen bovenbouw van twee spoorwegbruggen: h. bout-
sehro.'vei! en spijkers; < gegalvamseerd-i|/ereu miners,.7 ] a'i Wêi •; -
pei*s; e. ijzer; ƒ. ketting en gaspijpen. 

Buleeen (Geld.), te 12 uren, door hel R.-K. par. arm best, in het 
koffiehuis van J. A. Peters: het afbreken van bestaande gebouwen en 
het houwen van een huis voor arme hulpbehoevende oude vrouwen. 
Inl. bij den architect G. te Riek Wz . te Deventer. Aanw. 11 en 18 
Nov.. te 11 uren. (Zie advert, m «o. 44) 

Trk : het bouwen van eene pastorie voor de Herv. gemeente. Inl. bij 
den architect Van der Ley, aldaar. 

iliiiMlag. I » He*. 
% iiiMirrdam . te 10 uren dooi den luitenant-kolonel, eet sta.uivie/.eud-

ingeiiieur. op het bureau der genie: het leveren en stellen van hJjSCh-
kranen en het leveren van wagens veor -.mal spoor op het terrein van 
het magazijn van geneesmiddelen te Amsterdam. Hilj. inzenden uiterlijk 
18 Nov., voor 3 uren. Raming ƒ 1140. 

Kolterdam. te 1 uur, door hing. en weth.: het bouwen van eene 
school met woning aan de Zomei hofstraat. Aanw. 14 Nov.. te 11 uren. 
{Zie advert, m w°.' 44.) 

Utrecht, te 2 uren. door de maatschappij tot expl. van staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: bestek no. 501, het afbreken van 
de goederenloods en tie overdekking van het overlaadperron. het maken 
van eene goederenloods, eene overdekking van het overlaadperron, en 
eenige diverse werken op het station Oldenzaal. Aanw. 12 Nov.. te 12 
uren. Raming / 8400. {Z,e adcert. in «°. 45.) 

W o e n s d a g , 20 \o\. 
M-llage, te 11 uren. dour het ministerie van waterstaat enz.: de 

uitvoering van werken tot voortzetting der normaliseering van de rivier, 
tie Waal onder Dode waard, Kchteld en Druten, prov. Gelderland, tus
schen de kilometerraaien 41 en 4*1 der herziene rivierkaart. Inl. bij 
den hoofdingenieur Leemans, te 's-llage. en den ingenieur ('astendijk, 
te Nijmegen. Aanw. 13 Nov. Raming f S'.l 600. 

'a-Hage. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 
uitvoering van werken tot normabseering van de rivier de Waal onder 
Valburg, Dode waard, Kwijk en Druten. prov. Gelderland, tusschen de 
kilometerraaien 35 en 41 «lei herziene rivierkaart. Inl. bij den hoofd
ingenieur Leemans, te's-llage, enden ingenieur ('astendijk. te Nijmeiren, 
Aanw. 13 Nov. Raming./ 120,000. 

D o n d e r d a g . '£% \ov 
Deventer, te 11 uren. dopr den au Intect G. te Rule Wz.. 111 het 

koftieluus van J. V. van Poorten: hel bouwen Tan vijf heerenwoonhui-
zeu en hijhehoorerule werken, op bouwblok XXI van de »Graal' van 
Buren" aldaar. Aanw, 21 Nov., te 10 uren. (Zie advert, in n°- 45.) 

Zuidlareii iDr.), te 12 uren, door burg. en weth.: liet verbouwen en 
vergrooten van «le school aldaar, alsmede het aanbouwen van 3 lokalen, 
ingericht voor ru.m 30O leerlingen, niet bijlevering van ameublement. 
Aanw. 1«S Nov.. te 12 uren. 

Zaterdag. 2:1 \ov. 
I 1 r e e l i l . te 2 uren. door bet ministerie van waterst. enz... aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van de 
rijkshulpschutsluis te Vreeswijk, met de daartoe noodige vernieuwingen 
en herstellingen, behoorende tot de werken van de vaart tusschen 
Amsterdam en Vreeswijk, ged. '00—'92. Inl. bij den hoofdingenieur in 
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cn den opzichte 
f 8470. 

hot Se district, te Arnhem, den ingenieur te Utrecht, 
Van der Harst, te Vreeswijk. Aanw. lfi Nov. Raminj 

Maandag, -•» Nev. 
MnaMrlclit , le 10' 2 men. doorliet ministerie van waterstaai en/... 

aan het gebouw van het prov. best.: het maken vun bestrate goten en 
het leveren en verwerken van onderhoudsmaterialen op het le, 3e en 
4e pen-, der rnks*gl*oote wegen der Ie klasse in de prov. Limburg, in 
een perc. Inl. bij den hoofdingenieur en den ingenieur Hebreus, beiden 
te Maastricht Aanw. is Nov. Raming f' 2150. 

Dinsdag, au Nei 
4.i oniiijrcn. te 12 men. door liet ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van hel prov. best.: bet driejarig onderhoud van de 
rijkswaterkeeringen bij Ter-A pel en Botirtange, behoorende tot de werken 
der Binnen-A, m de prov. Groningen. Inl. bij den hoofdingenieur, te 
Leeuwarden, den ingenieur en den opzichter Bauer, beide te Groningen, 
Aanw. 19 Nov. Raming f 4fi:{ per jaar. 

\V (reil-.it.i<; . 2* ! \ '«v. 
- li..„i te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van drie kribben en bet verlengen, verbroeden en verhoogen van 
twee particuliere kribben, tot verbetering van do rivier den Usel, langs 
de Marlerwaarden beneden Wije, tusschen de kilometerraaien 90 enW. 
Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te VHage, den ingenieur Escher, 
te Zutfen. en den opzichter Van Veen te Deventer. Aanw. 20 Nov. 
Raming ƒ 6285, 

X-lliigf . te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: het 
aanleggen van een strekdam met aanhochtingskrib aan den rechteroever 
der Nieuwe-Maas boven Vlaardingen. tusschen de kilometerraaien 151 
en 153, voor de verbetering van den waterweg langs Hottenhui, naar 
Zee. Inl. bij den hoofdingenieur I mans, te 's-Hage, den ingenieur 
Welcker. te Rotterdam, en den ingenieur Henket, te Maassluis. Aanw. 
20 Nov.. te LO»/» uren. Raming ƒ 69,500. 

Hu ii.le i il .< . '£H \ » \ . 
Haarlem, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

bet gebouw van het prov. best.: het planten van stroo en helm. het 
stellen van rietsehuttingen enz. in de duinen op Tessel en aan den vasten 
wal van Noord-Holland, ged. '90 '1(2 behoorende tot de rij kw.ee werk en 
in Noord-Holland, in perc. Inl. hij den hoofdingenieur, te Haarlem, 
den ingenieur Kempees. te Alkmaar, en "Ie opzichters Koot, te Helder, 
en Kooremau, te Petten. Aanw. 21 Nov. Raming per jaar: perc. 1 
f 5000. perc. 2 J 10.000, perc. 3 f 9000. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie \an waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best: liet driejarig onderhoud der duinen 
op het eiland Vlieland, behoorende tot de zeewerken in Noord-Holland. 
Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur Keurenaer, te 
Hoorn.' en den opzichter Jelgersma. te Vlieland. Aanw. 21 Nov. Raming 
f 3200 per jaar. 

Vrltdac, 2 » Me». 
11 niiiel inn L te 10 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het onderhoud ged. '90—'92 van 
den rijk-dam, «le terp en den registreerenden getijmeter te Rat. be
hoorende tot de zeewerken iu de prov. Zeeland. Inl. oij den hoofd
ingenieur, te Middelburg, en den ingenieur, te Goes. Aanw. 22 Nov. 
Raming ƒ 277 per jaar. 

li nlil (-liturg, te 10 u i i i i . door het ministerie van waterst. enz, aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhoud ged. '90—'92 van de 
rijkswerken Op de biniicureede. en van den registreerenden getijmeter 
te Rrouwersliaveii, behoorende tot de zeewerken in de prov. Zeeland. 
Inl. bij den I fdingenieur. te Middelburg, en den ingenieur, te Goes. 
Aanw. 22 Nov. Raming /' 347 per jaar. 

Zi. lei i lag, :iO [!••. 
Utrecht, te 2 uren, dooi' het ministerie van waterstaat enz, aanbot 

gebouw van het prov. best.: het onderhoud van de Keulsclievaart in 
ile ['lev. Utrecht. Lied, 90 Inl. hij den I fdingenieur, le Arnhem. .i-'ii 
ingenieur, te I'treeht, cn den opzichter Van der Harst, te Vreeswijk. 
Aanw. 23 Nov. Raming J 2Kfi0. 

\\ eeatdag. •* H**r. 
n-II age. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.; het 

onderhoud van de schutsluizen en bijbehoorende werken te Nic.h te vecht, 
behoorende tot de werken voor den aanleg van een kanaal ter verbin
ding van Ainsteidam met de Merwede. Inl. bij den hoofdingenieur 
Wellan, te Utrecht, en den ingenieur Kluit, te Amsterdam. Aanw. 27 
Nov., te !2 uren. Raming ƒ 1*75. 

- Hage le 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhoud van de vnltooide werken van het Merw edekanaal van he
noorden de schutsluis bewesten Utrecht tot de Lek, onder de gemeenten 
Utrecht, Oudenrijn, Jutfaas en Vreeswijk, prov. Utrecht, ged. '90, behoo
rende tot de werken voor den aanleg van een kanaal ter verbinding 
van Amsterdam met de Merwede. Inl. hij den hoofdingenieur Wellan, 
den ingenieur KeiNjier, heiden te Utrecht, en den opzichter Olie, te 
Jutfaas. Aanw. 27 Nov., te 11 uren. Raming: perc. 1 ƒ 4010. perc. 2 
ƒ 5330 

••Hag.- te 11 uren. door het ministerie van waterstaat en/..: hot 
maken van werken tot voortzetting der verbetering van de rivier de 
Maas. tusschen de kilometerraaien 148 en 151 dei rivierkaart. onder 
de gemeenten Bergen, prov. Limburg, en Boxmeer, prov. Noord-Brabant. 
Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage. den ingenieur' Steijn 
Parvé te 's-Bosch, en den opzichter Kooremau, te Venloo. Aanw. 27 
Nov. Raming ƒ 13,000. 

'a-dage, te 11 uren, door liet ministerie van waterstaat enz.: hut 
bouwen van wachterswoningen, het stollen van afrasteringen en over-
wegsluitingen voor het gedeelte Schiedam—Maassluis van den spoorweg 
Rotterdam—Hoek-van-Holland. Inl. bii den waarnemend eerstaanwezend-
ingenieur der staatsspoorwegen, te Rotterdam. Aanw. 25 en 26 Nov., 
te 11 uren. Raming f 47-700. 

Donderdag, ft Ure. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van wateist. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het leggen van een dam langs hot 
vaarwater in het Open IJ, buiten den afsluitdijk bij Schellinkwoude, en 
het af/anden der gronden, bestemd voor den aanleg eener visschers-
I ia ven te IJmuiden. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, den inge
nieur De Ui IIiji: en 
Amsterdam. Aanw. 29 

Vrijdag. A Her 
Zwolle, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz... aan het 

het gebouw van liet prov. best.: het vierjarig onderhoud van hei 
rijkskanaal het Meppelerdiep. met de njkssluizen te Zwartsluis en andere 
bijbehoorende werken in Overijsel, aanvangende 1 Jan. '1X1. Inl. bij den 
hoofdingenieur Reuvens. den ingenieur Mulder en den opzichter Augustijn, 
allen te Zwolle. Aanw. 29 Nov., te II uren. Raming ƒ 7470 per jaar. 

V* aeiiMliig . 11 Her. 
«•Hage, te 11 men. door het ministerie van waterst. enz.: de 

uitvoering van baggerwerk iu het vaarwater van de rivier de Maas, 
tusschen de kilometerraaien 39 en tl der rivierkaart. onder de ge
meenten Obbicht en Grevenbicbt. prov. Limburg. Inl. bij den hoofd
ingenieur Leemans, te 's-llage. den ingenieur Steijn Parvé. te 's-lJosrh, 
en den opzichter Willems, te Maastricht. Aanw. 4 Dec, te 12 uren 
Raming f 0.60 per M*. 

Vrijdag, i ï Dec. 
Iliiarlriii, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het bouwen van eene schutsluis met 
eenige bijbehoorende werken, deel uitmakende van de uitbreiding der 
sluis- en havenwerken te IJmuiden. Inl. bij den hoofdingenieur, te 
Haarlem, en de ingenieurs De Bruvn en Du Croix, tc Amsterdam. 
Aanw. 12 Dec. Raming J 2.032,000. 

den adspirant-ingenieur Mariukellc, beiden te I 
ï Nov. Raming ƒ 639,600. (Httrbeilëding). ' 

AFLOOP 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
i.i u n i i i K < ' i i . 2 Nov.: liet houwen van oen 

drijvend booth uit, voor de roeivereeniging «do 
Hanze", to Groningen, onder beheer van den 
architect W. van der Heide; ingekomen 17 
hilj., als: 
i l . F. Swarto, te Groningen, ƒ 2654 
II. Dooijcs, » idem » 2260 
II. Edzards, » idem » 2246 
I'. Nieland, • Wirdum. . 2213 
II. Nieland, . idem » 2211 
C. v. d. Veen, .> Fenrutn. » 2187 
H. 0. Rottschafer, . Stedum, » 2187 
D. Jansen, » Groningen. * 2160 
[1. de Jong, i idem i 215S 
F. Hnders, . idem «2123 
.1. K. lansen, • idem » 2123 
.1. [belingt, » idem » 2118 
K. II. Iluiiinga, • idem » 2084 
W. Heespelink. » idem » 2060 
.1. Zeldenrust, » Warfum, » 2049 
I. . Oldenhurger, • Groningen, .> 1975 
1'. Zijlstra, i idem * 1850 
Gegund. 

Velp, 2 Nov.: het vergrooten en verbouwen 
van een hoerenhuis aan de Rozendaalscholuan 
I, Velp, undei heheei van den architect M. 
K. Smit. te Dieren; ingek. 5 hilj.; minste inschr. 
E. J. N. Steentjes, te Velp, voor ƒ 10,680, aan 
wien het wei'k is gegund. 

Leeuwarden, 2 Nov.: het maken van school
banken, tafels en verder meubilair, ten dienste 
van het gvmuasium; ingek. 15 bilj., als: 
J. P. Stoett, te Leeuwarden, ƒ 1050 
B. de Vries en A. 

Polstra, » idem . 1044 
tl. v. d. Heide, » idem » 059 
Joh. Franzen, » idem » 965 
S. T. Venstra, » Marsum, » 938 
E. de Vries, » Leeuwarden, » 937 
E. v. d. Heij, » idem » 937 
P. Vonk, » idem » 890 
.1. Drent » idem » 867 
M. Meijer. » idem » 848 
P. Kingtna, » idem » 845 
M. Schotanus, » Boxiun, . 840 
A. Braaksma. . Leeuwarden, . 797 
II. Scholten, » Makkum, » 785.40 
T. Hilarius Wz... . Leeuwarden, . 7S8 
Gegund. 
Raming ƒ 1100 

Workum, 2 Nov.: het vernieuwen dor zoo
genaamde «Langebrug", in den Workumer trek-
weg; ingekomen 8 hilj., ais: 
S. de Boer, te Workum. f 2424 
S. R. Dijkstra. » idem > 2254 
D. v. d. Wal. » idem » 2182 
J. Groenhof. » idem i 2163 
J. Rienstra en S. 

Baatten, • idem » 2097 
li Visser, » idem • 2091 
S. S. Ilobma, » idem » 2081 
J. Kemker. • idem i 1999 
Gegund. 
Raming f 2300 

Amotrntam, I Nov., voor rekening .Ier ge
meente: lo. het leveren van Andernachsche 
keien; ingekomen 5 bilj., als: 
F. X. Miechids. 5000 M« '2.43, 5000 M« / 2.48. 
F. Kngers, 5000 .. ',, 2.46 , 5000 » » 2.30. 
W. Goedkoop 

Dz., 5000 » i> 2.43. MIO0 » » 2.48, 
Kamillen Hollander, Dusseldorf. 10.000 . . 2.47* 
.1. Loeh. Mayen, 5,000 . . 2.16 

2o. het leveren van hardsteeuwerken: ingek. 
7 Dili., als: 

per M. 
J. D. Pelletier. Rotterdam, ' 2.09 
I'. Lagendijk, I'treeht, > 1.89* 
3. II. Petit, lireda, • 1.92» 
loie frères et aoeur, Vierzet Bane by Hoei, • 1.92 
L. Goflin .t l'o., Luik, » 1.89' 
Boeman, Rotterdam, > 1.89 
Soc. des Gres Marbres et Petits Granite, 

Vvoir-les-Dinant, » 1.79 
3o. het r.ormaliseoren van een gedeelte Singel-

gracht langs de N'assaukade; ingek. 4 hilj., als: 
W. Goedkoop Dz... Amsterdam, ƒ 6747 
W. de Leon, idem • 5897 
C. v. Hoven. Nieuweramstel, l 5495 
P. Westmaas. Amsterdam, l 5334 

Ani.trrdam, 4 Nov.: bestek no. 450, het 
verplaatsen van eene dubbele steenen waeb-
terswoning nabij het station Haarlem; ingek. 14 
bilj., als: 
A. Paans. Amsterdam, ƒ 4100 
P. J. v. Mierlo, Sloten. » 3996 
Meijer en Van de C'oolwijk, Amsterdam, > 3900 

K. J. l i . v. Damiiii'. Amsterdam. /' 3700 
F. T. Maas, Haarlem. • 36K6 

' C. II. Helle. Amsterdam, » 3487 
('In. ('ohelons, Ihiarli-m. > 2852 
V. Ph. Brann, Beverwijk, » 2760 

' J. G. v. d. Geest. Amersfoort, » 2705 
| P. v. Essen. Halfweg. » 2700 
IC. Alkemade Sr.. Noord wijk-Binnen, . 2:73 
I W. v. Schaik, Noordwijk, » 2399 

M Mulder, Haarlem, • 2390 
| J. B. I.asschuit, idem » 2333 

' n . £ r a v e n i o e r 1 Nov.: het houwen van een 
hoerenhuis, aldaar, onder beheer van den archi
tect J. M. Marijnen, te Breda; ingekomen 11 
bilj., als: 
IL Michael, Loon-op-Zand, 
J. Schuilei', Raamsdonk, 
0. Michael, Vrijh. ('appel. 
A. Michael. Aalburg 

architect J. 

f 630 
', .-,75 
» 532 

/' 999S 
» 9990 
. 9200 
» 9000 
• 8997 
. 8927 

>;.«. 
• 8480 

8325 
8290 
7327 

ü. v. d. Velde, Breda, 
j Jac. Koenen, Dongen, 

P. A. Hoppen brouwers, Breda, 
I. Kleiner, idem 
P Lijteu, Raamsdonk, 
.1. M. de Jong. Capelle, 
M. .1. de Jong, 's-Gravemoer, 

Hurk. 4 Nov.. vo.ir den Goeschen polder.- 1... 
1 het verbeteren, onder protiel brengen en begrin-
den van 1235 M. grintweg; ingek. 5 hilj., als: 

'. A. de Kenninck, Hoek, / 1425 
D. Tholens, Neuzen, » 1340 

• D de Doelder. idem » 1301 
J. Meertens. Hoek, » 1279 
J. de Bree Fz.., idem » 1176 

I 2o. het aanleggen, verbeteren, enz. van 2028 
M. grintweg; ingekomen 5 bilj.. als: 
.1. Meertent, Hoek, / 2990 
D. Tholens, Neuzen, » 2587 
A. de Kenninck, Hoek, » 2550 
D. de Doelder, Neuzen, . 2365.58 
J. de Bree Fz... Hoek, » 1947 

Ui.awtri.-lif, I Nov.: lu't vierjarig onderliuiiti 
j van de veerdainmen, vaartuigen en al hetgeen 
verder behoort tot de rijksveren op de rivier de 
Maas in Limburg, in 2 perc. 

Perc. 1, ingek. 2 bilj.. als: 
per |aar 

ƒ lH.-i 
•> 169 
• 192 

te Leiden. /' 5555 
n l i l . ' IU V 5504 
» idem . r,4.-i(', 

idem 5320 
>i idem . 5169 
>. idem = 5121 
n idem » 5023 
. idem ,. 50011 
* idem . .-.IIIIII 

ei.'in » 4869 
idem . 4S20 

M. v. Gasselt, te Venloo, 
J. Fbachs, » Echt, 
Raming 

Perc. 2, ingek. 2 hilj., als: 
.1. M. v. Gasselt. te Venloo, f 2474 
L. v. Gasselt, » idem "» 1880 

: Raming - -'S40 
I.ei.leu 4 Nov.: het afbreken van een wnou-

I huis en het houwen van een magazijn, onder 
i beheer van den architect W. C. Mulder; ingek. 
11 hilj.. als: 
A. Hardeman, 
('. Filippo 
F. J. Cnristiaanae, 
II. de Jongh, 
II. J. Slnots. 
Gebr 1 'ouvèe. 
J. Sirag. 
\V. v. d. Drill, 
A. Verhoog Jz.., 
A. v. 't Riet, 
G. J. de Nie. 

tni-lerdiim. 5 Nov.: onder beheer der genie. 
aldaar: lo. het bestraten van het terrein bij liet 
magazijn van geneesmiddelen te Amsterdam: 
ingekomen 12 bilj.. als: 
.1. Poot. Amsterdam. ƒ1999 
C. J. Maks, idem « 1920 
K. Hollander. Gouda, • 1894 
C. Alberts, Nieuweramstel, . 1799 
A. Ilelsen, Amsterdam. » 1789 
Meijer eu Van de Ooolwijk, idem » 1788 
.1. de Vries, Purmerend. » 1780 
.1. Faas. Amsterdam, » 1750 
Ph. Kriekaart. idem < 1724 
A. Brugman, Zaandam. » 1690 
P. .1. de Koek, Utrecht. » 16-0 
I). W. Venemans, Amsterdam. » 1675 
Raming » 1800 

2o. het maken van eene loods bij het magazijn 
van geneesmiddelen te Amsterdam; ingek. 10 
bilj., als: 
J. Poot, Amsterdam, 
VV. Grove, Buiksloot. 
K. J. B. v. Damine, Amsterdam. 
K. Hollander. Gouda, 
C. Alberts, Nieuweramstel. 
Meijer en Van de C'oolwijk, Amsterdam. 
' - idem Schaatst ra, 
A. Brugman. Zaandam, 
\V. A. Visser, Nieuweramstel, 
D. W. Venemans, Amsterdam. 
Raming 

Neuzen, 5 Nov.: het houwen van twee loodsen 
tot berging van petroleum aan de Vleescltwijk-

I 2725 
» 2680 
» 26S0 
» 2600 
» 2397 
II 2378 
II 2326 
» 2290 
. 2285 
» 2185 

2400 

schenweg, onder beheer van den 
Scheelt' Dz.; ingekomen 3 bilj., als 
VV. Leu-en. te Neuzen, 
Jac. Stoffels, » idem 
P. A. Mielen, » idem 
Gegund. 

Helft. 5 Nov.: het bouwen ran eene school 
en 'iiiderwijzerswoning voor tic Chr.-Geref. ge
meente, al.laar; minste inschr. N. Koomen, te 
Delft eu I'. de Graaf, te Pijnakker, voor f tolt. 

Amsterdam. 5 Nov.: het houwen van eene 
loods voor de West-Indische maildienst aan de 
De Riitjterkade te Amsterdam, onder beheer van 
den ingenieur-architect A. L. van Gendt: in '̂ek. 
48 bilj., als: 
('. Kesters 
I.. Vlasinan. 
I. . .1. Met/ 
P. v. Essen. 
Timmer en Furstner 
F. Streelland, 
Meijer en Van de 

' 'o.ilwijk, 
II. Deutekom. 
J. J. Geseling & Zn., 
A. Paans. 
A. Aalders, 
II. C. Dorlas. 
J. v Houwelingen, 
A. Kramers, 
K. J. B. v. Damme, 
F. Raaijmakers. 
J. F. Prenzler. 
Knipper en Vree, 
E. II Helle. 
W. Greve, 
II. R. Hendriks, 
W. G. v. Herkom, 
F. G. Degenhardt. 
R. Ciuijtl, 
.1. Slroóbach, 
G. Woud. 
II. Schouten, 
li ('ruijll, 
G. Boon. 
H. G. Scholter., 
0 Rietsnijder, 
B. v. Buuren, 
G. II. v. Doorn, 
II. Rietsnijder St Zn., 
Th. I.igth'art, 
P. Duinker, 
I». v. .1. Brun, 
.1. Smit. 
.1. .1. Hoekholts, 
D. Oerlijn St Zn., en 

A. J. de Haan. 
H. J. Meekers, 
P. Schmidt en E. 

Hermans, 
li Heyink, 
D. Schut, 
C. I Maks Jz, 
W. .1. v. d. Horst. 
C. Alberts, 
.!. .T v, Greuningen. 

«Hage , 6 Nov.. onder beheer van het mi
nisterie van waterst. enz.: lo. het maken van 
glooiingen van 4 op 1 aan de koppen van 13 
rijkskri'ilieu, gelegen aan den linkeroever van 
den l.lsel. onder de gemeenten Bruunnen en 
Zullen; ingek. 7 bilj., al-: 
.1. II. V llezewijk Lobit, ' " 90 
.1 II. Hojjink, Pannerden. -904 
F. E. Terwindt. Pannerden, » 8736 
G. I Hol, Kuilenburg. • -663 
J. L. Pauwen, Pannerden. -248 
I'. Heil. Zwolle. II 8182 
F L'ioijen, Gorichem. n 7-'80 
Raming » 7-40 

2o. bet maken van werken tot verbetering 
van de rivier de Maas. hoven en beneden het 
vootveer te Hoeuza-Driel. onder de gemeente 
Driel: ingek. 3 hilj., als: 
J. v. Vinnen. Zalt-Bommel, '' 9500 
II. v. Anroov Jz... Nieuwaal, • — -
F. Beenhakker Gz., Sliedreeht. » 8329 
Raming • 8350 

8o. het maken van de grondwerken, de kunst
en overgangswerken, de wachterswoningeii en 
eenige verdere werken voor het gedeelte Maas
sluis—Hoek-van-Holland, van den spoorweg Rot
terdam—Hoek-van-Holland; ingek. 10 bilj.. als, 
A. v. ,1 Vlies, Zalt-Hominel. en W. P. de Vries: 

Rottum, ƒ 117.000 
M. C. «le Jong P.Mz., Sliedrecm, » 398.000 
M. A. J. Taverne, 's-Hago, » 364.730 
\ . Volker Lz.., Sliedreeht en P. A. Hos, 

Gorichem, » 356 500 
W. Westerhol', Weesp, . 338,900 
\V. Illaukevoort Cz., burgerdam, > 33O.S00 
L. de Roov, Tilburg, • 329.000 

te Amsterdam, /' 15.400 
i idem i t.-35 
• Zalt-Bommel, » 14.741 
• Halfweg, i 14.300 

Amsterdam, • 11.267 
» Sliedreeht, 14,250 

Amsterdam, II 14,217 
idem > 14,000 

B 
idem , 13390 

a 
idem 1:; -50 

• idem » 13,-00 
i lil.-ii. .. 13,800 
a 

idem . 13,800 
,. idem » 13.700 
I idem 13.660 
, N.-Auistel » 13,620 

Amsti nl . i u . .i 13,590 
» idem ., 18,580 

idem . 13.559 
„ Buiksloot, » 13,550 
1 Os. » 13,495 
i Amstel il un, • 13,464 
» idem 13.450 
1 idem » 13,440 
a 

idem » 13,343 
, idem » 13,331 
f idem . 13.323 
1 idem » 13.296 
» idem » 13.245 
I, idem . 13.200 

lein .. 13.130 
,1 idem • 13.000 
1 idem » 12,975 
| idem 12.970 
a idem . 12 92K 
I idem » 12,000 
., idem * 12.-90 
a Weesp. . 12.-80 
• Amsterdam, . 12,-1» 

idem . 12.780 
» idem . 12.359 

idem » 12,350 
i tin • 12.290 

* idem • 12.200 
idem » 12.180 

„ idem . 12,150 
N.-Amstel, i» 11.775 

• Amsterdam, . 11 fi-n 
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A. Terwindt, West-Pannerden enW. 
F. Weiiors. Tilburg. f .'115.700 

J. Smit Ml . L'tiwht, ',, 291.000 
Th. Verhoeven, Deventer, 279 lino 
Raming ,. 349.000 

Dieren, 6 Nov.: het bouwen van drie wonin 
gen, onder beheer van den architect M. K.Sinit 
ingek. 8 bilj.; minste inschr. Mulder teEllekom, 
voor / 2727. 

Utrecht, 7 Nov.: het leveren van 20.000stuks 
eiken uissclhouteu dwarsliggers in 5 perc. er 
10.000 stuks gecreosoteerde beukenhouten dwars 
liggers in 3 perc; minste inschr. waren: 

| school aan den Amsteldijk. Van de 13 inschrijvers 
was de minste W. I.angenheig te Nieuweramstel 
voor f 13730. 

perc. 1. W. Scholten, Denekamp, 
» 2. A. Scho, Ochtrup, 
« 4, H. Kooij Jr., Arnhem, 
• 3, W Hoettger. Wezel. 
D 5. dezelfde, 
» 6, dezelfde, 
» 7, dezelfde. 
i 9. dezelfde, 
Haarlem. 7 Nov 

van het Noord-Holland 
185 dienst ' 8 9 — ' 9 0 ; rng. 

1 7.339 
» 8,884 
l 16,500 
• 10.290 
• 15.878 
l 8.489 
> 8.338 
n 11.078 

de voorziening der boorden 
li kanaal, (bestek no. 

bilj., als 
te Helder, 
» Sliedreeht. 
» Purrnerend, 
» Hergen. 
'i Haarlem, 

Nov.: het bouwen 

/ 4770 
i 4550 
» 4540 

1094 
. 3900 

101 n: 
van een 

A. Bos. 
A. Prins Thz 
G. Honijk, 
J. Oldenburg 
A. Visser, 
Raming 

A ru betii. 
rijtuiglabriek met magazijn en bovenwoningen 
aan den Velperweg te Arnhem, ouder beheer 
van de architecten Van Gendt en Nieraad: 
ingek. 10 bilj., als: 
H. v. d. Sand. 
D. J. Hiddink, 
B. Holder, 
Gebr-. v. Haaien, 
D. A. Roskam, 
Lamb. Hasselbach, 
.1. V . il. Peppel. 
W. Wissmg, 
W.' LensinC & Zn.. 
G. J. T. Barenhrufl 
Gegund. 

Apeldoorn. 7 Nov.: het bouwen van een 
woonhuis, op een terrein in Marialust te Apel-
doiirn, onder beheer van den architect J. A. 
Wijn: im.'ek. 10 bilj., als: 
W. Oldenhof, te At 
J. W. Wassink, 
J. W. Buitenhuis, . 
C. Wegerif, » 
L. Wegerif, , 
W. Wlllemsell. . 
J. v. d. Braak. . 
A. Radstaak, > 
T. Eijbers, t 
F. W. Geurden. . 

(•ruilingen, 8 Nov.: hi 
physisch laboratorium met 
Groningen (herbesteding) 
A. Paans. Amsterdam. 

te Arnhem, /' 28,200 
a idem 27.440 
> idem » 26,090 
a idem » 25,925 
l idem » 25,910 
a idem • 25,600 
» Nijmegen, 

Arnhem. 
• 24,870 

F, 
Nijmegen, 
Arnhem. i 23,840 

idem » 22,278 
1 idem » 19,975 

leldoorn, / f»780 
idem H444 
idem i 6271 
idem i 6195 
idem » 0140 
idem è 0087 
idem - 5838 
idem . 5697 
idem i 5498 
idem i 5281 

Kruizinga, Groningen, 
H. v. Damme, Amsterdam 

U i isterheek, 

t houwen van eenj 
motorgebouwtje te: 

ingek. 9 bilj,, als: 
J 87,900 

W. Wissing, 

E. de Melder, 

7̂.651) 
*7 350 

B7 1 

0 86,844 
1 84,212 
I 83,370 
• 83,309 
i 81,216 
• 76,100 

liet vernieuwen van 
en het maken van eene 
lude haven, te Staveren; 

Kloosterman, Hemelum. 
Brouwer, .Stiens, 

3 8, you 

J. 
K 
i. v. Hurk 

Arnhem 
K. A. v. d. Berg en 

Zwolle, 
C. v. Straaten, Utrecht, 
W. A. G. Jansen, idern 
K. J. Kalt. Heerenveen, 
A. Pastoor, Stedum. 
Kaming 

l<ccII u arden, 8 Nov 
de houten beschoeiin 
steenglooiuje hmjjs de 
ingek. 25 bilj.; 
hoogste inschr. 
minste • T, 

en II 
Kaminjj 

MtaTenleee. 
onderzeeschen 
waterkeering * 
Stavenisse 
A. Oosten 
J. v. Kek Hardinksveld, '» 4196 
J. Roskam Cz., Sliedreeht, » 4190 
G. M. Larooij, Scherpenisse, » 4089 
Raming » 4290 

Amsterdam , 8 Nov.: het bouwen van stallen 
met remise iu de Rustenbiirgerstraat en het ver
bouwen van de voormalige boterlabriek «Ruim
zicht" aan den Amsteldijk, ten behoeve van de 
Anisterdanische Tramomnibusmaatschappij, ou
der beheer van de architecten Van Rossum en 
Vuijk; van de 39 inschrijvers was de laagste 
J. F. Renzler alhier voor /'28Ö50. 

nieuweramstel, 8 Nov.: het maken van een 
aanbouw en verdere werken aan de openbare 

o 26,874 
». 28,600 

8 Nov.: het verdedigen v a n den 
l e v e r door steen bestorting a a n de 
an het ealamiteuse waterschap 

meekomen 4 bilj., als: 
Willemstad. ƒ 4277 

l i IJ V ö K <i S E L 

D E O P M E R K E R 

van Z A T E R D A G 16 N O V E M B E R 1*89. 

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, l f i Vi%. 

Maast richi , te 10l/j uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhoud van de njks-groote 
wegen in de prov. Limburg, ged. 4 jaren, van 1 Jan. '90—31 Dec. '93, 
in 8 perc. Inl. bij tien hoofdingenieur en den ingenieur Hehrens, beide 
te Maastricht. Aanw. gebonden. Raming per |aar: perc. 1 ƒ 3870, perc. 
2 f 9225, perc. 3 J 2660, perc. 4 /' 7030, perc. 5 ƒ8305, perc.6/10,875. 
|ierc. 7 ƒ 5425, perc. 8 ƒ 1375. 

Amersfoort. te 11 uren, door burg. en weth.: het leveren en stellen 
van eene ijzeren balie langs de Langegracht, westzijde, ter lengte van 
76 M. 

's-llnge, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: de levering 
van: d, den metalen bovenbouw van twee spoorwegbruggen; //. bout-
schroeven en spijkers; e, gegalvaniseerd-ijzeren emmers; d, ballaststop-
pers; e. ijzer; ƒ . ketting en gaspijpen. 

Iluissen (Geld.), te 12 uren, door het R.-K. par. annhest., in het 
kofliehuis van J. A. Peters: het afbreken van bestaande gebouwen en 
het bouwen van een huis \• ><»r arme hulpbehoevende oude vrouwen. 
Inl. bij den architect Ü. te Riele Wz.. te Deventer. Aanw. 18 Nov., 
te 11 iiren. (Zit advert, in »°. 44.) 

Arnemuideii (Zeel.), te 2 uren, door burg. en weth.: het afgraven, 
verhoogen en verzwaren der dijken van den Molenpolder dier gemeente 

l 'rk : het bouwen van eene pastorie voor de Herv. gemeente. Inl. bij 
den architect Van der Keij, aldaar. 

Amsterdam, door J. \V. Merkelbach J.Wz.: het verbouwen van perc. 
no. 89 aan het Damrak. Inl. bij den architect G. W. Vixseboxse. 

Dinsdag, 11» V I T . 
Amsterdam, te 10 uren. door den luitenant-kolonel, eerstaanwezend-

ingenieur, op het bureau der genie: het leveren en stellen van hijst'h-
kranen en het leveren van wagens voor smal spoor op In t terrein van 
het magazijn van geneesmiddelen te Amsterdam. Bilj. inzenden uiterlijk 
18 Nov., vóór 3 uren. Raming ƒ 1140. 

Zoeterwoude (Z.-H.), te 10»/j uren, door burg. en weth.: het ophalen 
van de asch én het vuilnis aan de Heerenstraat, singels enz. 

Kotterdam. t e 1 uur, door burg. en weth.: het bouwen van eene 
school met woning aan de Zoinerhoistraat. Aanw. gehouden. (Zit advert, 
in «°. 44.) 

t'trerht. te 2 uren. door de maatschappij tot expl. van staatsspoor
wegen, aan liet eentraalbureau: bestek no. 501, het afbreken van 
de goederenloods en de overdekking van het overlaadperron. het maken 
van eene goederenloods, eene overdekking van het overlaadperron. en 
eenige diverse werken op het station Oldenzaal. Aanw. gehouden. Ra
ming ƒ 8400. (Zie advert, in n°. 45.) 

YY<icn*rfag, 20 V I T . 
's-llage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: de 

uitvoering van werken tot voortzetting der normaliseering van de rivier-
de Waal onder Dodewuard. Echteld en Druten. prov. Gelderland, tus
schen de kilometerraaien 41 en 46 der herziene rivierkaart. Inl. bij 
den hoofdingenieur Keeuians. te 's-Hage, eu den ingenieur Castendijk, 
te Nijmegen. Aanw. gehouden. Raming ƒ 89,600. 

's-ilage. t e 11 uren. dooi' bet ministerie van waterstaat enz.: de 
uitvoering van werken t o t nurmulWccriiig van de rivier de Waal onder 
Valburg, riodewaard, Kwijk en Druten. prov. Gelderland, tusschen de 
kilometer raaien 35 en 41 der herziene rivierkaart. Inl. bij den hoofd
ingenieur Leemans, te's-Hage, enden ingenieur Castendijk. te Nijmegen. 
Aanw. gehouden. Raming./' 120,000. 

Vlissingen, te 2 uren, door burg. en weth.: de levering van 60,000 
stuks gréskeien, (zoogenaamd retaillës). lui. bij den gemeentehouw-
meestei 

Donderdag. 21 N O T . 
's-Bosch. te 10 uren, door buig. en weth.: het maken en stollen van 

eene loods tot berging van gaseokes met verblijllokaal op een terrein 
der gemeente, gelegen aan de 2e-Nienwstraat. Inl. bij den ingenieur
architect. Aanw 18 Nov., te 10 uren. 

Deventer, te 11 uren. dopr den architect G. te Riele Wz.. in het 
kofliehuis van J. I". van 1'oorten: het bouwen van vijf heerenwoonhni-
zeo en hijbeboorende werken, op bouwblok XXI van tie »Gruaf van 
Huren" aldaar. Aanw. 21 Nov., te 10 uren. (Zie advert, in « u 45.) 

's-lloseh, te 12 uren. door de lirma A. C. van der Meuleu & Zonen, 
in het café »het Parlement": het verbouwen van een magazijn met 
bovenhuis. Inl. bij den architect H. C. Dobbe, aldaar. Aanw. 20 Nov., 
te 11 uren. 

/ u i . i l . L I , n iDr.), te 12 uren, door burg. en weth.: het verbouwen eu 
vergrooten van de school aldaar, alsmede het aanbouwen van 3 lokalen, 
ingericht voor ruim 300 leerlingen, met bijlevering van ameublement, 
Aanw. 18 Nov., te 12 uren. 

Haarlem, te 21/., uren door burg. en weth.: het maken van rioleo-
ring en bestrating in de Vooruitgangstraat, Verlengde-Tevlerstraat en 
in de ten zuiden daarvan gelegen projectstraat, aldaar. 

Venloo, te 3 uren, in het koffiehuis Lambertus, Geldersche poort: de 
levering van gréskeien: lo. 100.000 stuks 12/14; 2o. 3,000 stuks 16/16; 
3o. 4.000 stuks 13/18. 

Amersfoort, door den aannemer W. K. Keibbrandt: de stukadoor-
en schilderwerken van de in-aanbouw-zijnde kazerne te Amersfoort. 

Vrijdag, 22 . H O T . 
's-||age. te I uur, door het best. van het kinderziekenhuis, in het 

café "Ziuu Knglischen Hol"; het bouwen van een villa, bestemd voor 
kinderziekenhuis met bijbehoorende werken op een terrein, gelegen aan 

den hoek van de Laan-van-Meerdervoort en Tasrnanstraat. te 's-Hage, 
met de levering van al het benoodigde. Inl. bij den ingenieur-architect 
A. L. van Gendt, te Amsterdam. (Zie advert, in n°. 46.) 

Losser (Ov.), te 1 uur, door burg. en weth., in het hotel *de Ster": 
het bouwen van een schoolgebouw van twee lokalen, op een terrein 
gelegen te Oldenzaal. 

Zaterdag, 2:| \ot. 

Utrecht, te 2 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. I.est.: liet driejarig onderhoud van de 
rijkshulpscbutsluis te Vreeswijk, met de daartoe noodige vernieuwingen 
eu herstellingen, behoorende tot de werken van de vaart tusschen 
Amsterdam en Vreeswijk, ge-I. '90—'92. Inl. bij den hoofdingenieur in 
het 8e district, te Arnhem, den ingenieur te Utrecht, en den opzichter 
Van der Harst, te Vreeswijk. Aanw. gehouden. Raming f 3470. 

Maandag, 2.» V»v . 
Maastricht . te lO'.'j uren. doorliet ministerie van waterstaat enz., 

aan Int gebouw van het prov. best.: het maken van bestrate goten en 
het leveren en verwerken van onderhoudsinaterialen op het le, 3e en 
4e perc. der riiks-groote wegen der le klasse in de prov. Limburg, in 
een perc. Inl. bij den hoofdingenieur en den ingenieur Hehrens, beiden 
te Maastricht. Aanw. 18 Nov. Raming / 2150. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het maken van den onder-bouw van eene dubbele basculebrug over 

de Singelgracht voor de Kinkerstraat; 
So. het maken en stellen van den metalen bovenbouw van eene dubbele 

basculebrug over de Singelgracht voor de Kinkerstra.it. Inl. ten kantore 
van lien studs-architect, op het raadhuis, kamers no. 101 en 96, van 11 
tot 1 uur. (Zie advert, in «°. 46.) 

tiustcrilani te 12 uren, door burg. en weth.: het bouwen van een 
groot auditorium in het universiteitsgebouw. Inl. ten kantore van den 
stade-architect, op het raadhuis, kamer no. 101, van 10 tot 12 uren. 
(Zie advert, in n°. 46.) 

Dinsdag, 2» >ov 
Kroningen, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van de 
rijkswater keermgen Lij Ter-A pel en lioiirtange. behoorende tot dc werken 
der Binnen-A, in de prov. Groningen, lui. bij den hoofdingenieur, te 
Leeuwarden, den ingenieur en don opzichter- Rauer, beide te Groningen. 
Aanw. 19 Nov. Raming /' 463 per jaar. 

Alkmaar. '•• 12 uren. door buig. en weth.: de levei itiLT van u 96,000 
stuks Ben-ahihkèien; h 510,000 stuks straatklinkers, Waarvoren, Vecht-
steen, ui 3 perc. en massa. 

W o e i i K r t H f * ; , 27 3 o v . 

l'trecht. te 10 uren. dooi den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen: het doen van voor
zieningen aan de voormalii'e kazerne «het Kinderhuis'' c. a. te l'trecht. 
Hilj. inzenden uiterlijk 26 Nov.. vóór 3 uren. Raming J .'1800. 

—-ilage. te 11 uren, door liet ministerie van waterstaat enz..: het 
maken van drie kribben en het verlengen, verbroeden en verhoogen ran 
twee particuliere kribben, tot verbetering van de riviei den IJsel. langs 
de Marlerwaarden beneden Wije. tusschen de kilouieteriaaien 90 en 91. 
Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-ilage. den ingenieur Kscher, 
te Zutfen, en den opzichter Van Veen te Deventer-. Aanw. 20 Nov. 
Raming f 6285. 

's-lluge. te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: het 
aanleggen van een strekdam met aanhechtingskrih aan den rechteroever 
der Nieuwe-Maas boven Vlaardingen, tusschen de kilometerraaien 151 
en 163, voor de verbetering van den waterweg langs Rotterdam naar 
Zee. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-llage, den ingenieur 
Welrker. te Rotterdam, en den ingenieur llenket, te Maassluis. Aanw. 
20 Nov.. te Hli/i uren. Raming ƒ 09,800. 

Donderdag, 2* \ov. 
Haarlem , te 10 uren. door den majoor- ''erstaanwezeud-ingenieur 

der genie, op het bureau der genie: het maken van dotden voor schiet
proeven t:* Schoorl, Bilj. inzenden uiterlijk 27 Nov., vóór 3 uren. 
Aanw. 23 Nov., te II rren. Raming ƒ 84.(MK» 

Haarlem, te II uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: liet planten van stroo en helm. het 
stellen van rietschuttingen en/, in de duinen op Tessel en aan den vasten 
wal van Noord-Holland, ged. '90—'92 behoorende tot de rijkszoewerken 
in Noord-Holland, iu '\ perc. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, 
den ingenieur Kempees. te ..Ikmaar. eu de opzichters Koot, te Helder, 
en Kooreman, te Petten. Aanw. 21 Nov. Raming per jaar: perc. 1 
f 6000, perc. 2 J 10,000. perc S ( 9000. 

Haarlem, te 11 uren. door het ministerie \an waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. lust.: het driejarig onderhoud der duinen 
op het eiland Vlieland, behoorende tot de zeewerken in Noord-Holland. 
Inl. bij den hoofdingenieur. 

. I , - L 

Haarlem, den ingenieur Keurenaer, te 
•rsma. te Vlieland. Aanw. 21 Nov. Raming Hoorn, en deu opzichter 

f 3200 per jaar. 
Vrijdag, 2D V I T . 

Midilclburg , te 10 uren. door- het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhoud ged. '90—'92 van 
den rijksdam, de terp en den registreereudeti getijmeter te Hat, be
hoorende tot de zeewerken in de prov. Zeeland. Inl. bij den hoofd
ingenieur, te Middelburg, en den ingenieur-, te Goes. Aanw. 22 Nov. 
Raming ƒ 277 per' jaar. 

Middelburg, te 10 iinn, door het ministerie van waterst. enz. aan 
het gebouw van het prov. best.: bet onderhoud ged. '90—'92 van de 
rijkswerken op de binnenreede, en van den registreerendon getijnieter 
te Rrouwershaven, behoorende tot de zeewerken in do pro?, Zeeland. 
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Inl. bij don hoofdingenieur, te Middelburg, en den ingenieur, le Goes. 
Aanw. 22 N o v . Kaming /' 347 per jaar. 

V I U M C I I . te 11 uren, door bet kerkbest. dor par. St.-Pieter, in 
een lokarl nabij de kerk: hel houwen van eene eongregatie/aal met 
kapel. lid. hij den architect .1. Holsius. Aanw. 27 Nov., te 10 uren. 

Mcenwi.ik. Ie 12 u r e n . dour hurg. en weth.: het graven van een 
scheepvaartkanaaltje en v a n de vergrooting van het riviertje de Aa, 
benevens het bouwen van de daarhijbehoorende bruggen, duikers cn 
schutsluie onder die gemeente. Inl. bij L>. Kramer, te Havelte. Aanw. 
18 Nov.. te 12 uren. 

Ziitcrdag, a<» >»%. 
l l recht, te 2 u r e n , door het uiiiiisterie van waterstaat enz., aan het 

gebouw v a n het prov. best.: het onderhoud van de Keulsehcvaart in 
de pinv, l'trecht. ged. '90. Inl, bij den hoofdingenieur, te Arnhem, tien 
ingenieur, te l'trecht, en den opzichter Van der Harst, te Vreeswijk. 
Aanw. 2:1 N o v . Raming j 2860. 

Dinsdag, : | Ree. 
I 'mncker, te 11 u r e n , door het dijksbest. der Vijf deelen zeedijken 

Binnendijks, in het Siationskofi'iehiiis van G. Veeustra: het maken van 
eene steenglooiing aan de zeewering, ter lengte van 400 M' en ter 
breedte van 19.80 M 1 . , m »t bijltehoorend aardwerk. Inl. hij den opzichter 
Lettinga, te Roptazijl. Aanw. 30 Nov., te 12 uren. 

VYticiiftdng. -ft Dec. 
'u-dage. te 11 u r e n , door het ministerie van waterstaat enz.: het 

onderhoud van de schutsluizen en bijbehoorende werken te Nichtevecht, 
btfhoorende tot de werken voor den aanleg van een kanaal ter verbin
ding van Amsterdam met de Merwede. Inl. hij den hotifdingenieur 
Wellan, te l'trecht. en den ingenieur Kluit, te Amsterdam. Aanw. 27 
Nov., te 12 uren. Kaming /' 1875. 

V l l a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat en/..: het 
onderhoud van de voltooide werken van het Merwedeknnaal van be
noorden de schutsluis bewesten Utrecht tot de bek, onder de gemeenten 
Utrecht, Oudenrijn, Jutfaas en Vreeswijk, prov. Utrecht, ged.'90, behoo
rende tot de werken voor den aanleg van een kanaal ter verbinding 
van Amsterdam met de Merwede. Inl. hij den hoofdingenieur Wellan, 
den ingenieur Kemper, heiden te Utrecht, en den opzichter Olie, te 
Jutfaas. A a n w . 27 N o v . , te 11 uren. Raming: perc. 1 / 4010. perc. 2 
ƒ 5880 

'••Huge, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz . : het 
maken van werken tot voortzetting der verbetering van de rivier de 
Maas. tusschen de kilometerraaien 148 en 151 der rivierkaart. onder 
de L'<'iueenten IJergen. j irov. Limburg, eu Itoxmeer. prov. Noord-Brabant. 
Inl. I»ij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage. den ingenieur Steijn 
Parvé te 's-Bosch, en den opzichter Kooremau, te Venloo. Aanw. 27 
N o v . Raming ƒ 13,000. 

«-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: bat 
bouwen vuil wachterswoningen, het stellen van afrasteringen en over-
wegsliiitiiigen voor liet gedeelte Schiedam—Maassluis van den spoorweg 
Rotterdam—Hoek-van-Holland. lui. hij den waarnemend eerstaanwezend-
ingenieur der staatsspoorwegen, te Rotterdam. Aanw. 25 en 26 Nov., 
te 11 uren. Raming /'47.700. 

'n-Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: de 
uitvoering van werken tot voortzetting der normaliseering van de rivier 
de Waal, onder Kist, Valburg. Nijmegen en Beuningen, prov. Gelierland, 
tusschen de kilometerraaien 27 en 30 der herziene rivierkaart. Inl. bij 
den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, en den ingenieur ('astendijk. te 
Nijmegen. Aanw. 27 Nov. Raming ƒ 60.500. 

Donderdag. .*» Dcc, 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van watetst. enz., aan 

het gebouw van het prov, best.: het leggen van een dam langs het 
vaarwater in bet Open I J . buiten den afsluitdijk bij Schellinkwoude, en 
liet afzanden der gronden, bestemd voor den aanleg eener visschers-
haven te IJmuiden. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, den inge
nieur De Bruijn eu den adspirant-ingenieur Marinkelle, beiden te 
Amsterdam. A a n w . 29 Nov. Raming ƒ 539,600. (llerhestt-flinq). 

Vrijdag, «ft l»cc 
Z w u l I e . te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 

het gebouw v a n het prov. best.: bet vierjarig onderhoud van het 
rijkskanaal het Meppelerdiep. met de rijkssluizeu te Zwartsluis en andere 
bijbehoorende werken iu Overijsel, aanvangende 1 J a n . '90. Inl. hij tien 
hoofdingenieur Reuvens, den ingenieur Mulder en den opzichter Augustijn, 
allen te Zwolle. A a n w . 29 Nov. , te 11 uren. Raming ƒ 7470 per jaar. 

Maandag, tt lier. 
(•rollingen , te 01/] uren, door de raadscommissie voor de gasfabriek: 

de levering v a n grenen-en vurenhout, lood, zink, soldeersel, enz., rongen, 
spijkers enz., steen, kalk, cement, dakpannen, vloeren, estrikken enz., 
Verfwerken, voerwerken, ijzer enz. Bilj. inzenden uiterlijk 9 Dee., 
vóór 12 uren. 

WuciiHdag , II Dec. 
'«•Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: de 

uitvoering van baggerwerk in het vaarwater van de rivier de Maas, 
tusschen de kilometerraaien 39 en 41 der rivierkaart, onder de ge
meenten Obbicht en Grevenbieht, prov. Limburg. Inl. bij den hoofd
ingenieur Leemans, te 's-Hage. den ingenieur Steijn Parvé. te 's-Bosch, 
en den opzichter Willems, te Maastricht. Aanw. 4 Dec. te 12 uien. 
Raming /' 0.60 per M l . 

'•-Ilagr, te 11 uren. door hel ministerie van waterstaat enz.: het 
aanleggen van eene kade, het aanbrengen van remmiugwei ken eu het 
plaatsen van ducdalven hij de schutsluis te Sint-Andries. behoorende 
tot de werken van de rivier de Waal, onder de gemeente Heen-waarden. 
Inl. hij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hagu, en den ingenieur 
Castendijk, te Nijmegen. Aanw. 4 Dec. Raming /'2400. 

H - l lagr. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van werken tot beteugeling der doorvaart naar den afgedamden 
Maasarm boven de schipbrug te Hedel. aan den rechteroever der rivier 
de Maas. tusschen de kilometerraaien 24 en 25 der herziene rivierkaart, 
onder de gemeente Kmpel. prov. Noord-Brabant. Inl. bij den hoofd
ingenieur Leemans te 's-Hage. den ingenieur Steijn Parvé en den 
opzichter Groenen, beide te 's-Bosch. Aanw. 4 Dec. Raming f 3600. 

'a-llage. te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de 
aanleg van een gedeelte kanaal met bijbehoorende kunstwerken van 
nabij en benoorden den Haarrijn, gemeente Breukelen—Nijenrode, tot 

nabij en bezuiden den Zeylweg, gemeente Maarson, 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 ingenituir Kluit, te Amsterdam. Aanw. 5 D«c, te 12 uren. Raming 
ƒ 215,000. 

'N-Ilagc, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 
uitvoering van baggerwerk tot voortzetting der verbetering van de rivier 
de Waal, tusschen Nijmegen en Tiel, tusschen de kilometerraaien XXVII 
en LVI der herziene rivierkaart. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, 
te 's-Hage, en den ingerieur Castendijk, te Nijmegen. Raming ƒ 0.17 
per M' . 

WoeiiNdag, IN Mee. 
R-llagc. te l l uren, door Iwi ministerie van waterstaat enz.: het 

verdiepen van de beddingen der rivieren de Amer en het Oude-Maasje, 
onder de gemeente Made en Drimmelen, tusschen de kilometerraaien 53 
en 56, behoorende tot de werken voor het verleggen van de uitmonding 
der rivier de Maas. Inl. aan het bureau voor de verlegging van den 
Maasmond te 's-Bosch. Aanw. 12 Dec, te 11 uren. Raming / 188,000. 

Vrijdag, 17 Deo. 
Haarlem, te 11 uren, door Tiet ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het bouwen van eene schutsluis met 
eenige bijbehoorende werken, deel uitmakende van de uitbreiding der 
sluis- en havenwerken te IJmuiden. Inl. bij den hoofdingenieur, te 
Haarlem, en de ingenieurs De Bruyn en Du Croix, te Amsterdam. 
Aanw. 12 Dcc. Raming J 2,032,000. 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Nleuweramitel, 8 Nov.: het maken van een 

tijdelijken aanbouw aan de school aan den 
Amsteldijk; ingekomen 14 bilj., waarvan 1 van 
onwaarde, als: 
W. J. v. d. Horst, Amsterdam, f 4525 
B. Kruijtf, idem » 4500 
11. Kroon, Nieuweramstel, » 4485 
Ü. H. Zeevat, Amsterdam, i 4480 
II. Rietsnijder & Zn., idem i 4480 
W. Kroon, Nieuweramstel, I 4460 
T. G. Degenhardt, Amsterdam, ï 4300 
Meijer en Van Coolwijk, idem i 4280 
C. Albers, Nieuweramstel, » 3927 
W. Greve, Buiksloot, » 3902 
A. P. Scheepens, Nieuweramstel. » 3874 
A. Aalders, Amsterdam, » 3826 
M. Langenberg, Nieuweramstel, » 3730 

l l l e i i k . 8 Nov,: het bouwen eener villa, 
remise en bijgebouwen; ingekomen 9 bilj-, als: 
Van Hezik, te Blenk, / 27,974 
Bekkers, » Venloo, * 21.700 
Spreeuwen berg, • idem o 21,445 
Mulkens, - idem • 18,976 
Mestrom, i Maasbracht, » 18,800 
Van Gasselt, » Venloo, * 18,774 
Gielen, » Kessel, » 18,700 
Bosman, » Venloo, » 18,670 
Pollart, » Roermond, » 16,550 

A n i H t e r d a n i , 8 Nov.: het bouwen van stallen 
en remise in de Rustenburgerstraat en verbou
wen van de voormalige boterfabriek •Ruimzicht", 
beide te Nieuweramstel, voorde Amsterdamsche 
Tramomnibusmaatschappij. onder beheer van 
de architecten Van Rossem en Vuyk; ingek. 39 
bilj., als: 
W. J. v. d. Horst, I Amsterdam, / 39,300 
J. J. v. Greuningen, i idem 38,880 
V. Ph. lïraun, l Beverwijk, i 36.800 
A. T. Sleeswijk, l Amsterdam, I 35.675 
Th. Ligt hart, idem I 33 600 
ü. Woud, » idem n 33.233 
L. Pott, 1) Buiksloot, 1 32,950 
J. Smit. » Weesp, • 32,878 
P. Schmidt en E. 

Weesp, 

Hermans, idem 32,750 
D. H. Zeevat, > idem * 88,700 
B. Cruijtr, 1 idem s 32.440 
D. Heijmk. 1 idem 1 32,347 
H. C. Dorlas, y idem > 32,339 
C. J. Maks Jz, I idem 1 32,220 
R. CruijÜ', I idem 1 32,200 
H. J. Nederhorst, • Gouda, • 32.175 
B. v. Buuren, Amsterdam, 1 32.000 
D. Schut, 1 idem • 31.990 
II. R. Hendriks, 1 Os. 31,990 
D. Oosterink, Amsterdam, 1 31,900 
0. Alberts, | N.-Amstel, t 31,800 
A. Paans. • Amsterdam, 1 31,800 
H. Rietsnijder & Zn., • idem » 31.700 
E. H. Helle. idem 1 31,487 

Hollander, | Gouda, 11 31,365 
. J . B. v. Damme, Amsterdam. 1 31.320 

J. Stam, • idem » 31,240 
Timmer en Furstner » idem 30.650 
\V. G. v. Berkum, • idem » 30,158 
Meijer en Van de 

Coolwijk, idem .1 29,913 
W. Boom, • idem » 29,850 
D. Cerlijn & Zn., en 

A. J . de Haan, • idem 1 29.780 
C. Kater, | idem > 29,637 
P. v. d. Brun, » idem 29,428 
W. Greve, | Buiksloot, • 28,971 
H. G. Scholten, I Amsterdam, • 28.935 
P. S. Rijnierse, •i idem 28,900 
G. Boon. t idem 28,888 
J. F. Prenzler. • idem 9 28,650 

te Alkmaar, ƒ 9193 
l idem , 8743 
•> idem B 8500 
H idem i 7979.79 
1 idem i 7887 
n idem » 7878 
* idem I 7649 

idem I 7563 
» idem » 7325 

1 A. Mul. 
A. liouwens, 

i II. Dekker, 
I J. Tessolaar, 
I W. Vasbinder, 
[ Grootegoed, 
I J. boom, 

M. Zonderhuis, 
Van der Waal, 

A m . t r r d a i i i . II Nov., voor rekening der ge-j pade. 
meente: lo. het leveren van straatklinkers | G. v. Ruiten, Wedde-
voor voetwegen; ingek. 12 hilj., als: 
Erven Fontoijn, pere. 1 f 1.42, perc. 2 ] 1.36 

perc. 3 /' 1.38 per M». 
E. v. Holst, 
.1. Bi nut, 
N, v. Heukelom, 
Wed. I). v. Langen ft Zn 
T. Mijnlieir Az., 
VV. Arnilt, 
Canoy en llerfkens. 
L. Hees ,fc Zn.. 
Bonté en Kokker, 
Wed. H. Kruijtr & Zn., 
J. de Koning, 

2o. de levering van Waalstraatklinkors voor 
rijwegen; ingek. 12 bilj.. als: 
Cauov eu llerfkens, 

(1. Ilenseina, ü.-l'ekela. ƒ 12,200 /' 4700 f 16,220 
Raming 12,600 ' 4600 ' 17,200 

2o. het bouwen van eene school met 2 lokalen, 
ameublement en onderwijzerswoning te Exloer-
mond; ingekomen S bilj., als: 

school 
I S. W. de Hoer, N.-

Weerdinge. ƒ 7062 
J. I.. di' Vries OI.lolK.lt-

760(1 

woning rnassa 

f 5320 ƒ 13,070 

6700 12.*50 

4,000 M> ƒ 1.27 
14.000 • • 1.30 
2,000 i • 1.80 
2.000 • • 1.26 
4,700 • » 1.25 
8 000 • • 1.22 

14.1100 > > 1.20 
4.000 • > 1.35 
4,000 » • 1.25 

14,000 • • 1.2» 
14,000 • • 1.291 

5,000 M« / 1.15 
5,000 i • 1.1*-» 
2.000 » 1.12 
6.000 • 1.17 

10,000 i 1.10 
10.000 » 1.16 
3.00J t I 1.13 
5,0 10 • • I 1 t 
K.000 s 1.18 

15,000 • i 1.23 
2.500 t 1.1» 
5,000 1.14 

VV. Arndt, 
Schare, 
R. v. Wijck, 
N. v. Heukelom, 
Gebr. Norman, 
A. J. Hos, 
Bonté ee Dekker, 
S. v. d. Poll, 

dezelfde, 
D. Terwindt, 
Wed. D. v. Langen ft Zn.. 

Oasteruieer (Kr.), 11 Nov.: het bouwen eener 
pastorie voor de Ned.-Geref. gemeente; ingek. 14 
bilj.. als: 
K. Tolman. Boombergum. 
Cuperij, Marum. 
F. Osinga, Aalsum, 
Eppinga. Lippenhuizen, 
A. v. d. Wijk, idem 
Deelstra. Oudega, 
.1. Bos. Twijzel, 
J. Duursina. Drachten, 
G. v. d. Wal, Kootstertille, 

i T. v. M.lanen, Garijp, 
I'. Vonk, Ureterp, 

• J. Piekstra, Bergum, 
Polman, idem 

[ L. Eldering, Oostenueer, 
Gegund. 

Maa-ti i i l l t 11 NOV 
baggerwerk tot verbetering van het afwaterings
kanaal van de Noordervaart naar de Maas; 
ingek. 6 bilj.. als: 
G. J. Groot, te St.-Anna. ƒ 7200 
G. Smeets. " Maaseijck, > 7161 
P. .1. H. Kampers. • Weerd, » 6940 
E. Mortens, » idem . 6040 
.1. Joosten, . idem » 6500 
J. M. v. d. Berg, » idem » 6066 
Raming • 6480 

Itnlii rilani 12 Nov.: het bouwen van eene 
bewaarschool aan de Oranjeboomstraat, aldaar; 
ingekomen 6 bilj., als: 

Winschoten, 7900 5200 12,800 
A. v. Veen, Vries, 7400 5400 12,700 
H. Steenstra, Zuidlaren, 7273 5350 12,500 
P. v. d. Berg. Onstwedde, 7537 4677 12,214 
tl. Hen- ' l . - l ' e k e l a . 7* II ISIIU 1 1 . 7 S 7 
J. Linzel en .1. Bonus, 

Stadskanaal, 7172 4300 11.472 
Raming 7500 4300 11,800 

's-llHge, 13 Nov., onder beheer van het mi
nisterie van waterst. enz.: lo. de uitvoering 
van baggerwerk in de Boven-Merwede; ingek. 4 
bilj., als: 

per M» 
T. Volker. Dordrecht, ƒ0.14 
A. Volker Ll . , Sliedreeht, » 0.125 
('. Hos Az., Dordrecht, » 0.115 
I. Kalis Kz.. Sliedreeht, » 0.098 
Raming » 0.11 

2o. net inrichten van eenige benedenlokalen 
van het laboratorium aan de Kalvermarkt te 
's-Hage, tot bergplaats van archiefstukken van 
het departement van oorlog; ingek. 17 bilj., als 

ƒ 3496 
» 3480 
» 3437 
» 3420 
» 3333 
» 3278 
» 3200 
» 3147 
» « 1 2 0 
. 3097 
» 3088 
» iWO 
» 294S 
» 2S96 

's-llage, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ 4750 
4747 
4742 
466f, 
41'iflO 
4516 
4465 
4445 
4410 
4397 
434S 
4345 
4315 
4234 
4173 
1164 
3673 
4924 

het verrichten 

A. Boel'. tl! 
P. Hhjenburg, I 
M. v. d. Spek, i 
W. Zonneveld. l 
P, Vonneijden Az., » 
A. Kus Koolhaalder, » 
Gegund. 

I t i . i i i . c i . i n i 12 Nov 

Kralingen. 
Rotterdam, 
lliïlegersberg, 
Kralingen, 
Rotterdam, 

idem 

ƒ 27,:.75 
•i 27.36S 
» 26,298 
. 26.125 
. 25.930 
» 25,725 

het onderhoud van den 

Bergen Henegouwen. 's-Hage 
d. Elshout Gz., Scheveningen, 

Stellens. 's-Hage, 
Alkemade Sr., Xoordwijk, 
('. v. Rijswijk en R. Posthuma. 's-Hagi 

LangiTiuur, idem 
A. J. Taverne, idem 
Houtman en J. A. Houtman, idem 

Leeuwen. Hellevoetsluis, 
v. Oortmerssen, Delft, 

C. W. de Vos, 
L. v. Soest, 
A. de Waard en J. C. Diercks 
J. Ph. Reeser Ez., 
B. Nieuwenbuvseii. 
I. II. de Swart X Zn., 
II. v. Wort. Scheveningen, 
Itarning 

« r o u w , 1:1 Nov.: het dempen, en rioleeren 
der Waagshaven, het maken van een wal be
schoeiing, en kade, waarna dit geheele terrein 
te bestraten: ingekomen 5 bilj., als: 
H. Biesina. Bozuin, j 308» 
11. Eldering, Suameer, • 3073 
II. Sterk, Oostenueer, » 2790 
II. Joh. v. d. Schaaf, Grouw, » 2435 
P. A. Bottenga, Leeuwarden, * 2425 

De gunning wordt 8 dagen in beraad gehouden. 
N.nrden, 13 Nov.: het maken van eene bad

en zweminrichting te Naarden, onder beheer der 
genie, aldaar (2e herbesteding): ingekomen 8 
bilj., als: 
(!. W. de Gooijer, 
N. Mubl, 
\. Verschuren. 

J. Schouten, 
II. .1. Wansink, 
E. J. .Inrriens. 
J. J. Aarts, 
.1. II. v. Asperen, 
Raming 

Zu.teren iL), 13 Nov.: de restauratie van 
het kerkgebouw; 
hoogste inschr. Van Geilen 's-Bosch. f 18,666 
minste n Hollen. Uikhoven, » 8.007 

üflruwrrkcra, 13 Nov.: het leveren en ver 

te Naarden, f 3210 
B Maiden, » 3200 
» Biissum, it 3145 
O Vianen. n 3105 

» Naarden. o 2975 
JÉ idem • 2950 
| idem 1 2675 
• idem * 2600 

i» 2500 

straatweg tusschen Schiedam en Delftshaven; werken van 1350 scheepston stortvteen, tot ver-

Gegund 
V i i t l i e i n , 8 Nov.: het bouwen van een 

burgerwoonhuis met bovenhuis en schilderswerk
plaats ouder beheer van den architect J. Kossink 
ingekomen 9 hilj., als: 
Grihnau, 
Mullaart, 
Maatkamp, 
Rikke, 
Koenders, 
Uucasse. 
H. v. d. Sand, 
J. N. Jansen, 
Th. Rutten, 

Gegund aan J. N. Jansen. 
A l k ut a u r , 8 Nov.: het bou wen van een 

woonhuis, voor rekening van P. Kluitman, onder 
beheer van den bouwkundige W. H. Matthysen; 
ingek. 9 bilj., als: 

te Arnhem, ƒ 4262 
i* idem » 4231 
» idem » 4220 
» idem » 3946 
• idem » 3945 
» idem » 3924 
» idem 1 38 LO 
» idem 1 3646 
• idem • 3604 

ingek. 5 bilj. 
0. Haak. 
D. Varkevisser. 
II. Reeshot, 
P. Spaans, 
C. de Bruin 

als: 
te Rotterdam, 
. Ouwerscbie, 
' i Vlaardingen, 
» (legstgeest, 
e Ouwerscbie, 

dediging van den onderzeeschen oever aan den 
zuidbout van den [Milder "de Vier bannen in 
Duiveland"; ingek. 0 bilj.. als: 

f 3400 
'» 2925 
» 2925 
:> 2560 
• 2525 ' 

KSIIM» (gem. üdoorn), 12 Nov.. voor rekening 
der gemeente: lo. het bouwen van een school 
met 4 lokalen, met ameublement en oniierwij-
zerswoning te Valterveen; ingek. 8 bilj.. als: 'Gegund. 

school woning massa Hadegraven. 12 Nov.: het onderhouden van 
A. v. Veen, Vries, / 13,200 / 6200 j 18,200 j en lift doen van eenige berstelhngen aan den 

Popering Ilz., Bruinisse, 
Oosters. Willemstad, 
v. Strien. Zieriksee. 
M. Laugeveld. Hotterdam, 

v. Eek, Hardinksveld. 
A. v. d. Velde, Neuzen, 

ƒ 3645 
'» 3587 
> 3499 
. 3132 
• 3051.50 
» 3048 

P.v.d. Berg. Onstwedde, 12,184 5231 17.415 
II. Steenstra, Zuidlaren, 12,700 4925 17.350 
G. v Ruiten, Wedde-

Winscboten, 12,400 5000 17.250 
J. L. de Vries, Oldeholt-

pade, 11,700 6700 17,098 
J. Linzel en J. Benus, 

Stadskanaal, 12,300 4800 16.789 
S. W. de Boer, N . -

Weerdinge, 12,178 4790 16,767 

traatweg van Bodegraven naar Gouda, met de 
daartoe behoorende zijwegen en de daarin lig
gende kunstwerken, van 1 Jan.'89—31 Dec.'92; 
ingek. 9 bilj., al9: 
W. v. Ingen. Bodegraven, ƒ 2740 
P. Job. Ghristiaanse, Leiden, > 2590 
Joh. Vlasinau, Alfen, » 2502 
Jac. v. Lokhorst, idem . 2497 
Dk. Varkevisser. Overschie. » 2478 
P. Verineer Jz., Gouda, » 2467 

http://OI.lolK.lt-
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Ph. Vorliruggrn, Waddinksveen, ƒ2884 
VV. Ik,klieven, Gouda. *» ojjyf 
C. (I neseheij. Heeuwijk. „ 2277 
Gegund. 

Haarlem, 14 Nov.: het uitvoeren van baggcr-
werken in zijkanaal K (naar Nieuwendam) hc-
linurende tot de werken van het Noordzeokunaul 
bestel I»n, diniM '89. „,»,.». 4 hilj al 

/' 1480 
n U'.'is 
» 1190 
• Will 
» I860 

van d 

ƒ 21,500 
, » 21,2(1!) 

» 20,1)411 
» 20,8110 

» 20,489 
» 19,218 

18.428 

A . Visser, Haarlem, 
l l . v. d. Ilosch. Nieuwendam, 
W. Goedkoop Dz . Amsterdam. 
A . Volker Lx, Sliedrecht, 
Reming 

Middelburg. 14 Nov., voor rekening . 
polder Walcheren: lo. het nieuw aanleggen van 
drie rijshoofden op het noorderstrand der Noord 
watering tusschen de strandpalen 45 en 51 
ingekomen 7 bilj.. als: 
A . Foudraine. Goes. 
13. den Exter v.d. Brink, Krabbendük 
Corn. Hos Az., Dordrecht, 
P. J. Visser-. Ilansweerd, 
D. De Kok, Geldermalsen, en W, Bag 

gerinan. No.lerh,inert. 
J. r. d. Plas, Hardinksveld, 
J. v. d. Hoek. Middelburg, 

2o. het bestorten van denonderzeeschen oever 
a tusschen de dijkpalen nos. 18 en 19, 21 en 22 
aan de Noor. Iwa te ring: ingek. 1 bilj., van I'. A. 
van de Velde, te Neuzen, voor f 15.890. 

t. tusschen de dijkpalen nos. 37 en 41 aan de 
Zuidwatering; ingekomen 2 hilj.. als: 
1'. A. v. (I. Velde. Neuzen. f 14,948 
C. v. d. Hooft, idem > 14̂ 474 

3o. het leveren van 350,1100 stuks straatklin
kers; ingek. 2 hilj., als: 
, , . , ... per 1000 
Wed. W. S. Hloem X Zonen. Weurt. / 13 95 
Gebr. Terwindt, Arnhem, » 12.88 

H l M e l k u r c 14 Nov.: het herstellen of ver
nieuwen va ui-,, prov. waterstaatswerken en 
"ege iet hun onderhoud, ged. drie jaren in 
te gaan 1 Jan. '90, ii, 18 perc. 

Perc. 1. ingek. ti hilj., als: 
L. v. Popering, Bruinisse, 
.1. Lammens. Zieriksee, 
M. v. d. Linden idem 
A. v Popering, Lruinisse, 
C. Holier, idem 
H. ('. v. d. Kilde. Zieriksee. 

Perc. 2. ingek. 2 bilj., als.-
C. Holier, Hruinisse, 
A. v. Popering, idem 

Pere. 3, ingek. 3 bilj.. als: 
L. K. Honzeuionil, Stavenisse, 
B. L. v. Hezooijen, St.-Muartensdijk 
J. de Ruke. Stavenisse, 

/' 0250 
» 0000 
» 5997 
• 5070 

5757 
» 5678 

/' 620 
• 520 

/ 410 
. 3C9 
» 374 
» 342.110 

van J. de Jonge, Kapelle, 

als: 
/ 2295 

2197 

J 1575 
.- 1480 

/' 4560 
» 14110 
» 4391) 

/ il:Mi 
SU6II 

P. Moerland, idem 
Perc. 4. ingek. 1 bilj 

voor f 32C0. 
Perc. 6. ingek. 2 bilj, 

D. VV. Bloem, Woerd.' 
J. de Jonge, Kapelle, 

Perc. 111. inpik. 1 hilj. van .VI. Schipper», t i ' 
Kortgene. voor / 720. 

Perc. 9 en 10, ingek. 2 bilj., als: 
L. I). v. ii. Linde, Kortgene. 
Al. Schippers. idem 

Perc. 16. ingek. :l hilj als: 
Al. v. d. Hoek. Neuzen.' 
J. F. Adriaansens-Polvliet, Walsoorden, 
C. v. d. Hooft, Neuzen, 

Perc. 16, ingekomen 4 hilj., als: 
C. v. d. Hooit, Neuzen, 
A. Tholens, idem 
P. .V. Adriaansens, Groenendijk fllonte-
, "isse). » 8900 
.1. t. Adriaansens-Polvliet, Walsoorden, » 87MJ 

Perc. 17, ingek. 2 bilj., als: 
J. F. Ailriaansens-Polvliet, Walsoorden, / 569 
P. V. Aiiriaansi'iis, Groenendijk (Honte-

nisse), „ 5 f i 7 

Pere. 18, •np-koinen 2 hilj., als: 
I'. Krijger & Zn., Middelburg, 
J. Al. v. Ilitmars & Zn., idem 

perc. 1, 2 en 3, ingek. 3 bilj., als: 
A. v. Popering. Hruinisse, 
D. VV. Bloem, Woerd, 
H. C. v, il. Ende, Zieriksee, 

Perc. 4. 5, 6, 7 en 8, ingek. 4 bilj.. als 
C. de Wilde. Kattendijke, j (j.;85 
II. den Exter v. d. Brink, Krabbendijke, » 6394 
P. J. Visser, Kriiiningen, „ r,;j<)o 
A. Foudraine, Goes, , lj;i77 

Perc. II, 12, 13 en 14, ingek. 4 bilj.. als: 
A. Risseeuw, Groede, ƒ 14,567 
P. VV. v. Hattiim, Zalt-Bommel, » u'475 
A. v. Male. bchoondijke, , 14,369 
P. Monjé, Breskens, , 13464 

Voor de perc. 5, 7, 8, 9. 11, 12, 13. 14,'elk 
afzonderlijk, en voor do gecombineerde pereeelen 
15 tot en met 17 waren geen bilj. ingekomen. 

/' 601 
» 578 

f 6'. 199 
6850 

» 6778 

^roningrn, 14 Nov.: het uitvoeren van 
verbeteringen aan openbare schoolgebouwen, met 
bijleiering van al het benoodigde; ingekomen 
14 hilj.; minste inschr. J. H. Jansen, te Gronin
gen, roor /' 9428. 

KIJ»enliiir K 14 Nov., de vergrooting van hot 
gesticht; ingekomen 16 bilj., als: 
M. Mees. 's-ltosch, 
P. Fr. Duseé, Tilburg, 
I'. W. Dessins, Gouda, 
II. II. Hendriks, Os, 
J . Bouwman, IJselstein, 
A. de Groot. idem 
•I Brinkhof, Odijk, 
I. Ph. Mnhlslall' Leiden, 
G. v. Kassei, Utrecht, 
A. II. Vleerdink, Doorn, 
(1. Iviihne, Utrecht, 
l i . Hazenberg. Driebergen, 
.1. v. Hees, Utrecht, 
Th. Nieuwhoer, idem 
1. II. Vos, idem 
M. Tukkink. Driebergen, 

'n-llagc, 15 Nov.: de inrichting 
no. 953 op de Voorstraat te Franeker, tot post
en telegi-aafgehouw met directeurswoning; inirek. 
fi.hilj-, nfettQ 

te Franeker, 
» Peins, 
. K l . i n , l o r , 
i) idem 
» idem 
» idem 

ƒ 13,100 
n 13,175 
» 13,1(10 
,i 12.850 
. 12,700 
i 12,500 
» 12,397 
» 11.719 
I 11,579 
. 11,550 
. 11,498 
» 11,480 
» 11.100 
. 11.000 
> 10,890 
I 10.471 

: van perceel 

B I J V O E G S E I -

VAN 

V\. Aniieiua. te Franeker, ƒ 4088 
Upe Schuitmaker, » Peins, » 3940 
P. du Bois, » Franeker, » 3709 
I. Terpstra. , idem » 3750 
G. Th. Dopheide, • idem » ,3380 
<•'. IJsbrandy, > idem » 3293 
Raming „ 3500 

ntlenwerasBstel, 15 November: het maken 
van de aanlegsteigers met bijbehoorende werken 
voor het veer der stoomponten in den Amstel; 
ingek. 4 bilj.; minste inschrijver C. van der Graaf 
alhier, voor ƒ11.667 

D E O P M E R K E R 

van Z A T E R D A G 23 N O V E M B E R 1889. 

A A N K O N D I G I N G E N 
V A N 

AANBESTEDINGEN. 
Maandag, 2» IS'ov. 

Maastricht, te 10'/, uren, door liet ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van liet prov. best. i het maken van bestrate goten en 
het leveren en verwerken van onderlioudsmaterialen op het le, .'le en 
4e pere. der rijks-groot e wegen der le klasse iu de prov. Limburg, in 
een perc. Inl. bi) den hoofdingenieur en den ingenieur Ilehrens, beiden 
te Maastricht. Aanw. gehouden. Raming ƒ 2150. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het maken van den onderbouw van eene dubbele basculebrug over 

de Singelgracht voor de Kinkerstraat; 
2o. het maken en stellen van den metalen bovenbouw van eene dubbele 

basculebrug over de Singelgracht voor de Kinkerstraat. Inl. ten kantore 
van den stads-architeet, op het raadhuis, kamers no. 101 en 96, van 11 
tot 1 uur. (Zie advert, in n°. 46.) 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: het bouwen van een 
groot auditorium in het universiteitsgebouw. Inl. ten kantore van den 
stads-architect, op het raadhuis, kamer no. 101. van 10 tot 12 uren. 
(Zie advert, in n°. 46.) 

Orten (N.-Br.), te 2 uren, door den aannemer Versteijne: het glas-
en verfwerk van het klooster, scholen en bijgebouwen te Orten. 

Dinsdag, w [lev. 
Kroningen . te 12 uren, door Tiet ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van de 
rijksvvaterkeeringen bij Ter-Apel en Bourtange. behoorende tot de werken 
der Binnen-A, in de prov. Groningen. Inl. hij den hoofdingenieur, te 
Leeuwarden, den ingenieur en den opzichter Bauer, beide te Groningen. 
Aanw. gehouden. Raming f 488 per jaar. 

Alkmaar, te 12 uren, door burg. en weth.: de levering van a (IG.OOO 
stuks llen-ahinkeien; h 510.000 stuks straatklinkers, Waalvorrn, Vecht-
steen, in 8 perc. en massa. 

Vsiii'iiMlai;, 27 Re*. 
l'treclit, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen: bet doen van voor-
lieningon aan de voormalige kazerne «het Kinderhuis" e. a. te L'treclit. 
Bilj. inzenden uiterlijk 26 Nov., vóór 3 uren. Raming J 3800. 

Deventer, te 10 uren, door burg. en weth.: het maken van eene 
onderschoeiing langs een gedeelte van de Handelskade, aldaar, met bij-
behoorend grondwerk. Aanw. 25 Nov., te 10 uren. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van drie kribben en het verlengen, verbroeden en verhoogen van 
twee particuliere kribben, Uit verbetering van de rivier den IJsel, langs 
de Marlerwaarden beneden Wije, tusschen de kilometerraaien 90 en 91. 
Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur Kscher, 
te Zutfen, en den opzichter Van Veen te Deventer. Aanw. gehouden. 
Raming ƒ 6285. 

'a-Hage. te 11 uren. door het ministerie van waterst enz.: het 
aanleggen van een strekdam met aanheehtingskrih aan den rechteroever 
der Nieuwe-Maas boven Vlaardingen, tusschen de kilometerraaien 151 
en 153, voor de verbetering van den waterweg langs Rotterdam naar 
Zee. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-llage, den ingenieur 
Welcker. te Rotterdam, en den ingenieur Henket, te Maassluis. Aanw. 
gehouden. Raming ƒ 69,500. 

Donderdag. W Kov. 
Haarlem, te 10 uren, door den majoor eerstaanwezend-ingenieur 

der genie, op het bureau der genie: het maken van doelen voor schiet
proeven te Sehoorl. Bilj. inzenden uiterlijk 27 Nov., vóór S uren. 
Aanw. gehouden. Raming ƒ 84,000. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het planten van stroo en helm, het 
stellen van rietschuttingen enz. in de duinen op Teasel en aan den Tasten 
wal van Noord-Holland, ged. '90—'92. behoorende tot de rijkszee werken 
in Noord-Holland, in 3 perc. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, 
den ingenieur Kempees, te Alkmaar, en de opzichten Koot, te Helder, 
en Kooreman, te Petten. Aanw. gehouden. Raming per jaar: perc. I 
f 5000, perc. 2 ƒ 10,000, perc. 8 f 9000. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud der duinen 
op het eiland Vlieland, behoorende tot de zeewerken in Noord-Holland. 
Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur Keurenaer, te 
Hoorn, en den opzichter Jelgersma, te Vlieland. Aanw. gehouden. Raming 
f 3200 per jaar. 

spi|kerl»oor (N.-H ), te 12 uren. door dijkgraaf en heemraden van 
het waterschap ide Starnmeer en Kamerhop', in het nHeerenhuis het 
vernieuwen, herstellen en onderhouden van drie watermolens, oenevens 
het verrichten van alle binnen- en buitenwerken van het waterschap 
ged l jaar. Inl. bij den odziehtor G. Keuken, aldaar 

Haarlem , te 3 uren door burg. en weth.: het maken van een houten 
beschoeiing langs de Heerenvest, alsmede het aanvullen en onder profiel 
brengen van het talud, aldaar. 

Klaaswaal (Z.-H.), te 3 uren, door de commissie tet wegiverhetering 
in de lloeksche waard, bij P. Bakker: het driejarig onderhoud van l 
Jan. 00—'93 der grintwegen van Godschalkoord over Mijns-Heerenland 
en Maasdam tot 's-Gravendeel, en van ('illaai'shook over Klaaswaal tot 
den Klein-Zuid-Beierlandschenweg met een zijtak naar Wostmans, over 
eene lengte van 26,910 M.; jaarlijks benoodigd 1000 M 3 grint. Inl. bij 
den architect 11. Beljei-s, te Puttershoek. 

Amsterdam, te 3 uren, door het best. van het burgerziekenhuis, in 
het paviljoen van het Vondelpark: het maken van de fundeeringwerken 

voor eenige bijgebouwen, benevens het optrekken van een ontvangge-
bouwtje achter het hoofdgebouw, np het terrein aan de Linnaeusstraat 
te Amsterdam, met de levering van alle materialen en arbeidsloonen. 
Inl. bij den ingenieur A. L. van Gendt, te Amsterdam. (Zie advert, 
in «o. 47.) 

Vrijdag, 2» Ree. 
MiddiIhiirg te 10 uren. door hel ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het onderhoud ged. 'OH—'92 van 
den rijksdani, de terp en den registreert*nden getijmeter te l!at. be
hoorende tot de zeewerken in de prov. Zeeland, lui. bij den hoofd
ingenieur, te Middelburg, en den ingenieur, te Goes. Aanw. gehouden. 
Raming f 277 per jaar. 

Middelburg-, te 10 urm. door het ministerie van waterst. enz. aan 
het go houw van het prov. best.: het onderhoud ged. '90—'92 van de 
rijkswerken op de binnenreede, en van den rogistroerenden getijmeter 
te Brouwershaven, behoorende tot de zeewerken in de prov. Zeeland. 
Inl bij den hoofdingenieur, te Middelburg, eu den ingenieur, te Goes, 
Aanw. gehouden. Raming /' 347 por jaar. 

MaaM.richt, te 10 uren, in het gebouw van het prov. best.: de 
levering aan het hertogdom Limburg van 200 stuks hardsteenen palen. 
Inl. bij den ingenieur van den prov. waterstaat. Raming ƒ 600. 

's-Hosrh. te 11 uren, door het kerkbest. der par. St.-Pieter, in 
een lokarl nabij de kerk: het bouwen van eene congregatie/aal met 
kapel. Inl. bij den architect J. Bolsius. Aanw. 27 Nov.. te 10 uren. 

steen wijk, te 12 uren. door burg. en weth.: het graven van een 
scheepvaartkanaaltje en van de vergrooting van het riviertje de Aa, 
benevens het bouwen van de daarhijbehooren Je bruggen, duikers en 
schutsluisje ouder die gemeente. Inl. bij U. Kramer, te Havelte. Aanw. 
gehouden. 

Amersfoort, te 1 uur. door dijkgraaf eu hoogheemraden van tien 
Bunschot.'r Veen- en Veldendijk, iu Amicitia: het onderhouden van 

; den grintweg, strekkende van Spakenburg over en langs Veldendijk en 
den Lemlandschendijk tot aan den Haar- en Bisschopsweg onder Baarn, 
lang circa H560 M., geil. 3 jaren, van '90—'92. 

Zaterdag, 30 Xov. 
U<reeht. te 2 uren, dooi- het ministerie van waterstaat enz., aan het 

: gebouw van het prov. best.: het onderhoud van de Keulsehevaart in 
de prov. Utrecht, god. '90. lid. bij den hoofdingenieur, te Arnhem, den 

, ingenieur, te Utrecht, en den opzichter Van der Harst, te Vreeswijk, 
i Aanw. gehouden. Raming / 2860. 

Maandag, 2 Der. 
(•'ruilingen, te 12% uren, door burg. en weth.: het. uitvoeren van 

werken voor de verbetering van de gemeentelijke bad- en zweuiinrich-
I ting, met bijlevering van al het benoodigde. (iilj. inzenden uiterlijk 30 
I Nov., vóór 4'/j uren. 

'--Uiige, te I1/, uren, door burg. en weth.: het graven en dem-
; pen eener vaart, metselen van fundeoringon en divers grondwerk, ten 

behoeve van de gemeente-gasfabriek. 
Amsterdam, door de Holl. ijzeren spoorwegmaatschappij, in kamer 

46 van het centraal administratiegebouw: bestek no. 447,4, het maken 
van de aarde- en spoorbaan tot aansluiting van den spoorweg Schie
dam—Hoek-van-Holland, aan den Hollandsehen spoorweg nabij het station 
Schiedam. Raming f 22,400. (Zie advert, in ««• 47.) 

IMiiHdag, 3 Der. 
Franeker, te 11 uren, dixtr het dijksbest. der Vijf deelen zeedijken 

i Binnendijks, in het Stationskofliehuis van G. Veenstra: het maken van 
; eene steenglooiing aan de zeewering, ter lengte van 400 M 1 en ter 
, breedte van 19.80 ML, nut bijbehoorend aardwerk. Inl. bij den opzichter 

Lettingu. te Roptazijl. Aanw. ;10 Nov.. te 12 uren. 
Utrecht . te 2 uren. door de maatschappij tot expl. van staatsspoor-

\ wegen, aan het centraalbureau: bestek no. 502, het leveren en leggen 
van gegoten-ijzeren waterleidingsbuizen met ttx'behooren, ter verbinding 
van het waterreservoir met de Leeuwarder waterleiding en het maken 
van wasehinriehtingen in de locoinotievenlonds op het station Leeuwar-

, den. Aanw. 26 Nov.. te 12 uren. (Zte advert, in »°. 47.) 
Wornsdag. 4 Dec. 

's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
j onderhoud van de schutsluizen en bijbehoorende werken te Nichtevecht, 
; behoorende tot de werken voor den aanleg van een kanaal ter verbin-
j ding van Amsterdam met de Merwede. Inl. bij den hoofdingenieur 

Wellan, te Utrecht, en den ingenieur Kluit, te Amsterdam. Aanw. 27 
' Nov., te 12 uren. Raming ƒ 1875. 

's-llage, te II uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
! onderhoud van de voltooide werken van het Merwedekanaa! van be-
! noorden de schutsluis bewesten Utrecht tot de Lek, onder de gemeenten 

Utrecht. Oudenrijn, Jutfaas en Vreeswijk, prov. Utrecht, ged,'90, behoo-
; rende tot de werken voor tien aanleg van een kanaal ter verbinding 

van Amsterdam met de Merwede. Inl. bij den hoofd ingenieur Wellan, 
1 den ingenieur Kemper, beiden te Utrecht, en den opzichter Olie, te 

Jutfaas. Aanw. 27 Nov., te 11 uren. Raming: perc. 1 ƒ 4010, perc. 2 
j ƒ 5330. 

's-Hage, te 11 uren, door liet ministerie van waterstaat enz.: het 
\ maken van werken tot voortzetting der verbetering van de rivier de 
i Maas, tusschen de kilometerraaien 148 en 151 der rivierkaart. onder 
I de gemeenten Bergen, prov. Limburg, en Boxmeer, prov. Noord-Brabant. 
1 Inl. hij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur Steijn 
i Parvé. te 's-Bosch, en den opzichter Kooreman, te Venloo. Aanw. 27 
\ Nov. Raming ƒ 13,000. 

's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
bouwen van wachterswouingen. het stellen van afrasteringen en over
wegsluitingen voor het gedeelte Schiedam—Maassluis van den spoorweg 
Rotterdam—Hoek-van-IIolland. Inl. bij den waarnemend eerstaanwezend-
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ingenieur tier staatsspoorwegen, te Rotterdam. Aanw. 25 en 20 Nov., 
te 11 uren. Raming f' 47.700. 

V i l l a g e , te 11 uien, dour liet ministerie van waterstaat en/.: de 
uitvoering van werken tot voortzetting der norma liseer ing van de rivier 
de Waal, onder Kist, Valburg Nijmegen en Üeuningen, prov. Gelderland, 
tusschen de kilometerraaien 27 en 110 der herziene rivierkaart Inl. Lij 
den hoofdingenieur Leemans, te 's-llage. en den ingenieur Castendijk, te 
Nijmegen. Aanw. 27 Nov. Raming ƒ 60,600. 

• m l .-t ' I m , te i 1 uren, door den schout-bij-nacht, directeur en 
kommandant der marine: het bouwen van een steonkolenuiaga/ijn aan 
den noordelijken oever van het Noordzeekanaal iu polder VII. met de 
verruiming van het kanaal voor het magazijn en den aanleg van steigers. 
Aanw. 28 Nov.. te 12 uren. 

Amsterdam, te 11 uren. door den directeur en commandant der 
marine: de levering van ongeteerd en geteerd touwwerk. 

Denderdttf, •*> D e r . 
Middelburg, te 10 uren. dour Gedep. Stalen van Zeeland, iu de 

Abdij: hot doen van heistellingen aan- en het onderhoud ged. 3 jaren, 
ingaande 1 Jan. '1*0. van de drijvende aanlegplaats, de steenkolenberg-
plaats en het gebouw voor deu prov. stooruhootdienst op de Westerschelde 
te Vlissingen. Inl. bij den hoofdingenieur en den opzichter I.. It. 
Plasschaert, beide te Middelburg. (Herbesteding.) 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van wateist. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het leggen van een dam langs het 
vaarwater in het Open IJ, buiten den afsluitdijk bij Schellinkwoude, en 
het af/andeii der gronden, bestemd voor den aanleg eener vissehors-
baven te IJmuiden. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, den inge
nieur lie llruijn cn den adspirant-ingenieur Marinkelle, beiden te 
Amsterdam, Aanw. 20 Nov. Raming ƒ 530,600. (Herbetteding), 

Vrijdag, tl lier. 
Zwolle, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 

het gebouw van het prov. best.: het vierjarig onderhoud van het 
rijkskanaal het Meppelerdiep, met de i ijksslui/.en te Zwartsluis en andere 
bijbehoorende werken in Overijsel. aanvangende I Jan. '00. lui. bij den 
hoofdingenieur Reuvens, den ingenieur Mulder en den opzichter Augustijn, 
allen te Zwolle. Aanw. 29 Nov., te 11 uren. Raming ƒ 7470 per jaar. 

Zaterdag. 7 Der. 
Amsterdam, te 12 uren, door dijkgraaf en heemraden van den 

Ainstel en Nieuweramstel. in het gebouw •Odéou"; 
lo. het eenjarig onderhoud van 1 Jan. '00 af. van het Amstelkanaal, 

de Ürechl en de Aar. met do voorwallen bruggen, wegen en annexe 
werken, onder beheer van het heemraadschap; 

2o. het leveren van grint, puin, klei en andere materialen op de 
wegen en de voorwallen; 

3o. het leveren van nieuwe en oude bestratit.gswe rken met annex j 
puin vervoer. Inl bij den algemeenen opzichter A. de Groot, te Ouder
kerk a/d. Amstel. 

Maandag, W Mee. 
6 renin gen , te fi';, uren. dóór de raadscommissie voor tie gasfabriek: 1 

de leveling van grenen- en vurenhout, lood zink. soldeersel, enz. rongen, 1 

spijkers enz.., steen, kalk, cement, dakpannen, vloeren, estrikken enz., I 
verfwei kon voerwerken, ijzer enz. Hilj. inzenden uiterlijk 9 Dec., 
voor 12 uren. 

D i n s d a g , I » D e i . 
I l e e r e i i v e c n . te 8 uren: het bouwen \an een huis, bestemd voor 

kantoor van Gebr. Mispelblom Reijer. en voor woning. Aanw. 3 Dec. 
te 1 uur. 

n i - t i i M l . i i ; , 11 D e r . 
>-IIage, te II uren, tloor het ministerie van waterst. enz.: de 

uitvoering van baggerwerk in het vaarwater van de rivier tie Maas, 
tusschen de kilometerraaien 30 en 41 der rivierkaart. onder de ge
meenten Obbicht en GrovenLicht, prov. Limburg. Inl. bij deu hoofd
ingenieur Leemans, le 's-Hage, den ingenieur Steijn Parvé. te 's-Bosch, 
en den opzichter Willems, te Maastricht. Aanw. 4 Dec, te 12 uren. 
Raming f 0,60 per M 

's-Hage. te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
aanleggen van eene kade, bet aanbrengen van i einmingwerken en het 
plaatsen van ducdalven bij de schutsluis te Sint-Andries. behoorende 
tot de werken van de rivier de Waal onder de gemeente Heerewaarden. 
Inl. bij den hoofdingenieur Leemans te 's-llage, en den ingenieur 
Castendijk, te Nijmegen. Aanw. t Dec. Raming /' 2400. 

•-Hage, te 11 uren, door bet ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van werken tot beteugeling der doorvaart naar den afgedamden 
Maasarm boven de schipbrug te Hedel. aan den rechteroever der rivier 
de Maas. tusschen de kilometerraaien 24 en 25 der herziene rivierkaart, 
onder de gemeente rimpel, prov. Noord-Brabant, lui. bij den hoofd
ingenieur Leemans te 's-llage. den ingenieur Steijn Parvé en den 
opzichter Groenen, beide te 's-Hosch. Aanw. 4 Dec. Raming /' 3600. 

' s - l l a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: dc 
aanleg van een gedeelte kanaal met bijbehoorende kunstwerken van 
nabij en henoorden den Haarrijn, gemeente lireukelen—Nijenrode, tot 
nabij i-n bezuiden den Zeylweg. gemeente Maai sen. 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. 5 Due, te 12 uren. Raming 
ƒ 215.000. 

- I l a g e te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: de 
uitvoering van baggerwerk tot voortzetting der verbetering van de rivier 
de Waal. tusschen Nijmegen en Tiel, tusschen de kilometerraaien X XVII 
en LVI der herziene rivierkaart. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, 
te 's-Hage, en den ingerieur Castendijk, to Nijmegen. Raming ƒ 0.17 
per M*. 

's-llage, te II uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
verrichten van baggerwerk in de Oudo-Maas bij Nederhoven. Inl. hij 
den lMKifdingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur Hoogenboom 
en den opzichter De Kiewit, beide te Dordrecht. Aanw. 3 Dec. Raming 
ƒ 0.16 per M». 

's-Hage. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de j 
verruiming van het Penantengat en afdamming van het Waaigat op I 
het Zwartewator, tusschen de kilometerrauieu 7 en 9, onder de gemeente j 
Zwollerkerspül, in de prov. Overijsel. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, 

te 's-Hage, den ingenieur Kscher. te Zutfen, en den opzichter Messer, 
te Genemuiden. Aanw 4 Dec. (taming t 19.000. 

's-llage. te I uur. ten behoeve van 's rijks overzeesche bezittingen, 
in een der lokalen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen: de 
levering van diverse materialen, gereedschappen enz., iu 66 j i e r c 

Donderdag, 1*2 Dee. 
Haarlem, te II uren. door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud der rijks
zeewerken op het eiland Wieringen. lui. bij den hoofdingenieur, te 
Haarlem, den ingenieur Keurenaer, te Hoorn, en den huitengewoon-
opziehter Gorter, te Wieringen. Aanw, 4 Dec. Raming f 7200 per jaar. 

Vrijdag, 1.1 Dee. 
's-Uoseli, te 10'/.2 men. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het aanbrengen en onderhouden van 
beplantingen op de kanaaldijken langs de Zuidwillemsvaart, iu de prov. 
Noord-Brabant, in twee perceelen. Inl. in het. Be district, te 's-Bosch, 
den ingenieur Schuurman te Vucht, en den opzichter Pommée, te 
Aarle-Rixtel. Aanw. fi Dec. Raming: perc. 1 f 1350, perc. 2 / 1350. 

*'u-»lle, te 12 uren. door het ministerie van waterst. enz.., aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhonden van de rijkswerken 
en het uitvoeren van daartoe noodige leveringen, heistellingen en ver
nieuwingen op het eiland Schokland, prov, Overijsel. Inl. bij den hoofd
ingenieur Reuvens, den ingenieur Mulder en den opzichter Ritmeester, 
allen te Zwolle. Aanw. 6 Dec, te 9 uren. Raming ƒ 27.500 per jaar. 

V l l a g e . te I uur. door den inspecteur, chef van hot technisch beheer 
der rijkstelegraaf, in het gebouw Kazernestraat no. 3: de levering van 
ijzeren telegraafpalen, model Hen ley; ijzeren haakvormige isolatordragers 
en Moise-papierrollen ten behoeve van 's rijks overzeesche bezittingen, 
in 4 perceelen 

Maandag, III Dee. 
l ' trerlit. te 2 uren. door de Ooster-stoomtrainmaatsehappij. aan het 

kantoor van genoemde maatschappij: het leveren van schildersmateria
len en machinekamerbehoeften, in 12 perc. 

Woensdag, i s Der. 
s-llage. te 11 uren. door het ministerie ran waterstaat enz.: het 

verdiepen van de beddingen der rivieren de Amer en het Oiide-Maasje, 
onder de gemeente Made en Driinmelen. tusschen de kilometerraaien 53 
en 56, behoorende tot de werken voor het verleggen van de uitmonding 
der rivier de Maas. Inl. aan het bureau voor de verlegging van den 
Maasmond te 's-Hosch. Aanw. 12 Dec. te 11 uren. Raming J 188,000. 

's-llage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: de 
uitvoering van werken tot voortzetting der normaliseering van de rivier 
tie Waal. onder Ochten (gemeente Kchteld) IJ zendoorn. Druten en 
Leeuwen (gemeente Wamel) prov. Gelderland, tusschen de kilometer
raaien 15 e:i 52 der herziene rivierkaart Inl. bij den hoofdingenieur 
Leemans, te 's-llage en den ingenieur Castendijk, te Nijmegen. Aanw. 
13 Dec. Raming ƒ' 112.000. 

s-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 
uitvoering* van werken tot voortzetting der iiornialiseeriug van de rivier 
de Waal, onder de gemeente Wamel, prov. Gelderland, tusschen de 
kilometerraaien 5| en 56 der herziene rivierkaart. Inl. bij den hoofd
ingenieur Leemans, te 's-Hage. eu den ingenieur Castendijk, te Nijme
gen. Aanw. 14 Dec Raming ƒ 77.000. 

Vl lage , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van een gebouw voor sluisporsoneel nabij den St.-Antoniedijk, 
gemeente Dicrncii (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 l'trecht. en den inge
nieur Kluit, te Amsterdam. Aanw. 12 Dec, te 11 uren. Raining 
ƒ 26,000. 

's-llage. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van voltooüngswerken bij de schutsluizen nabij den St.-Antonie
dijk onder de gemeente Riemen (prov. Noord-Rolland), behoorende tot 
de werken voor den aanleg van een kanaal ter verbinding van Amster
dam met de Merwede. Inl. bij don hoofdingenieur Wellan, te L'trecht, 
en den ingenieur Kluit, te Amsterdam. Aanw. 12 Dec., te 11 uren. 
Raming f 12.350. 

Amsterdam, te 1 uur, in het koloniaal etablissement: het onder
houden van en het aanbrengen van eenige verbeteringen en heistellingen 
aan voornoemd etablissement, ged. '90—'92. lui. hij den hoofdopzichter 
der landsgebouwen (J. D. Wijndels de Jongh. Aanw. 11 Dec. te 10 uren. 

Donderdag. ID Dre. 
Bergen-op-Zoom. te 12 uren, door den ontvanger der registratie en 

domeinen, in het Nedorlandseh koffiehuis: bet slechten van de vesting
werken in het Zuiderfmnt te Hergen-op-Zomn. Aanw. lfi, 17 en 18 
Dec, te 12 uren. [$u advert in «°. 47.) 

Vrijdag. 27 Dre. 
Haarlem, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het houwen van eene schutsluis met 
eenige bijbehoorende werken, deel uitmakende van de uitbreiding der 
sluis- en havenwerken te IJmuiden. Inl. bij den hoofdingenieur, te 
Haarlem, en de ingenieurs De ftruvn en Du Croix. te Amsterdam. 
Aanw. 12 Dec. Raming J 2.032.000. * 

0|i onbepaalrien datum. 
Woudsend (Fr.): het verwerken van eene hoeveelheid baggeraarde. 

Aanw. 25 Nov, 

A F L O O P 
V .VN 

AANBESTEDINGEN. 
Deventer, 14 Nov.: hot inrichten van bet 

hui, hoek Until, en Assenstraat tot spaar bank; 
ingek. 21 hilj.. als: 
C Peteri Jz., 
M. .1. Muiilerman, 
W. .1. Kolkert, 
R v. cl. Spoel, 
E, v. il woerd, 
J. Pot Jz. 
K. v. Lemen, 
U. Helstee, 
II. I). Lepping, 
ï. Wltteveen, 
O. Beltman, 
J. Aalpoel. 
B. v. u. Worp, 
H. Visscher, 
.1. E. Rood, 
l l . Lammers, 
A. .1. Markerink, 
II. Kortelings 
W. Kskos & Zn., 
II. uithof, 
tï. W. Pieten, 

Nog niet gegund. 
Breda, 14 Nov.: het houwen van 2 woon

huizen op kavel 11 der verkochte domeingronden, 
gelegen aan den Zuidoostbinnenaingel te Breda, 
onder beheer van ilen architect A. Verlegh. 

Metselwerk, ingekomen 10 hilj., als: 
Gebr. W. F. en J. Simons, Breda, ƒ 1625 
A. Klemans, 's-PrinsenliH<:e, » 1025 
P. Hamen. Breda, » 136.1.50 
VV. de Kanter, Tetcringen, » I860 
.1. A. Hoppen brouwers, Breda, » 11140 
Gebr. v. Poppel, idem » 1325 

te Deventer, / 4Sf»K 
| idem 4799 
i idem s 4210 
ti idem i 4185 
11 idem • 4170 
,, idem • 4168 
n idem i 415'.r 
» idern i 4138 
i idem „ tl 19 
i idem • 4068 
„ idem i 6068 
• idem 4014 
» idem » 3979 
i idem • 3870 
i idem I 3864 
• idem • 3854 

idem i 3789 
• idem 3700 

idem » 8676 
i idem • 3668 
• idem S666 

M . ile hort. (iinneken, 
A. de Kanter, Teteringen, 
I'. Rijp|iacrt. Llvenhoiit, 
C. de hanter, Breda. 

Timmerwerk, ingek. 12 hilj., als: 
elden G. v. d. V 

A. Hielen. 
(\ v. Dongen. 
A. K, v. Dongen. 

Breda 
idem 
idem 
's-Prinsenhage, 

Breda, 
•n idem 

idem 
idem 

II. Ilielars, 
M. v. Sevenher}. 
A. Kantors, 
.1. M'inden, 
J. Ili'liuouils. Ginneken. 
J. v. d. Linden, Breda, 
A. Ooines, Ginneken. 
J. v. Dienderen, Ilreda, 

Massa ingek. 12 hilj. als 
C. v. Gelderen, Ginneken, 
J. Monden, ilreda, 
C Antonissen, Ginneken, 
W. de Kantel'. Teteringen 
J. 
.1 
C. 
M. 
Gebr. 
.1. 

ƒ 1207 
I 1259 
• 12211 
. 1173.50 

/ 1487 
I 1436 
. 13113 
• 1385 
. 1883 
» 1880 
» 1375 
• 1868.18 
» 134K 
» I30H 
. 1838 
• 1176 

/' 2987 
',, 2888 
» 2828 
. 2808 
» 280(1 
• 281)0 
. 2783.30 
• 2725 
» 21150 
. 2680 
» 2580 
. 2330 

Joris. Ureda, 
Bekers, Ginneken, 
Co melissen, Terheiden, 
le Kort. Ginneken, 

v. Poppel, Breda 
A. lloppent>rnuweis, idem 

I*. Rijppaert. l'lvenhout, 
C. Antonissen. Ginneken, 

Itorsele. 15 Nov.: het maken van werken 
tot verdediging van den oever van het ealami
teuse waterschap Kllewoutsdijk—Horsele; ingek. 
5 hilj., als: 

te Seherpenisse. 
» Neuzen. 
» Rotterdam, 
• Neuzen, 
n klem 

ile Groot, 
lansen, 
M. I.angevel.1. 
A. v. d. Velde, 
v. d Hooft, 

Raming 

MI.IOO 
3i 4<J<; 
30,8.17 
211.440 
2-:t2'.i 
:'n.ii(Ki 

Hein . 10 Nov.: eenige perceelen hugger- en tliepwerken iu het hoogheemraadschap Delllaud 
ingek. 8 hilj.. als: 

Inschrijvers en woonplaats, perc 1 
1 1 

pere. 2 perc. 3 jperc. 4 perc. 5 perc. 6 

ƒ 1.170 / ' 4C00 

isto 
1320 
13110 

P. H Volker, Sliedreeht, 
J. v. Meijeren. Ouderkerk a/d. Usel, 
M. v. Bassen. Schipluiden, 
M. Hot. Vlaardingen. 
J. Bakkenea, 't-Gravenmnde, 
G. Varenkamp, idem 
A. Persoon, Naaldwijk, 
G. v. d. Drift, 's-Hage, perc. 1 2 en 3 te zamen / 9875 

II Ml 
-nu 

f 5480 — 
5080 — 

! 61:'0 : 

— !ƒ 760 
— ! 984 

f 424 

ƒ 698 
740 
7.Mi 

Amsterdam, IK Nov.: de verbouwing van liet 
perceel no. 89 aan het Damrak, aldaar, onder 
beheer van den architect G. W. Vixsehoxse; 
ingekomen 38 hilj,, als: 

te Amsterdam, ƒ 18,(00 
» idem » 18.244 
» idem • 18,200 
» idem » 17.745 
. idem » 17,280 

J. .1. ISoekholt,. 
J. Koster. 
H. C. Dorlas, 

J. Stam, 
P. A Warners, 
Meijer en Van de 

Coolwijk. 
V. Ph. liraun, 
F. Rauijmukcrs, 
Peetors en Roelofs, 
D. Schut, 
J. Hulman 
A. Paans. 
J. J. v. Greuningen. 
J. J. Geseling & Zn.. 
D. Heiiink, 
K. Hollander, 
H. Rietsnijiler ,t Zn., 
J. N. Hendriks, 
D. Oosterink, 
H. R. Hendriks, 
W. Boom, 
K. J. B, v. Damme, 
A. T. Sleeswijk, 
G. Woud. 
11. Schouten, 
W. Greve, 
G. B i s in . 
P. S. Rijnierse, 
A. Aalders, 
E. II. Helle. 
D. Cerlijn .1 Zn., en 

A. J. de liaan, 
C. J. Maks Jz, 
B. Cruijll', 
B. v. Buuren, 
II. J Meekers, 
R. Cruijll', 
Th. Ligthart. 
P. v. d. Ilrun, 

• idem 
. Beverwijk, 
II N.-Atnstel, 
II Amsterdam. 
» idem 
- idem 
• idem 
» idem 
» idem 
» idem 
n Gouda. 
II Amsterdam, 
» Amsterdam, 
» N.-Amstel, 
> Os, 
i) Amsterdam. 
I idem 
• idem 
i idem 
t idem 
i> Buiksloot, 
i) Amsterdam, 
'• idem 
» idem 
i» idem 

i idem 
» idem 
» idem 
• idem 
» idem 
« idem 
» idem 
» idem 

» 17.000 
.. 16,950 
- 1(1.90(1 
. 18,800 
.. 16.600 
.. 18,381 
• 16,860 
.. 16,25(1 
,, 16,1110 
• 16.1 (Hl 
» 16.100 
,i l.ïAlsO 
» 15,960 
.1 15,880 
» 15,880 
. 15.800 
» 15.800 
» 15.075 
» 15,251 
. 15.2(10 
> 15,080 
. 14.98(1 
» 14,940 
• 14,878 
. 14.820 

II 14,8110 
» 14.680 
i' 14.435 
. 14.4(H) 
> 14,380 
. 14,380 
» 14,347 
» 13,855 

Wegens ongeldigheid van het biljet vaeden min
sten inschr., is het werk gegund aan Th Ligthart. 

HiilNNen (Geld). 18 Nov.: het afbreken van 
bestaande gebouwen en het bouwen van een 
gebouw voor oude vrouwen, aldaar, onder beheer 
van den architect G. te Riele Wz., te Deventer: 
ingek. 16 hilj.. als: 
II. A. v 'i Sand, Arnhem, 
A. Paans, Amsterdam. 
K. ,1. II. v. Damme, idem 
J. B. Smits. Nijmegen. 
.1. M. Muskens. Herwen. 
.1. Koenen. Iluissen, 
G. J. Carmiggelt & Zn., drummen, 
II. .1. Hoogveld. Valburg, 
G. Gribnau. Arnhem, 
Th. .1. Lenih'l'ing en F. Klappers, Groei, 
.1. A. v. 't Hullenaar, Hommel. 
W. L. Gerritsen. Leut, 
T. Span. Eist. 
.1. M. Roos Nijmegen. 
.1. 11. Weenink, Deventer, 
J. Diebeis, Iluissen, 
Gegund. 

's-llage. 18 Nov.: de levering van diverse 
goederen voor de staatss|»oorvvogen op Sumatra: 
lo. twee spoorwegbruggen, bestek XXII; ingek. 
4 bilj.. als: 
La Mi'tallurgiipte, Brussel, 
L J. Enthoven Ut Co.. 's-llage, 
Ijzergieterij Prins v. Oranje, idem 
Soc. travuux Dyle et Bacalait, Parijs, 

Gegund aan de Ijzergieterij Prins v. 
2o. houtschroeven enz.; ingek. 4 bilj 

R. S. Stokvis ,V Zonen, Rotterdam. 
W. Boven & Zn., 's-llage, 
C. Willemse, Amsterdam, 
D. S. M . Kalker, idem 

3o. gegalvaniseerd-ijzeren emmers: 
bilj., als: 
\V. Benen & Co., Amsterdam, 
D. S. M . Kalker, idem 
R. S. Stokvis &. Zonen, Rotterdam, 

iO, ballaststoppers; ingek. 3 bilj., als 

W. Hoven & Z n . . 's-Hage, / 7 2.50 
D. S. M. Kalker, Amsterdam, . 352.50 
W. Heijen jfc Co., idem » 340 

5o. ijzer; ingek. 3 bilj.. als: 
Gebr. V. tl. Vliet, Amsterdam, /' 2201 
H. S. Stokvis & Zonen, Rotterdam, • 1870 
Dikema en Chabot, idem . 1265 

Bo, ketting en gaspijp; ingek. 4 bilj.. als: 
R. S. Stokvis & Zonen, Rotterdam, /' 299.\40 
Remv en Bienfait, idem « 1168.15 
Merrem en La Porto, Amsterdam, * I14H.20 
Smit en Blok, idem " R'49.50 

De perc. 2, 3, 4, 5 en 6 zijn gegund aan de 
minste inschr. en wat perc. 3 betreft, bij loting 
tti^-i'bi'ii Kalkeren Stokvis aati laatstgenoemde. 

trneiiiulden. 18 Nov.: de afgraving, verhoo
ging en verzwaring der 'lijken van den Molen
polder; ingek. 4 hilj., als: 
J. de Jonge, lliezclinge, ƒ 1269 
A. Foudraine, Goes. ^ 1265 
J. v. .1. Hoek. Middelburg. » 1240 
A. v. d Driest, idem » 1164 
Gegund. 

tlifltielburg, 18 Nov.: het bouwen van een 
woon- en winkelhuis aan don stationsweg, nuast 
de _'.-'i I I IU . ' l i del iHouw- en verhuurtn i.tt-
si'h..|i|ii_j". (onderhandsi; miii-te insein. I). van 
Verre, te Vlissingen, voor ƒ 5499. 

Amersfoort, 18 Nov.: bet leveren en stellen 
van 76 M, ijzeren balie langs de Langegracht; 
ingek. 5 bilj., als: 
J. II. Lensing, te Amersfoort, ƒ 520.60 
D. II Hoogland, » idem . 497.50 
W. Brouwer. , idem » 490 
Wed J. Blok, ;> idem . 474 
P. H. Hermann, • l'trecht, » 447.60 
Gegund. 

tlaastrirht , IS Nov.: liet onderhoud van 
rijks-groote wegen in de prov. Limburg, ged. 4 
jaren, van 1 Jan. '90—.11 Dec. '93, in 8 perc. 

Perc. 1. ingek. 2 bilj., als: 
('. v. .1. Hooft, ' te Neuzen, /' 3840 
F. Cmmels, • Maastricht, '» 3540 
Raming » 3870 

Perc. 2. ingek. 3 bilj., als. 
(.'. v. d. Hooft, te Neuzen. ƒ 9500 
F. ['imnels, . Maastricht, . 8985 
E. II. riupuits, . Wijlré, . 8700 
Raming . 9225 

Perc 3, ingek. 2 bilj., als: 
E. II. Dnpuits. te Wijlré, / 2640 
1'. L'miiiels . Maastricht, a 2560 
Raming • 2660 

Perc. 4. ingek. .1 bilj.. als: 
J. Schenk, ' te Maastricht, f 7530 
G. Smeets, » Maaseijck, '» 6900 
J Uhachs, » Echt, » 6798 
Raming » 7030 

Perc. 5, ingek. 4 bilj., als: 
('. v. d. Hooft, 
G. Smeets, 
11. v. Gasselt, 
J. übaehs, 
R.lining 

/ 15,(100 C. v. ,1. Hooft, / 
12.730 G. W'. v. Hezewijk. 

t 12.600 P. H. Timmermans, 
12.199 W. v. il . Kamp. 
10 92s 1. v. Gasselt. 
10.910 A. v. Ileeze 

» 10.778 W. v. Hasselt. 
10.590 tl. v. Gasselt, 
10.555 Raming 
I.I.1W Perc. 7, ingekomen 
9 9119 ('. v d. Hooft, 

• 9.9111 N. Broers, 
,i 9,91 1 P. H. Timmermans, 
i 0.200 W. v. Hasselt. 
i 9.1*4 J. Eijkelentierg, 
'i 7,800 H. v. Gasselt, 

te Neuzen, 
. Maaseijck. 
» Venloo, 
. Echt. 

te Neuzen, 
'i Nijmegen. 
, Gennep, 
II Arcen, 
" V i ' i i l " ' 
" Kerkilriel. 
- Nijmegen, 
„ Venloo 

9 bilj., als: 
te Neuzen. 
» Weert, 
. Gennep. 
» Nijmegen. 
« Maasbracht, 
- V.'llloii 
» Roermond, 
• Venloo, 
» Kessel, 

/ S300 
- 8100 
.. 7736 
. 7548 
» 8305 

f 10,790 
. 10.463 
. 10.300 
i lo.aso 
•I 9.945 
. 9.700 
.. 9.695 
. 9,687 
. 10,875 

/' 5600 
. 5189 
„ 5090 
. 5037 
. 4900 
. 484,1 
• 4740 
.i 4659 
ii 4547 
- 5425 

f 4420 
' . 4.10(1 
» 3749 
. 3629 

Oranje . 
, als: 
/' 448 
• 438 
» 418 
i. 407.90 
ingek. 3 

ƒ li&B 
' . 650 
. 1)50 

L. Niesten, 
L. v Gasselt, 
II. Vriends. 
Raming 

Perc. 8, ingek. 4 bilj., als: 
E Mortens, te Weert, /' 1340 
J. v. Geldrop, . idem » 1278 
N. Hrnens, » idem » 1244 
J. de Laar, . Woensel, » 1227 
Raming . 1375 

Perc 5, 6 en 7, ingek. I biljet van H. van 
Gasselt, te Venloo, voor / 21.850. 

Amsterdam, 19 Nov.: het leveren en stellen 
van hijsebkranen en het leveren van wagons 
voor smal spoor op het terrein van het magazijn 
voor geneesmiddelen te Amsterdam, onder beheer 
der genie aldaar; ingek. 3 hilj.. als: 
F. Hini'ker. te Amsterdam, ƒ 1099 
Febr. Figee, » Haarlem, » HI97 
C. Eickelberg, • Amsterdam. • 1095 
Raming » 1140 



D E O P M E R K E R . 

11800 
6785 
6659 
6470 

l'rk leiland), 10 Nov.: het houwen eene 
pastorie voor ilo Horv. gemeente, onder hohee 
van den architect R. de Hoer van der I.eij 
ingekomen 6 hilj., als: 
A. M. Bosma, te Lommer, 
W. Schraal, » LYk, 
H. Kugeij J r . , » idem 
Joh. Luis, o idem 
H. J. Huis, n idem 
L. ( t o r s e n , » itlem 
Raming » 6350 

Nog niet gegund. 
H o l l e i t l , l i , 19 Nl 

met wtining nabij de Zoinerhul'straat 
hilj.. aN: 
J. Sclniller, Ra uustlonk, 
J. J. Ilornstra, Bergon-op-Zoom, 
A. Hoef, Kralingen, 
I'. Hlijenhiirg. Rotterdam. 
W. Zonneveld. Kralingen, 
P. ü. Winters, idem 

I'treeht, 11) Nov.: bestek no. 501 

Gebr. v. d. Weijer, Hilversum, 
A. Breman, Apeldoorn, 
H. Burgers, Groningen, 
Ijzergieterij ide Vulcaan", Enschedé 

ƒ 7618 Essiuk en [Hoeker, Hilversum, 
.1. H Hrullemaii. Haarn. 
0. J. Witteman, Buiksloot, 
G. Jansen, Hilversum, 
I). I. Uokslag. Deventer, 

• 6440 H. Mohrinann, Leeuwarden, 

liet bouwen eener school 
: ingek. 6 

ƒ 54,417 
» 62.317 
» 5ü,4<JO 
» 46,886 
i, 43,924 
» 43,773 

het afbre
ken van de goederenloods en de overdekking 
van bet overlaad perron, het maken van eene 
goederenloods, eene overdekking van het over-
iaadperron. en eenige diverse werken op het 
station Oldenzaal; ingekomen 15 hilj., als: 
G. Hoerstoel, Brummen, ƒ11,089 
J. C'. Carmiggelt, idem r, 10,700 
II. J. te Siepe, Winterswijk, » 9,975 j 
L. Enklaar, Dieren, » 9,779 
G. W. Kerkkamp, Brommen, > 9,400 
J. Schut, idem > 9,280 
C. ter Haar, Winterswijk, » 9,234 
IL A. Hilbers. Groenhui, i> 8,996 
A. Groothengel & Zn., Borne. » 8,800 
G. .1. Koordeman. Zutlen, > 8,680 
A. A. v. d. Berg, Hengeloo, 8,600 
C. J. ter Ellen. Oldenzaal, > 8.473 
J. 11. de Vos, Utrecht, , » 8,360 
T. Eijhers, Apeldoorn, 
H. \V. Klanderman, Itruinmen, > 8,117 
Raming » 8,400 

tWoe», 19 Nov.: het bouwen van een hok, lang 
38, breed 5 en hoog 4.M., voor circa 100 varkens, 
naast de gasfabriek, ten behoeve van A. M. 0. 

10/24 
ƒ 65.60 /' 98.90 

60.30 90.46 
84.00 
81.00 

te Kapelle, r 2320 
» Goes, » 2296 
» iik-in » 2290 
i iüVin » 2280 
i idem » 227:» 
• idem - 2269 
o idem i) 2200 
- idem » 1985 
t idem » I960 

G. Hitmvcld. Groningen, 
G. Wolbers, Amersfoort, 
Gegund. 

Vlliaingen. 20 Nov.: de levering van 60.000 
gri'skeien; ingek. 5 hilj., als: 
Alfred Happens, Yvoir, f 72.17. 

10 lfi 
Goflin, Luik, 
F. fingers, Amsterdam. 
E. Janssens en E. Soupart, Luik, 56.25 
J. II. Petit, Breda, 53.92 

Alles per 1000. 
11.,.. i I I M I 21 Nov.: het maken van rioloerir.g 

en bestrating in de Vooruitgang-, de Verlengde-
Teijlerstraat en in de ten zuiden daarvan gele
gen projectstraat; ingek. 10 hilj., als: 
Verhagen en Van 't Wout, Haarlem, ƒ 4900 
P. Tijdgaat, idem » 4618 
C. Bos, Haarlemmermeer. » 4494 
Th. J. Verzijlhergh, Haarlem. » 4443 
A. Zonneveld, idem » 4234 
D. de Graaf, Maassluis, ., 4134 
C. Roineijn, Haarlem, » 3985 
G. P. J. Beccari, idem » 3900 
II. London, idem 3894 
Wed. A. Reijnders Jz., idem » 3823 
Gegund. 

a-Buflrli, 21 Nov.: het maken van een loods 
tot berging van gascokes met verhlijllokaal, op 
een terrein der gemeente, gelegen aan de 2e-

8,189 I Nieuwstraat; ingekomen 9 hilj., als 
M. v. d. Bouwhuijsen, 
A. B. Deckers, 
C. v. Stresten, 
P. Vireté, 
A. Sanders, 
Th. A. v Ravenstein, 
P. F. Dusée, 
F. v d. Veerdonk, 
II. v. d. Velden, 

/'2049J M t i i . r . e n 21 Nov.: het verhoog. ?n en ver
ft 1986 zwaren der Rijnkade van liet waterschap Maarsen-
i> 19(17 broek; gegund aan D. de Lange, te Breukelen, 
0 1900 voor ƒ 1500. 
D 1873 Losser, 22 Nov.: het bouwen van oen school 
1 18501 in twee lokalen te Oldenzaal, met de levering 
» 1842 tan al de daartoe benoodigde materialen; ingek. 
» 1775 I 14 bilj., als: 
» , 1 7 7 1 j A. II. Jalink, Goor, ƒ 6775 
» 1585! C. Fro wijn, Ootmarsum, » 6700 
» 1580: I». J. op de Weegh, Oldenzaal. • « 4 7 3 
» 1398 | C. ten Zijthof, Goor, » 6180 

Gebr. Jebbink, idem » 6050 
A. Schreiider en B. Harneveld, Almeloo, * 6000 
II. II. Koers Hz., Wierden, » 5995 
.1. II. Giunder, Rossum, » 5895 
A. Schrcuder en fl. Harneveld, Almeloo, a 5825 
B. Franzen, Oldenzaal, A 5807 
F. B Kammerich, idem » 5740 
C. J. ter lillen, idem » 5673 
A. Schoo, idem » 5643 
A. A. v. d. Berg, Hengeloo (O.), » 5600 

Omtrent het al of niet gunnen aan den minsten 
inschrijver is de goedkeuring van den raad 
voorbehouden. 

H o i « l o k e n s k e r k e de voorziening der oever-
afschuiving; onderhands gegund aan C. de Wilde, 
tu Kattendijke, voor ƒ 650U. 

I*. Dronkers, 
A. de Beste. 
A. Jacobs, 
J. Snoep, 
J. de Jonge Wz 
A. Smit, 
\V. tie Hoste, 
H. v. Sprang, 
A. v. d. Visse. 

Gegund aan W. de Beste. 
V H a g e , 20 Nov.. onder beheer van het mi 

nisterie van waterst. enz.: lo. de uitvoering L. Dekker, idem 
van werken tot voortzetting der normaliseering i ,1. Zeldenrust. Warfum 
van de rivier de Waal bij Winsen, onder de R. Zeetft, Kenruin, 
gemeenten Valburg, Dode waard, Ewijk en Druten; P. Nieland, Wirdum, 

te 's-Bosch, ƒ675 
» idem I 673 
•< Utrecht, » 643 
i 's-Bosch, » 629.40 
t idem o 623 
i idem « 619 
• idem * 595 
• idem o 589 
• idem n 560 

102.600 
120,000 

ingekomen 5 bilj., als 
W. P. de Vries, Rossum, 
A. v. d. Vlies, Zalt-lïoininel, 
L. A. v. Haaften. Sliedreeht, 
J. H. v. Hezewijk. Lobit, 
H. v. Anroov Jz„ Nieuwaal, en A. J. 

Vermeulen. Nijmegen, 
Raming 

2o. de uitvoering van werken tut voortzetting 
der normaliseering van de rivier de Waal bij 
Dodewaard, onder de gemeenten Dodewaard. 
Echteld en Druten; ingek. 7 bilj., als: 
W. P. de Vries, Rossum, 
A. Prins Thz., Sliedreeht, 
A. v. d. Vlies, Zalt-Bommel, 
C. Visser Gz. Sliedreeht, 
.1. v. d. Plas, Hardinksveld, 
H. v. Anrooy Jz., Nieuwaal, en A. J. 

Vermeulen. Nijmegen, 
L. A. v. Haaften, Sliedreeht, 
Raming 

llllvei'sum, 20 Nov.: het leveren eu stellen G. J. Doorninck, 
van een ijzeren hek op de nieuwe algemeene i F. en E. Schipper, 
begraafplaats te Hilversum; ingek. 28 bilj., als: | E. v d. Woerd Jz 

Zuidlaren. 21 Nov.: het verbouwen en ver
grooten van een bestaand schoolgebouw met 
bijlevering van materialen en ameublement; 
ingek. 19 bilj,, als: 
11. JalvingenH Smallenbroek. Assen, ƒ 10,998 
II. Nieland, Warfum, > 10,950 
II. Moorman, Bedum, » 10.546 

10,500 
10.200 
lt.087 
9,992 
9,545 
9,289 
9.180 
9.109 
8.997 
8,920 
8,910 
H.b'.'O 
8,888 
8.560 
8,435 
8,268 

A. Sikkens, Noordlaren, 
ƒ' 124,6'0 | G. Kliphuis, Annerveenschekanaal, 
» 120,000 : (;. Lentz. Noorddijk. 
» 106,600 O. I'. Oll'ringa, Donkerbroek. 
» 105,900 II. de Vries, Zuidlaren, 

11. C. Wiegmink. idem 
B. Bergers. Annerveenschekanaal, 
H. A. Zondag, Zuidlaren, 
L. Horuaii, Zuidlaarderveen, 
A. v. Veen, sluis III Vries, 
H. Sikkens, Noordlaren, 

: II. Steenstra, Zuidlaren. 
ƒ 86.880 ! Gegund. 
» 86,800 I Raming ƒ 8913.23 
n 85,800 Deventer, 21 Nov.: het bouwen van vijf 
» 84,734: heerenhuizen, aldaar, onder beheer van den 
» 83,275 architect G. te Riele Wz., te Deventer; ingek 

20 bilj., als: 
» 77,400 J, v. Burk, Oosterbeek, en 
. 76.675 ' W. VVissink 
» 89,600 A. ter II 

Th. M. Blom. Haarlem, 
H. Groenier. Stadskanaal, 
Herkelbech v. l-.'nkhui/en, Breda, 
P. J. Ilorrman, Utrecht, 
C. I). Buitendijk, Leiden, 
J. Werenherg, Deventer, 
C. L. Fransen, idem 
Rogier, Nerini Richter, Uergen-op-Zoom 
N. A. Spronk, Rotterdam, 
A. de Boer, Deventer, 
P. Klinkenberg, Wormerveer, 
F. J. Bijlard Sc Zn.. Hilversum, 
P. Groenhuizen, idem 
C. J. Kelderman, Deventer, 
V. d. Lende. Wolvega, 
C. J. Schouten, Hilversum, 

ƒ 2999 .1. Wittevecn, 
» 2649 ; II. v. d. Worp, 
» 2598 I C. Petri Jr., 
. 2446 .1. E. Rood, 
» 2436 W. Eskes Sc Zn., 
> 2419 ' H. Olthof, 
» 2419 G. Beltman, 
> 2345 A. J. Markerink, 
. 2369 J. Pot Jz„ 
• 2186 W. J. Kolkert, 
» 2179 G. Hofstede, 
• 2128 B. v. d. Spoel, 
. 2120 II. Visser, 
> 2099 ' J. Lainmers, 
» 2060 | J. Aalpoel, 
» 2050 I Voorloopig gegund. 

te Arnhem, 
» Wageningen, 
, Deventer, 
i> Genemuiden, 
• Deventer, 
a idem 
n idem 
. idern 
i idem 
» idem 
» idem 
» idern 
n idern 
> idem 
» idem 
» idem 
> idem 
n idem 
» idem 
II idem 

ƒ 38,300 
» 37,700 
» 35,946 
» 34,947 
» 34.337 
> 33,885 
» 33,883 
. 33,262 
» 32,990 
II 32,961 
» 32,958 
» 32,659 
, 32,521 
» 32.100 
• 31,910 
, 31,839 
» 31,753 
• 31,580 
» 31,400 
I. 31,296 
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A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

A A N B K S T E D I N U E N . 
Maandag , 2 Dei . 

(.rollingen, te 12% uren, door burg. en weth.: het uitvoeren van 
werken voor de verbetering van de gemeentelijke bad- en zweminrich
ting, met bijlevering van al het benoodigde. Hilj. inzenden uiterlijk 30 
Nov., vóór 4 ,/ ï uren. 

Wageningen, te 1 uur, door burg. en weth.: het vernieuwen van 
de stoep van het gemeentehuis. 

Dordrecht, te 1 uur, door burg. en weth.: het maken van eene 
loopbrug, samen te stellen van hout en ijzer, over de Houthaven, 
aldaar. 

'N- l lagr. te I1/* uren, door burg. en weth.: het graven en dem
pen eener vaart, metselen van fiuideeringeii e n divers grondwerk, ten 
behoeve van de gemeente-gasfabriek. 

Kimrhedé. te 71,.» uren, voor J. Kappers, in het hotel r>|)o Graalf": 
het bonwen van twee woonhuizen op een terrein, gelegen aan bet 
Getvert. aldaar. Aanw. te 10 uren. 

Amsterdam, door de Holl. ijzeren spoorwegmaatschappij, in kamer 
46 van het centraal administratiegebouw: bestek no. 447/4, het maken 
van de aarde- en spoorbaan tot aansluiting van den spoorweg Schie
dam— Hoek-van-Holland, aan den Hollandschen spoorweg nabij liet station 
Schiedam. Raming f 22,400. (Z>e advert, in «*• 48.) 

I.lnodug, :t Der. 
Franeker, te 11 uren, door liet dijksbest. der Vijf deelen zeedijken 

Binnendijks, in het Stationskolïiohuis van G. Veenstra: het maken van 
eene steenglooiing aan de zeewering, ter lengte van 400 M' en ter 
breedte van Lü.80 M 1., in -t bijhehoorend aardwerk. Inl. bij den opzichter 
Lettiuga, te Roptazijl. Aanw. gehouden. 

Utrecht, te ü uren. door de maatschappij tot expl van staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: bestek no. 502, het leveren en leggen 
van gegoten-ijzeren waterleidingsbuizen met toe behooren. ter verbinding 
van het waterreservoir met de Leeuwarder waterleiding en het maken 
van wascbinrichtiugeii in de locoinotievenloods op let station Leeuwar
den. Aanw. gehouden. (Zie advert, i» tt°. 47.) 

Breda . te 2-/, uren, door het R.-K. par. kerkbest. van O-L.-Vr.-
Hem el vaart, aan de in-aanbouw-zijnde parochiekerk aan de Ginneken-
straat. aldaar: het maken en plaatsen van eikenhouten zitbanken met 
bijhoren, alsmede van de daarbij benoodigde grenen bouten bevloeringen. 

Woensdag, 4 Dcc. 
'«-Hage, tc 11 uren, dour het ministerie van waterstaat enz.: het 

onderhoud van de schutsluizen e n bijbehoorende werken te Niehteveeht, 
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. ge
houden. Raming ƒ 1875. 

' * H a g e . te II uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhoud van de voltooide werken van het Meiwedekanaal van be
noorden de schutsluis bewesten Utrecht tot de Lek, ouder de gemeenten 
Utrecht, Oudenrijn, Jutfaas en Vreeswijk, prov. Utrecht, ged.'90, behoo-
rende tot de werken voor den aanleg van een kanaal ter verbinding 
van Amsterdam met de Merwede. Inl. hij den hoofdingenieur Wellan, 
den ingenieur Kemper, beiden te ('trecht. en den opzichter Olie, te 
Jutfaas. Aanw. gehouden. Raming: perc. 1 / 4010. perc. 2 ƒ 6380. 

'•-Hage, tc 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van werken tot voortzetting der verbetering van de rivier de 
Maas, tusschen de kilometerraaien 148 en 151 der rivierkaart. onder 
de gemeenten Bergen, prov. Limburg, eu Boxmeer, prov. Noord Brabant. 
Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage. den ingenieur Steijn 
Pane te 's-Bo^eh, en den opzichter Kooremau. te Venloo. Aanw. ge
houden. Raming ƒ 18,000. 

s - H a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: hut 
bouwen van waehterswoiiingen. het stellen van afrasteringen en over-
wegsluitingen voor het gedeelte Schiedam—Maassluis van den spoorweg 
Rotte •daui--Hoek-van-!!i>ll:uiil. Inl. bij den waarnemend eerstaanwezend-
ingenieur der staatsspoorwegen, te Rotterdam. Aanw. gehouden. Ra
ming /' 47,700. 

V11 a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 
uitvoering van werken tot voortzetting der nonualiseering van de rivier 
de Waal, onder Kist, Valburg. Nijmegen en Beuningen, prov. Gel'eiland, 
tusschen de kilometerraaien 27 en 'W der herziene rivierkaart. Inl. hij 
den hoofdingenieur Leemans, te's-Hage, en den ingenieur Uastendijk, te 
Nijmegen. Aanw. gehouden. Raming ƒ 60,500. 

Amsterdam, te i l uren, door den schout-bij-nacht, directeur en 
kominandaiit der marine: het bouwen van een steen kolen magazijn aan 
den noordelijken oever van het Noordzeekanaal in polder VII. niet de 
verruiming van het kanaal voor het magazijn en den aanleg van steigers. 
Aanw. gehouden. 

. . . n i - . i t - i -dam. te 11 uren, d<K>r den directeur en commandant der 
marine: de levering van ongeteerd en geteerd touwwerk. 

Vnrscvcld (Geld.), te 12 uren. door burg. eu weth. van Wisch: 
lo. bet verbouwen der oude gemeenteschool, aldaar, tot raadhuis; 
2o. het afbreken der oude gemeenteschool te Silvolde en het daarter-

plaatse bouwen van een brandspuithuis. Aanw. 4 Dec, te 8 uren te 
Silvolde en te 10 uren te Varseveld. 

Donderdag, .1 Dcc. 
Middelburg, te 10 uren, door Gedcp. Staten van Zeeland, iu de 

Abdij: hot doen van herstellingen aan- en het onderhoud ged. 3 jaren, 
ingaande l Jan. '90, van de drijvende aanlegplaats, de steenkolenberg-
plaats en het gebouw voor den prov. stooinbootdieust op de Westerschelde 

te Vlissingen. lid. bij den hoofdingenieur en den opzichter L. , R» 
Plasschaert, beide te Middelburg. (Herbcsteding.j |QB 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van wateist. enz., aan 
het gebouw Tan het prov. best.: het leggen van een dam langs het 
vaarwater in het Open II. buiten den afsluitdijk hij Schellinkwoude. en 
het afzanden der gronden, bestemd voor den aanleg eener visschers-
Imven te IJmuiden. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, den inge
nieur De Bruijn en den adspirant-ingenieur Marinkelle, heiden te 
Amsterdam. Aanw. gehouden, lïainiri- ƒ 539,600. (Herbesteding). 

AmMerdam, te ï'.i uren. door D. van Hoorn, in het koffiehuis ode 
Roode Leeuw": het verbouwen van bet perceel aan den Haarlemmer
dijk no. 135. lui. bij den architect S. G. VI ie ken. Aanw. 3 Dec, 
te 11 uren. 

•altenpeet, door den architect A. Velding: het afbreken van het 
bestaande en het bouwen van een nieuw voorhuis, bewoond door Jan 

Il,>,i|, !,. ii , - i i : l"j 11' 1 l . i n e . Aanw. L' Dec te i 2 uren. 
Vrijdag, ii Der. 

Zwolle, te 12 uren, door let ministerie van waterst. enz., aan het 
het gebouw van het prov. best.: het vierjarig onderhoud van het 
rijkskanaal het Meppelerdiep. met de rijkssluizen te Zwartsluis en andere 
bijbehoorende werken in Overijsel, aanvangende 1 Jan. '90. Inl. bij den 
hoofdingenieur Reuvens, den ingenieur Mulder en den opzichter Augustijn, 
allen te Zwolle. Aanw. gehouden. Raming J' 7470 per jaar. 

Z a t e r d a g , 7 D e r . 

A n i M erdam, te 12 uren. door dijkgraaf en heem raden van den 
Amstel en Nieuweramstel in het gebouw »Odéon": 

lo. het eenjarig onderhoud van 1 Jan. '90 af. van het AmstelkanaaJ, 
de Drecht en de Aar, met de voorwallen, bruggen, wegen en annexe 
werken, onder beheer van het heemraadschap; 

2o. het leveren van grint, puin, klei en andere materialen op de 
wegen en de voorwallen; 

Mo. het leveren van nieuwe en oude bestratingswerken met annex 
ptiinverv,ier. Inl. bij den algemeenen np/icliter A. de Groet, te Ouder
kerk a/d. Amstel. 

. f l a a n d a g , U D e r . 

V H a g e , , te l l ' / i uren, door het prov. best. van Zuid-Holland: het 
onderhouden van de werken behoorende tot het jaagpad langs den Vliet, 
tusschen Leiden en Delft, ged. 2 jaren, ingaande 1 Jan.'90en eindigende 
3L Dec. '91. lui. bij dei: I fdingenieur .1. van der Vegt. te 's-Hage. 
Raming f 6800. 

I l o c d e k e i i w k e r k e IZ-.-JI.;, ! • i uren, ,loer bet i»i!ib>b,t. der watering 
lloedeken-kerke: het leveren en lossen van 3600 seheepston gewone 
Lessiiiesche of Dooriiiksche steen en 3600 seheepston afval van Doornik-
sche-, Lessiiiesche- of basaltsteen. Inl. bij den opzichter J. Kolijn, 
aldaar. 

H a a i e n (N.-Hr.), te 3 uren. door burg. cn weth.: het bouwen van 
een raadhuis en een brand-puithuisje, aldaar. Inl. bij den bouwkundige 
A. Willems. te Oosterwijk. Aanw. 2 en 9 Dcc. te 2 uren. 

4 . i «HitniEt-ii , te 6','j uren, di>or de raadscommissie voor de gasfabriek: 
de leveling van grenen-en vurenhout, lood, zink, soldeersel, enz., rongen, 
spijkers enz., steen, kalk. cement, dakpannen, vloeren, estrikken enz., 
verfwerkeii, voerwerken, ijzer enz. Bilj. inzenden uiterlijk 9 Dec, 
vóór 12 uren. 

ijzer 

liinfcdag. ft» Dee. 

w o n i n g . A a n w . 3 Dei 

Amsterdam, te 12 uren. in liet O.-I. Huis: de verbouw van liet 
O.-I. Huis, aldaar, lui. bij den rijksbouwmeester in het le district, te 
'8-Hage. Aanw 2 Dec, te 10 ' / , uren. Raming ƒ 90,800. 

U r n Ir . te 2 uren. door do maatschappij tot exploitatie van staats
wegen aan het centraalbureau: 

lo. bestek no. 138, de levering van stalen dwarsliggers met klemplaten; 
2o. bestek no. 141, de levering van ijzeren haakbouten; 
liu. bestek no. 142. de levering van eiken wissel hout en eiken bruglig-

gei"S, ten behoeve van ie staatsspoorwegen. (//*• advert, m n°. 48.) 
Brachten, te 6 uren, bij de Wed. I'. van Blom, op bot Ureterper-

verlaat: het bouwen van een nieuw woonhuis iu de «Dubbele buurt" te 
Zuid-Drachten. Inl. bij den architect I). D Duursma. 

Heeren veen, te 8 uren: het bouwen \an een huis bestemd voor 
kantoor van Gebr. Misp 
te I uur. 

W o e n s d a g . It Dee. 
'tt-llage, te 11 uren. door het ministerie 

uitvoering van baggerwerk in het vaarwatei 
tusschen de kilometerraaien 39 en tl der riviei 
meenten Obbicht en Grevenbicht, prov. Limburg 
ingenieur Leemans, te 's-llage 
en den opzichter Willems, te 
Raming /' 0.60 per M \ 

's-llage, te U uren, door liet ministerie van waterstaat enz.: het 
aanleggen van eene kade, het aanbrengen van reuiuiingwerken eu hot 
plaatsen van ducdalven bij de schutsluis te Sint-Andries. behoorende 
tot ile werken van de rivier de Waal. onder de gemeente lleerowaarden. 
Inl. hij den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, en den ingenieur 
Castendijk, te Nijmegen. Aanw. I Dec. Raming / 2400. 

H-Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van werken tot beteugeling der doorvaart naar den afgedamden 
Maasarm boven de schipbrug te Hedel. aan den rechteroever der rivier 
de Maas. tusschen de kilometerraaien 21 en 25 der herziene rivierkaart. 
onder de gemeente Linpel, prov. Noord-Brabant, lui. bij den hoofd
ingenieur Leemans, te VHage, den ingenieur Steijn Parvé en den 
opzichter Groenen, beide te 's-Bosch. Aanw. 4 Dcc Raming f 3600. 

VHage , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de 
aanleg van een gedeelte kanaal met bijbehoorende kunstwerken van 

van waterst enz.: de. 
van de rivier de Maas, 

rkaart. onder de ge-
In), bij den hoofd-

den ingenieur Steijn Parvé, te 's-Bosch, 
Maastricht. Aanw. 4 Dec. te 12 uren. 

http://ni-.it-
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nabij cn benoorden <lcn lluarnju, gemeente Breukelen—Nyenroda, tot 
nabij cn hc/uidcn iion Zovlwog. gemeente Maarson. behoorende tot de 
werken voor den aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam 
met ile Merwede. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan. te Utrecht, en 
den ingenieur Kluit, te Amsterdam. Aanw. 5 Hoe, te 12 uren. Kaming 
ƒ 215 000. 

's-Hage, ie 11 uren. door bet ministerie van waterstaat en/..: de 
uitvoering van baggerwerk tot voortzetting der verbetering van de rivier 
de Waal. tusschen Nijmegen en Tiel, tusschen de kilometerraaien XXVII 
en LVI der herziene rivierkaart. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, 
te 's-ll.ige, len ingerieur Castendijk, te Nijmegen, Raming ƒ0.17 
per M1. 

V c a g r , le 11 uren. door bet ministerie van waterstaat eu/..: het 
Verrichten van baggerwerk iu de Oude-Maas bij Nederhoven. Inl. bij 
den ho ifdingenieur I lans. te 's-Hage, den ingenieur Hongonhooin 
en den opzichter lie Kiewit. beide te Dordrecht. Aanw. :! Dcc. Raming 
ƒ0.10 per M'. 

'H.l l i ige. te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: de 
verruiming van bet Penantengat en afdamming van het Waaigat op 
het Zwartewater. tusschen de kilometerraaien 7 en 9, onder de gemeente 
Zvvollel kerspel, lil de p in . I Kel'ljsel. Ilil. bij den hoofdingenieur 1 mans, 
te 's-Hage, den ingenieur Kscher. te Zutfen en den opzichter Messer. 
te Qenemuiden. Aanw. 4 Dec. Kaming f 10,000. 

Belewaru, te 12 uren. door burg. eu weth.: het amoveeren van het 
gebouw ..de tusschenschool" en bet bouwen eener nieuwe school met 
zes lokaïen in de Kerkstraat. Aanw. 5 Dec. te 11 uren. 

Amsterdam, te I uur. ten behoeve van's rijksoverzeesche bezittingen, 
in een der lokalen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen: de 
levering van diverse materialen, gereedschappen enz., in (JG perc. 

Ili.ml. i .lag. 12 Dec. 
Haarlem, le 11 uren. door het ministerie van w.Oerstaat en/.., uan 

het gebouw van het prov. best. : het driejarig onderhoud der rijks-
zeewerkeu op bet eiland Wielingen, lui. bij den hoofdingenieur, te 
Haarlem, den ingenieur Keurenaer, te Hoorn, en den buitengewóón-
opzichter Oorter, te Wieringen. Aanw. 4 Dec. Raming ƒ 7200 per jaar. 

Ilrctlii. le 11 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
aldaar, in het kofliehuis «de Hours van Breda": het verbeteren van 
eene woning bij de Kon. tuil. academie, te Breda. Bilj. inzenden uiterlijk 
11 lie... voor 3 uren. Raming f 205H. 

Vrljdaf, l 5 lier. 
's-Haseh, te 10'/, uren. door bet ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het aanbrengen en onderhouden van 
beplantingen op de kanaaldijken langs de Zuidvvilleinsvaart, in de prov. 
Noord-llrabaiit. in twee perceelen. Inl. in het fle district, te 's-Hoscb, 
den iii-eiiieur Schuurman te Vucht, en den opzichter Dommee, te 
Aarle-Rixtel. Aanw. fi Dec. Raming: perc I f I860, perc. 1 f 1350. 

*»-llage. Ie 11 uren, door het ministerie van marine: het bouwen 
van eene gasfabriek bij de Bergbaveti aan den lloek-van-llolland. Aanw. 
7 Dec. le 1 uur. 

Zwolle, te 12 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van de rijkswerken 
en bet uitvoeren van daartoe noodige leveringen, herstellingen en ver
nieuwingen op het eiland Schokland, prov. Overijsel. Inl. bij den hoofd
ingenieur Reuvens. den ingenieur Mulder eu den opzichter Ritmeester, 
allen te Zwolle. Aanw. fi Dec. te 0 uren. Raming ƒ 27.500 per jaar. 

's-Hage, Ie I uur. dour den inspecteur, chef van het technisch beheer 
der rijkstelegraaf, in het gebouw Kazernestraat no. 3: de levering van 1 

ijzeren telegraafpalen, model llenley; ijzeren haakvormige isnlatordragers 
en Motse-papierinllen ten behoeve van 's rijks overzeesche bezittingen, } 
in 4 perceelen 

Leeuwarden, te 1 uur, in het gebouw van Let prov. best.: 
lo. het vernieuwen van het bestaande Slokeisverluat of sluis nu. VII 

in de rouipagiions- of Appelschaastervaart bij Appelscha. Raming 
ƒ 22.00(1: 

2o. het bouwen van wacbterswoningen bij de sluizen te Lippenhuizen, 
Hcmrik en Wijnjeterp, in de Appelschaastervaart. Raming /' 7100. (Zie 
advert, in 48.) 

Zaterdag, 14 lier. 
Haarlem . te 3 uren, door den architect D. E. L. van den Arend, in I 

nCafé neuf": het bouwen van eene villa iu het Klorapark te Haarlem, i 
Aanw. 10 Dec., te 3 uren. (Zie advert, in n'. 48.) 

Maandag, l o Der. 
t i i e e h l . te 2 uren. door de Ooster-stoomtrammaatscbappij, aan bet 

kantoor van genoemde maatschappij: het leveren van scbildersinateria-
len en inachinekaniei behoeften, in 12 |ierc. 

II IOS.I.1 v , 17 l i l . 
Assen, te 12 uren. door bet ministerie van binnen], zaken, aan 

het gebouw van het prov. best.: bet onderhouden van- en het doen ' 
van herstellingen en vernieuwingen aan de gebouwen der rijks-hoogere i 
burgerschool te Meppel, ged. '00 en '01. Inl. bij den rijkshoiiwkundigo 
voor de onderwijsgebouwen en/... te s-Hage. en den hoofdopzichter der 
universiteitsgebouwen .1. <'. Ilubscher, te Groningen. Aanw. 10 Dec, te ' 
12 uren. Raining ƒ 1300. 

t i u i ' , i _ te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van staatsspoor
wegen, aan het centraalliMreau: bestek no. 145, het leveren en inkepen 
van dwarsliggers, in 32 perc. (Zie adcert. in n°. -18.) 

Assen, te 2 uren, door bet ministerie van waterstaat enz, aan het 1 
gebouw van het prov. best.: het uitvoeren van eenige werken tot | 
verruiming van bet boveiipalul der Deutsche hoofdvaart. Inl. bij den j 
hoofdingenieur Reuvens, te Zwolle, en den ingenieur Wiirtnian, te Assen. 
Aanw. 10 Dcc Raming / (1000. 

Hotterdam. in bet Timmerhuis: de levering van getrokken en vlakke 
Waalklinkers, Waalbardgiauvv, Waall 'ongrauw, straatklinkers uit 
Utrecht of van de Maas, Uselstraatplavei en beste harde IJselondersteen. 
escaiissijiisch-steenen trottoirbanden, l.uiksche kluitkalk, Doorniksche 
waterkalk, porfierkeien. steenslag van natuurlijke steen, grove grint, 
grintzand, nietselzand. duinzand, gegoten.ijzeren straatsyphons en straat- | 
bemeranilen, staaf-, hand- en plaatijzer. (Zie advert, in w°. 48.) 

Rotterdam, in het Timmerhuis: de levering van tegels, dakpannen, 
kannenbuizen, pleister, tras, pnrland-crmcnt. touwwerk, hennep, snuit 
van vlas, teer. hruinwerk. mos. strookdweilen, blokmakerswerk, borstel-
makei-swcrk, sponsen, groen laken, tochtvrics, grijs linnen, behangsel-

lini al', mdoeken, molton- eu wollen dweilen, Amerikaanse!, was
doek, gonhjtilinnon, gromlpapier, singel, ineuiielkooni, band,j.iloezienand-
lailder, glazen ballons, lampenglazen, zeemvellen, leder, patentolie, groene 
zeep. kaarsen, Amei ikuansche reuzel, vet (roet), wagensmeer, poets-
katoen lampenkatoen, turf, houtskolen, bezems, boenders, manden, zink, 
lood, veriioil-looden buizen, metalen main- en tapkranen, spijkers, ijzer
waren, kolenbakken, staal, verfwaren en vensterglas. (Zie advert, 
in «S. 48.) 

Weensaag, I S , l i e r . 
's-llage. te 11 uien, door hot ministerie van waterstaat enz.: het 

verdiepen van de beddingen der rivieren de Amer en het Oude-Maasje, 
onder de eenieente Made eu Driminelen tusschen de kilometerraaien 53 
en öll. behoorende tot de werken voor het verleggen van de uitmonding 
der rivier de Maas Inl. aan bet bureau voor de verlegging van den 
Maasmond te 's-Bosch. Aanw. 12 Dec. te 11 uren. Raming ƒ 188,000. 

'.-Hage. te 11 uren, door bet ministerie van waterstaat enz.: de 
uitvoering van werken tot voortzetting der norinaliseering van de rivier 
de Waal, onder Ochten (g .-onto Kchteld), Llzendoorn. Druten en 
Leeuwen (gemeente Wamel) prov. Gelderland, tusschen de kilometer
raaien 45 en 52 der herziene rivierkaart. Inl. bij den hoofdingenieur 
Leemans, te 's-llage en den ingenieur Castendijk, te Nijmegen. Aanw. 
13 Dec. Raming /' 112,000. 

's-llage, le 11 uren, door bet ministerie van waterstaat enz.: de 
uitvoering van werken tot voortzetting der norinaliseering van de rivier 
de W'aal, on Ier de gemeente Wamel, prov. Gelderland, tusschen de 
kilometerraaien 5] en 50 der herzi'ne rivierkaart. Inl. bij den hoofd
ingenieur Leemans, te 's-llage, en den ingenieur Castendijk, te Nijme
gen. Aanw. 14 Dec Raming ƒ 77.000. 

's-Hage. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: bet 
maken vai i gebouw voor sluispersoneel nabij den St.-Antoniedijk, 
gemeente Dieinen (prov. Noord-Holland), b'hoorende tot de werken voor 
den aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de 
Merwede. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan, te Utrecht, en den inge
nieur Kluit, te Amsterdam. Aanw. 12 Dec, te 11 uren. Raming 
ƒ 25,000. 

's-llage. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van voltooiingswerken bij de schutsluizen nabij den St.-Antonie
dijk, onder de gemeente Dieinen (prov. Noord-Holland), behoorende tot 
de werken voor den aanleg van een kanaal ter verbinding van Amster
dam met de Merwede. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan, te Utrecht, 
en den ingenieur Kluit, te Amsterdam. Aanw. 12 Dec, to 11 uren. 
Raming ƒ 12.350. 

'«-Hage. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
voltooien van een gedeelte rivier nabij het Keizersveer. tusschen de 
kilometerraaien L f- 600 en LUI j - 750, onder de gemeenten Raams
donk en Maile-Driinuielen, behoorende tot de werken voor het verleggen 
van de uitmonding der rivier de Maas. Inl. aan bet bureau der werken 
voor de verlegging van den Maasmond, te 's-Bosch. en aan bet directie-
verblijf te Keizersveer Aanw. 10 en 11 Dcc, te 12 uren. Raming 
/' 580.000. 

's-Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: bet 
onderhoud eu herstel van de landsgebouwen, te 's-Boseh. ged.'y.'l. Inl. 
hij den rijksbouwmeester in het 2e district, en den hoofdopzichter voor 
de landsgebouwen Weinberg, beide te 's-llage. Aanw. II Dec, te 9 
uren. R.nning f 33,071. 

Amsterdam, ie i uur. in het koloniaal etablissement: het onder
houden van en het aanbrengen van eenige verbeteringen en herstellingen 
aan voornoemd etablissement, ged. XQ—'92. Inl. bij den hoofdopzichter 
der landsgebouwen G. D. Wijndels de .lough. Aanw. II Dec. te 10 uren. 

Iloudei-dag. IU Her. 
Huarleni. te 11 uren. door bet ministerie van biiinenl. zaken, aan 

het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en liet doen 
van eenige herstellingen en vernieuwingen aan de gebouwen der 
rijks-hoogere burgerschool te Alkmaar, ged. '90. on '91 Inl. bij den 
rijksbouivkimdige voor de onderwijsgebouwen enz... te 's-Hage, en den 
hoofdopzichter der universiteitsgebouwen K. de Boor Hz., te Leiden. 
Aanw. 11 Dec, te 11'/., uren. Raming ƒ 1776. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
bet gebouw van het prov. best: het onderhoud van de werken der 
l'etteiner zeewering, in de prov. Noord-Holland, ged. '90. 'UI ot: '92. 
Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur Keuipees, te 
Alkmaar, en den opzichter Kooreman. te Petten. Aanw. 12 Dec Raining 
/' 10,000 per jaar. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderbond van het 
jaagpad e. a. langs het Zuider -en een gedeelte van het Noonlerspaarne, 
prov. Noord-Holland, lui. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, den 
ingenieur De Bruijn, te Amsterdam, en den opzichter Hrauns, te Haar
lem. Aanw. 12 Dcc. Raming /' 625 per jaar. 

Haarlem , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
bet gebouw van het prov. best: bet onderhoud van de werken der 
HeldiTsrho zeewering in de prov. Noord-Holland, ged. de jaren '90. '91 
en '92. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur Keuipees. 
te Alkmaar, en den opzichter Koot, te Helder. Aanw. 12 Doe. Raming 
/' 7200 per jaar. 

Her ^'i o up / . D U i n te 12 uren, door den ontvanger der registratie en 
domeinen, in bet Nt derlanilseb kofliehuis: bet slechten van de vesting
werken in het Zuiilerfront te Itergen-op-Zoom. Aanw. 16, 17 en 18 
Dec, te 12 uren. (Zie advert, in n°. 48.) 

Vrijdag. 2 0 l)ei 
s-ltns,!, te 10'f, uren, door het ministerie van waterstaat enz., 

aan het gebouw van het prov. best.: bet aanbrengen en onderhouden 
van beplantingen op den rijksweg van Ik'st over Kindlieven nanr de 
Belgische grens, prov. Noord-Brabant, lui. bij den hoofdingenieur in 
het (le district, te 's Bosch, den ingenieur Schuurman, te Vucht, enden 
opzichter Dioden, te 's-Bosch. Aanw. 13 Dcc Raming ƒ 1600. 

's-Kosrli . te 10'/2 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
bet gebouw van het prov. best.: het aanbrengen en onderhouden 
van eene beplanting op den rijksweg van het Sleeuwijksche veer naar 
Breda, onder de gemeente De-Werken, prov. Noord-Brabant. Inl. bij 
den hoofdingenieur in het 6e district, te 's-Hosch, den ingenieur Van 

Nes van Meerkerk, en den opzichter llenkehnan, beide te Breda. Aanw. 
i:j Dec. Raming /' 1000. 

'•-Ilasrh. te 1(1'|, uren, door het ministerie van waterst. en/... aan 
hel gebouw van het prov. best.: bet aanbrengen en onderhouden van 
eene beplanting op den rijksweg van Prinsenhage naar het Tolensche 
veer, onder de gemeente Halsteren, prov. Noord-Brabant. Inl. bij den 
hoofdingenieur in het 6e district, te 's-Bosch. den ingenieur Van Nes 
van Meerkerk en den opzichter Kuilen, beide te Breda. Aanw. 13 Dec. 
Raming / 760. 

«roll ingen, te 12 uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
hel gebouw van het prov. best.: het onderhouden van de rijks-kweek
school voor onderwijzers te Groningen, geil. '90 en '91. Inl. bij den rijks-
bouwkundige voor' de onderwijsgebouwen enz., te s-llage. en den 
hoofdopzichter der universiteitsgebouwen J. C. Ilubscher, te Groningen. 
Aanw. 14 Dec, te 1 uur. Raining f 700. 

Srealngea, te 12 uren, door bet ministerie van binnen), zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: bet onderhouden van- en het doen 

van eenige vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen der rijks
universiteit te Groningen, ged. 90. Inl. bij il ijksbouwkundige voor 
de onderwijsgebouwen enz... tc 's-llage, en den hoofdopzichter der 
universiteitsgebouwen J. f'. Ilubscher, te Groningen. Aanw. 13 Dec, te 
10 uren. Raming ƒ 9440. 

I.'roningcn. te 12 uren, door bet ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van bet prov. best.: het onderhouden van- en het doen van 
bei s i e l l i n . ' e i i . i i vernieuwingen aan be; rijks-,iirhiolgehouw Ie Gro
ningen, ged. '90 en '91. Inl. bij den rijksbouwkundige voor de onder
wijsgebouwen enz.. Ie 's-llage, en den hoofdopzichter der universiteits
gebouwen J. IJ. Ilubscher, te Groningen. Aanw. 14 Dcc. te 10 uren. 
Raming /' 1000. 

Ilursi Ir (Zeel.), te 1 uur, door het best. der waterkeering van het 
calamiteuse waterschap Kllownutsdijk en den calamiteusen polder 
Borsele. in de directiekamer: liet maken van werken tot verbetering 
ilei li e- in: i l l ' i i i " II irsele \ i i w. I.'! en 18 Dei . v ei I n . 
Raming 1400. 
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AANBESTEDINGEN. 
Utrecht, 16 Nov., voor rekening der ge

meente: lo. de uitbreiding van het pharmaceu
tist:!! laboratorium; ingekomen 23 hilj., als: 
A. .1. Cronert, te Utrecht, / ' 8900 
J. H. de Borst, » idem » 88861 
P. Leenden, » idem » 8808; 
J. de Kruif, » idem » 87001 

R. Pisa, » idein » 8347! 
H. M. de Kolf, » idem » 8000 
D. M. de Leur, » idem » 7998 
W. v. Vloten, :> idem » 7977 
8. v. Rassel, » idem » 7957 
G. Kühne, » idem » 7947 
Gebr. v. Leeuwen, » idem » 7000 
(I. Vermeer, » idem » 7873 
\V. A. G. Jansen, » idem » 7844 
G. J. v. Vloten, » idem » 7837 
J. de Vos Jr., » idem » 7797 
J. W. de Leur, » idem » 7749 
K. J. Ruijscb v. Dugteren, » idem » 7729 
J. Krap. » idem • 7664 
A. v. Amerongen, » idem » 7599 
J. H. de Vos, » idem » 7475 
G. A. v. Haaren. » idem » 7340 
J. M. Wolll', » idem . 7293 
D. I'. II. v. Oort en J. v. 

E verdingen, » idem » 6:137 
Gegund. 

2o. de levering van a scboolineubelen en b 
leermiddelen voor de school aan de Kanaalstraat: 
ingekomen 7 bilj., als: 

a b 
G. .1. v. Vloten, Utrecht, ƒ 5828 
G. Kühne, idem 5488 
A. II. Kuntz, idem 5323 ƒ 1183 
J. Krap. idem 5125 835 
W. C. Weidner, idem 4950 8i)0 
H. Vermeer, idem 4500 1125 
D. P II. v. Oort en J. 

v. Everdingen, idem 3979 873 
Gegund: a II. Vermeer, * .1. Krap. 
Alkmaar, 18 Nov., ten behoeve der gemeente: 

10. de levering van straatklinkers, Waalvnrm 
Vechtsteen. in 3 perc; gegund. 

per 1000 
perc. 1. C. Kamp, te Linschoten, 150.000 

stuks ad ƒ 17.00 
20,000 -tuks ad • 17.89 
perc. 2, Formijne. te Tiel, 170,000 

stuks 1 » 15 75 
perc. 3. G. Kamp, te Linschoten, 170,000 

stuks ad » 17.43 
2o. de levering van Ben-ahinkeien: minste in

schr. E. Jansen & E. Soupart. 92.000 stuks 
14 X 16 cM. a ƒ 89.— per 1000 eu 4,000. • 
14 X 24 c.M. a » 133.50 per 10! 0; 
Niet gegund. 

• Hoge. 22 Nov.: het houwen van een villa 
bestemd voor kinderziekenhuis, aan de l.aan-van-
Meerdervooit te 's Hage. ouder beheer van den 
ingenieur-architect A. L. van Houdt, ie Amster
dam; ingek. 44 bilj.. als: 

volgens A volgens B 
J. Stroobacb, Amsterdam, /' 84.250 ƒ 75,350 
G. I). v. Doorn. idem ' 83,760 74,960 
N. Perquin ft Zn.. Herkei, 83.000 73,000 
11. G. Schuit Amsterdam. 82,850 

J. 1'. Miihlstall', Leiden, 79,000 
j F. Roest, 's-llage. 78.000 

W. v. Leeuwen. Hellevoetsluis. 78,842 
B. v. Buuren, Amsterdam, 78,760 

> J. F. Prenzler, idem 78,300 
A. C. Paardekooper, 's-llage, 7s.200 
H. Schouten, Amsterdam. 78.000 
K. Hollander, Gouda, 76.800 

Amsterdam. 7C800 
76,760 

Th. Ligthart, 
Meijer en V. d. Coolwijk, idem 
Gebr. M. en .1. A Houtman, 

's-Hage, 76,527 
H. R. Hendriks. Os, 76.480 
A. Paans. Amsterdam. 76,400 
W. Westerhof, Weesp, 7" 276 
E. II. Helle. Amsterdam, 76,100 
C. Eijsvojel, Aarlatnlervi-en, 7">,*17 
K. .1. B. v\ Damme. Amsterdam. 75.680 
M. A. J. Taverne, 's-Hage, 75,896 
D. Oosterink, N.-Amstel. 75,100 
C. .1. Maks Jz, Amsterdam. 74.9 id 
.1. Slenters. Haarlem, 73.70'! 
Oerlijn en De Haan. Amsterdam,73.100 

71.000 
70'." o 
70,<;:lfi 
71,800 
C i 1 . ' . - ' o 
59,000 
70 - in 
71.000 
71.20!) 
60.890 

67.927 
6*-, 500 
; . Dn : 
60,276 
fi'J 200 
67,847 
68.700 
f.7- J ti 
67.600 
l'.s L ' | | l l 

65.D00 
64.600 
67,000 
05,6011 
65.010 
65.000 
81.391 
60.600 
-.1.260 

11. Krijnen, '.i-llage, 73.000 
W. P. Teeuwisse, idem 72.,.i.'.0 
D. Ileijiuk, Amsterdam, 72,900 
D. Schut, idem 72.40.1 
B. Nieiivvenhuijsen, 's-Hage, 69.848 
J. Stellens, idem 68.100 
L. C. .1. Vellekoop, idem 57,520 

Gegund aan .1. Stellens te 's-Hage, volgens A. 
EHJmegen, 22 Nov.: liet verbouwen van een 

perceel aan de Molenstraat, en bet bouwen van 
een pakhuis aan de Zeigelbaan, onder beheer 
van den architect D. Semmelink: ingekomen 10 
bilj., als: 
Th. Delüijer, 
.1. v. il. Peppel, 

.1. M. Roos 
V. Eek en Scheltema. 
L. M. v. Henthem, 
F. Buskens, 
Gr. Buskens en J. G. 

Dekkers, 
.1. D. Opsomer, 
II. J. Delgijer en Joh 

Buskens, 
.1. Haspels J.Jz.., 
.1. B. Smits, 
Gegund. 

O i . s l i r l i e i k . 23 Nov 
woon- met winkelhuis aan de Atmastraat; ingek 
5 bilj., als 
W. I legen, te Oosterbeek, 

Stockholinerteer, J. Klim Jr.. idem J 187.20. 
Eriesche turf, I). Kooijman, idem, /' 6.20 per 

1000. 
Hollandsche turf, J. Schepens, idem, ƒ 4.30 

per 100(1. 
kachelblokken en kachelhout, C. Arbouw, idem, 

resp. ,'' 7.80 per M' en ƒ 0.54 per HL. 
takkebossen, T. v. d. Graaf Jz., te Papendrecht, 

f 4.21 per 100. 
olie en talk. A. C. Hofman Pz., te Dordrecht, 

resp. ƒ 295.62 en f 286. 
e,,e.,|( u-ijzeren - f latsypli ms. Penn eu llau-

duin. idem. ƒ 15.70 por stuk. 
hardsteenen trottoirbanden: rechte banden en 

gebogen binden. E. v. d. Wal, te Rotterdam, 
resp. ƒ 2.32 eu f 2.44 per M. 

riviergrint. II. den Breejen, te Hardinksveld. 
/ 1.88 per M». 

vervoer der riviergrint, A. de Bruijn, te Dub
beldam, ƒ0.85 per M». 

Het onderhoud der drinkfonteinen en eene 
pomp aan de Mijl. is gegund aan A. E. J. M. 
van Oppen te Dordrecht, voor ƒ 196. 

L e l d e n . 23 Nov.: bet afbreken van het perc. 
in de Waterst.'eg no. 3, en het bouwen van een 
burgerwooiihuis. onder beheer van den architect 
W. 'F. van der Heijden; ingek. 14 bilj., als: 

I.' Nijmegen, i 12.990 

a idem • 12 990 
1 idem • 12.740 
t idem ii 12,557 
1 [jbrjt'rgen, * 12,500 

| Nijmegen. 12.500 
idem » 12.300 

» idem „ 12.248 
ft idt-m • 11.603 
• idem " 1 I,:.".".! 

f 7289 
'» 6905 
. ÜS45 
» 6589 
» 6500 
. 0456 
» 6392 
. 6316 
. 6195 
, 6192 
» 6084 
. 61120 

i 6025 
.. 5974 

het bouwen van een 

.1. v. Hurk, 
II. Hussel-, 
H. W. Oldenhave, '. 
W. Hendriks. . 

II in , l , eilil . 23 Nov. 

idem 
idem 
idem 
idem 

/' 3249 
i> 3185 
~ 
., 2760 
» 273U 

76,100 
Knipper en Vree, idem 82,700 75.1-40 
i ' Duinker, idem 82.3(H) 75,300 
W. G. v. Berkum. idem 82,000 75,000 
II. Rietsnipler K Zn., idem 81,850 71,840 
C. 1). Kli'i'jn, Raamsdonk, 81.400 72.500 
A. J. v. Liemt. Amsterdam, 81.2(H) 72,000 
J. J. F. Roodenrijs. 's-llage, 81,(10(1 72.000 
ü. Woud, Amsterdam. 81,000 74.00.1 
W . Greve, Buiksloot. 79.767 72.500 
V. Raaijmakers, N.-Aiustel, 79.380 70.290 
C. P. W. Dessing, Gouda. 79.100 71.200 

de levering van diverse 
materialen, ten behoeve der gemeentewerken; 
gegund werden: dennen- of vurenhout, M.enA. 
M. v. d Kloet, te Dordrecht, /' 1064. 

grenenhout, dezelfden, ƒ 250. 
eikenhout, A. de Groot & Zonen, Dordrecht, 

J 428, 
gecieosoteerd dennenhout en iepenhout, M.en 

A. M. v. d. Kloet. idem. resp ƒ 227 en ƒ 249. 
verfwaren, .1. Krim Jr.. idem. /' li>3.8,\ 
spijkers. P. v. d. Toorn, idem, /' 4IÏ.65. 
sniidswerk, G. Raaijmakers, idem, f 641.17'. 
Luiksche kalk, Penn enBauduin, idem, J 0.50 

per Hl-
schelpkalk, dezelfden, /' 0.70 per HL. 
gemalen tras, dezelfden, ƒ 1 per HL. 
cement, Kondcnburg & Co., idem, /' 4.68 per 

vat. 
tegels en pannen. .1. KnijlT. idem, / 39. 
Waalklinkers, C. M. Sei-et, te Tiel, f 13.10 

I per KO0. 
touwwerk, W. J. de Voogd, te Dordrecht, 

ƒ 180.60. 
poetskatoen. Hoogland en Massée, idem (bij 

I loting), /' 0.47 per KG. 

J. M. Nielsen, te Leiden, 
II. D. F. Meijer, « idem 
('. Filippo » idem 
A. v. 't Riet, • idem 
L. G. Bink. > idem 
H. .1. Sloots, • idem 
J. Sirag. » idem 
J. Botermans, » idem 
C. v. Diest. » Alfen, 
F. F. Christiaanse, » Leiden, 
\V. v. d. Drift, » idem 
A. P. K. Hardeman, » idem 
Hartevelt en Beulink, » idem 
H. de Jongh, » idem 
Gegund. 

• r ten (N.-Br.), 25 Nov.: het tweemaal gron
den eu glas inzetten van het klooster en scholen 
te Oiien; ingek. 20 bilj., als: 
Kijsvogel, te Rumpt. ƒ 1097 
i'. de liaan, » Eindhoven, » 687 
Van Veldhoven, » Leur, 

. 's-Bosch, 
i . Vlijmen, 
» Vucht, 
D 'S-H iS.'ll. 

» Vlijmen, 
, 's-Bosch, 
» ide-n 
» idem 
» idem 
n idem 
. Vucht. 
» Engelen, 
ii s .n .sch, 
. idem 
I. Vucht, 
» 's Bosch, 
. idem 

elt. 

1'ilH 
630 
615 
6 0 2 
:.-ii 
:,.-ii 
559 
:,:>:; 
648 
518 
.-,118 
:,l)l. 
496 
4112 
4 s s 
464 
lio 

darijs. 
Janssen, 
Flensen, 
Jocbim, 
l.eukens. 
Chapelle, 
De Laat. 
Chappelle. 
Verhees, 
Willemse, 
Van lied. 
Van Hass 

, Van Gooi, 
Baesjou, 
Ha.o s,.l.i.ir 
Dixtnan, 
De Bruin, 
(ie^und. 

tlnasirii l i t , 25 Nov.: bet maken van bestrate 
, goten eu bet leveren en verwerken van onder-
houilsiuaterialen op bet le :'e en 4e perceel der 

I rijks-groot.' wegen le klasse, iu de prov. Lim
burg: ingek. 2 bilj., als: 
I. Idiachs. te Echt, /' 2173 
F. Ummels, . Ma isiricht. - 21 17 
Raming • 2150 

Amsterdam, 25 Nov., voor rekening der ge
meente: lo. de onderbouw van eene dubbele 
basculebrug over de Singelgracbt voorde Kinker-
slraat: ingek. 30 bilj.. als: 
M. Dinkla. te Amsterdam, /' 54.921 
II .1. Nederhorst, » Gouda, » 54.540 
L. Pot. « Buiksloot, » 54,000 
II. Hollander, » Gouda, •'.'.'.'• 
F. Dekker, » Amsterdam, » 52,500 
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J. Koster, 
M. Peutekom, 
H. J. Meekers. 
C. .1. Maks Jz., 
H. Rietsnijder ft Zn., 
A. Paans, 
D. Oosterink, 
J . J. Boekholts, 
C. J. Hertog. 
H. R. Hendriks, 
W. Greve. 
E. H. Helle. 
G. D. v. Doorn, 
P. Duinker, 
Van Tienhoven, 
A. v. Brum melen, 
\V. Ambachtsheer, 
11. Alberts, 
Schmidt ' i i Hei mans. 
L. Vlasman, 
K. J. B. v. Damme, 
Meijer en Van de 

Coolwijk, 
l l . Ozinga, 
H. Holte en J. Gelens, 
"NV. Leon, 

te Amsterdam, 
» idem 
» idem 
n idem 
i) idem 
0 idem 
» N.-Amstel, 
B Amsterdam, 
1 idem 
» Os, 
i Buiksloot, 
» Amsterdam, 
n idem 
» idem 
» idem 
» idem 
» idem 
» idem 
» idem 
> idem 
» idem 

» idem 
• idem 
- idem 

idem 

j 52,500 W. Volkei 52,000 
» 51,000 
» 51,600 
» 51,300 
» 51,n00 
n 51,UK) 
»> 60,900 
l 50,100 
s 40.050 
»49,71 o 
* 40/.75 
* 49,600 
> 40.447 
» 49.400 
» 48,084 
• 48.000 
» 48.571 
• 47,050 
i 47,300 
» 47.300 

» 46,447 
» 45,280 
• 43,688 

42,109 
2o. de bovenbouw voor bovengenoemde brug; 

ingekomen 6 bilj.. als: 
J. Levè.jue. Herstal, ƒ26,500 
L. J. Enthoven, 's-Hage, » 22,719 
Prins v. Oranje. idem » 22.484 
G. IL Broekman, Amsterdam, » 20,926 
Grofsmederij. Leiden, » 20,888 
Peim en Baudnin, Dordrecht, » 19.770 

3o. bet bouwen van een «Groot Auditorium11 

in het universiteitsgebouw; ingek. 29 bilj., als: 
te Amsterdam, 

Os, 
i Amsterdam, 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

.010 
55,900 
51.000 
63,674 
52.900 
52,100 
49.51-0 
48,900 
48,880 
48,800 

i idem 
idem 
idem 
idem 

i idem 
idem 

Gouda. 
Amsterdam, 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idi Ml 
idem 
idem 

ÜiiiksliMit, 
Amsterdam, 

et do* n van voorzieniu 
•het Kinderhuis" < 

der genie, aids 

Utrecht, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

• 47.575 
s 46.S90 
i) 46.200 
» 46,000 
» 45.600 
• 45 i) 
» 44,900 
» 44.100 
. 43.81 0 

.1 42 88il 
>. 42.788 
» 41,890 
l 40.6001 
• 40.434 
» 89,750 
» 39.260 
- 36.H.0 
• 33.322 

J. Stam, 
II. R. Hendriks, 
B. v. Buuren, 
R. Cruijff, 
B. Cnujll". 
Knipper en Vree, 
\V. Warners, 
li. .1. Meekers, 
J. Koster, 
J. J. Boekholts. 
Meijer en Van de 

Coolwijk, 
C. .1. Maks Jz.. 
G. Woud. 
G. Boon. 
H. Rietsnijder, 
I). Oosterink. 
H. Hollander, 
D. Schut, 
II. Schouten, 
I». IL ijink, 
C. Alberts, 
A. F. Sleeswijk. 
P. S. Rijnierse, 
A. Paans, 
II. C Dorlas, 
E. II. Helle, 
K. J. B. v. Damme, 
W. Greve, 
J. J. v. Greuningen 

It recht , 27 Nov 
aan de voormalige kazerne 
te Utrecht onder beheer 
ingek. 13 bilj., als: 
J. v. Osnabrugge, te Utrecht, ƒ 4100 
H. M. de Kuil', " » idem » 8966 
G. v. Rasse), » idem » 3714 
L. Simon, » idem » 3590 
R. Pisa » idem » 3578 
W. A. G. Jansen, » idem B 3556 
('. Krachten Jr.. • idem » 3548 

W. de Leur. • idem » 3424 
de Kruif, » idem » 3372 
Krap. » idem » 3323 
Bff. I'rijlink. » idem » 3297 
J. v. Vloten, » idem » 8259 

Straaten, » idem » 3258 
Raming » 3800 

's-Hage, 'Si Nov., onder beheer van het mi
nisterie van waterst enz.: Lo. het maken van 
drie kribben en het verlengen, verbroeden en 
verhoogen van twee particuliere kribben, tot 
verbetering van de rivier den IJsel, langs de 
Marlewanrden, beneden Wije; ingekomen 7 
bilj., als: 
F. Looijen. Gorichem, 
R. A. v. d. Bergh, Pannerdt 
J. I, Pauwen. idem 
F. E. Terwindt, idem 
S. Hongevocn, Pnkkum, 
J. II. Hoijinck, Pannerden. 
P. Heil. Zwolle, 
Iteming 

Bo. net aanleggen van een strekdam met aan 
hechtingskrib aan den rechteroever der Nieuwe 
Maas boven Vlaardingen; ingek. 10 bilj.. als: 

Sliedrecht, ƒ 70.200 
» 67,850 
• 66,8:0 
» 66.480 
» 66,400 
s 65,540 
» 65,520 
» 66,800 

/ 7355 
• 7285 
• 7227 
» 6890 
i 6720 
» 6703 
» 6488 
» 6285 

A. L. v. Wijngaarden Uz., idem 
L. Kalis Kz.. idem 
C. Bos Az., Dordrecht, 
.1. v. Noordennen. Harlingen, 
L. Kalis Kz., Sliedrecht, 
A. v. d. Vlies, Zalt-Bommel, 
T, Volker. Dordrecht, 
T. Volker Lz,, Sliedrecht, en P. A. Bos, 

Gorichem, 
J. v. d. Plas. Hardinksveld, 
Raming 

Amsterdam. 27 Nov.: het verbouwen vaneen 
perceel aan het 's-Gravenhekje no. 4 te Amster
dam, onder beheer van den architect W. Lang-
hout Gz.; ingek. 28 bilj., als: 
V. Ph. Biaun, te Beverwijk, 
J. Sniidt, » Weesp, 
A. F. Sleeswijk, » Amsterdam, 
K. Raammakers, » idem 
Meijer en Van do 

04.000 
60,700 
69 500 

ƒ 10,700 
» 10,650 
• 10.375 
• 10,310 

Coolwijk, 
Cerlijn en De Haan, 
F. Luite, 
B. v. Buuren, 
K J. B. v Damme, 
E, II . Helle, 
A. .1. v Liemt, 
II. Rietsnijder & Zn., 
6. W o n d . 
G. Boon, 
W. Greeve, 
P. S. Reijnierse, 
V. il. Horst, 

u Vree, Knip] 
D. Schut, 
D. Heijink. 
J. M. v. d. Veen, 
B. Cruijtr. i 
A. Paans, : 
II. Schouten, 
R. Cruijll', i 
Aalders, i 
J, Schaafstra, i 
F. G. Degenhardt, 

De «cn ter, 27 Nov 
onderschoeiing langs een gedeelte van de II 
lelskade aldaar; ingek. 10 bilj., als: 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

Buiksloot, 
Amsterdam, 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

: het maken 

l 10.300 
* 10,140 
» 9,867 
» 9,800 
D 9,600 
» 9,580 
* 9,480 
» 9,450 
I 9,449 
I 9,440 
> 9.400 
» 9,400 
I 9.350 
0 9,350 
1 9,300 
* 9.280 
• 9,222 
» 9,140 
» 9,128 
» 9.083 
. S.900 
• 8,732 
» 8,370 
i 6,540 

van eene 

Klaaiiwaal, 28 Nov : het Sjarig onderhoud 
van 1 Jan. '90—'92 der grintwegen, van God-
sehalkoord over Mijnsheerenland en Maasdam tot 
's-Gravendeel en van Cillaarshoek over Klaas
waal, tot den Kloiu-Zuid-Beierlandschenweg met 
een zijtak naar Westmaas, hebbende eene lengte 
van 26.910 M., jaarlijks benoodigd 1000 NP grint; 
ingek. 8 bilj., als: 

per jaar 
C. de liaan. Strijrn, 
J. II. Leenmans, Klaaswaal, 
IL Vermeer, Westmaas, 
C. Vogel, Hardinksveld, 
Th. v. Loo, Westmaas. 
J. de Vree, Hardinksveld, 
Et Reedijk. Westmaas, 
J. Illok. 's-Gravendeel, 

llaui Jem, 28 Nov.: het maken van eene houten 
beschoeiing langs de Heerenvest, alsmede het 
aanvullen en onder proliel brengen van het talud 
aldaar; ingek. 6 bilj., als: 
A. Visser, te Haarlem, 
A. Zonneveld, i idem 
Firma Martens Sc Zn., a idem 
(ï. P. J. Beccari, » idem 
Verhagen en V. 't Wout, • idem 
C. Romeijn, » idem 
Raming ' • 

Niet gegund, over 8 dagen uitspraak, 
Haarlem, 28 Nov.: het maken van doelen 

voor schietproeven ve Schooii, onder beheerder 
genie, te Haarlem; ingek. 11 bilj., als 

ƒ 4166 
I 4000 
» 3090 
i 3950 
i 3920 
• 3900 
• 3860 

3880 

ƒ 1250 
• 1180 
• 1130 

. 1100 
« 1090 
B 1073 

913.60 

W. F. Weijers, 
II. Jongenburger, 
.!. J. v. Sluisdarn, 
L. de Neef, 
L. Kalis Kz., 
J. Schuitemaker, 
A. Volker Lz., 
W. Blankevoort Cz., 
C. Bos Az., 
H. Schuijt, 
J. Oldenburg, 
Raming 

ƒ 101.700 
91,476 
00,200 
B9.900 
B8.488 
81,740 
60,496 
80 200 
76.200 
75,500 
74 200 
84,000 

Korteling, 
Witteveen, 

. v. d. Woerd Jz. 
. A. v, d. Berg en F, 
de Herder. 

B. v. d. Worp, 
G. J. Averdijk, 
G Beltman. 
C . ter Horst, 
J . de Goede, 
J. Visscher, 

| Gegund. 
Haarlem , 28 Nov 

waterstaat: 

te Deventer, 
> idem 
i idem 

Zwolle 
I leventer. 
Wije, 
I 'e\ enter, 
Zwolle, 
Deventer, 

idem 

ƒ 6776 
- 6524 
I 5913 

I 5685 
» 5665 
I 5625 
» 5600 
I 5145 
» 5145 
I 5139 

per [aar 
ƒ 5340 
*» 4876 
I 5000 

per j;i,n 
ƒ 

onder beheer van's rijks-
In. het planten van stroo en helm 

Ie duinen op Tessel en aan den vasten 
wal van Noord-Rolland, bestek no. 10, dienst 
'90. '91 en '92, in 3 pereeelen. 

Perc. 1. ingek. 2 bilj., als: 
K. l l . Plavier, te Tessel, 
W. Hillenius, » idem 
Raming 

Perc. 2. ingek. II bilj., als: 
P. Duinker, Amsterdam, 
S. Blom, Schoort, 
G. D. v, Doorn, Amsterdam, 
W. ambachtsheer, Nieuweramste 
Gebr. Klein. Helder, 
A. Visser, Haarlem, 
Gebr, Janzen, Nieuwediep, 
R. Sehrouders, Kol horn, 
C. Bos Az.. Dordrecht, 
J. tiiltjes. Petten, 
.1. Oldenburg, Bergen. 
Raming 

Twee bilj. van onwaarde. 
Perc. 3, ingek. 6 bilj., als: 

s. Blom. Schoort, 
A. Viseer, Haarlem, 
(J. D. v. Doorn, Amsterdam, 
R. Schreiidei-s, Kolhorn, 
C. Bos Az., Dordrecht, 
J. Oldenburg, Bergen, 
Raming 

Twee bilj. van onwaarde. 
2o. het driejarig onderhoud van de duinen op 

het eiland Vlieland, behoorende tot de zeewerken 
in Noord-Holland, bestak no. 11 dienst '90—'92; 
ingek. 5 bilj., als: per jaar 
,T. J. Bakker, Terschelling, / 3277 
A. C Swart. idem • 3275 
A. Bos. Helder. » 3069 
K. Benjer, Vlieland, t> 2090 
.1. Reedeker, Vlieland, » 2889.915' 
Raming * 32(H) 

10.600 
10,400 
10.300 
10,800 
10,208 
10.200 
10,090 
10,050 
9,980 
0.970 

0 ,850 
10.000 

per jaar 
ƒ 9500 
I 9300 
• 9200 
• 9050 
• 8970 
» 8880 
• 9000 

Amersfoort. 29 Nov.: het driejarig onderhoud 
van den grintweg van Spakenburg over en langs 
den Veldendijk tot den Haan- en Bisschopsweg 
nabij de Fembrug te Baarn; ingekomen 10 
hilj., als: 

per jaar 
B. v. Koeten, Wepsp, / 1695 
A. Koenen, Baarn, » 1399 
W. v. d. Kooij, Amersfoort, » 1394 
W. v. Hasselt. Nijmegen, » 13S4 
II. Zwep. Amersfoort, » 1316.665 
A. Dijkman, Baarn, » 1208 
S. Knoppers, Amersfoort, » 1232 
G. Beekhuis, Bunschoten, • 1190 
A. Pijpers, idem a 1180 
R. bos, idem » 1160 

Nog niet gegund. 
Btteenwtjk, 20 Nov.: het maken van een 

scheepvaart kanaal en daarbij behoorende kunst
werken; ingek. 15 bilj.. als: 
D. Brand, 
Kloosterman, 
M. Vriese. 
C. ter Horst, 
II. v. Dijk. 
H. de Vries, 
F. v. Halen, 
J. de Boer. 
.1. Otten. 
R. Hunse Jr., 
II en R. Aherson. 
S. v. d. Berg, 
J. L. de Vries, 
G r i vnink. 
A. Terwindt, 
Gegund. 

M i d d e l h u i 'g 29 Nov., ouder beheer van 
's rijkswatersLi it: lo. het onderhoud ged. "'.'0, 
'91 en '92 van de rijkswerken op de binnenreede 
en van den registreerenden getijmeter te Hrou-
worshaven. behoorende tot de zeewerken in 
Zeeland: ingek. 5 bilj., als: 

p e r Ji ia i 
.1. Vink, Brouwershaven, f 335 
W. Ringelberg, Duivendijke, * 325 
C. Kappers. Brouwershaven, » 323 
D. C. Ornée, Elkersee, » 315 
M. Arnold, Brouwershaven, » 209 
Raming • 347 

Ü<». het onderhoud ged. '90. '91 en '92 van den 
rijksdam, de terp en den legist ree rend en getij
meter te Bath, behoorende tot de zeewerken in 
Zeeland; ingek. 2 bilj., als: 

per jaar 
.1. de Jonge, liiezelinge, f 298 
L. v. Verre, Kruidingen, » 240 
Raming » 277 

te Zwolle, /' 22,900 
• Harlingen. a 22,800 
» Heerenveen, • 82,600 
» Zwolle, 22,117 
B Groningen, 22,000 
» Lemmer, 21.900 
» Nieuweschans, » 21,800 
.> Steenwijk, i 21.700 
0 Meppel, i) 21,645 
>< Assen, l 21 631 
» Steenwijk. • 21,500 
» Zwolle. i) 2l,r)o<; 
» Oldehultpade, i 21 490 
w Steenwijk, » 21,462 
0 Pauicrden, 21,440 

li IJ VvOEGSfc. I. 

D E O P M E R K E B 

van Z A T E R D A G 7 D E C E M B E R 1889. 

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

AAN BESTEDIN GEN. 
Maandag, t» lier. 

s-ll»i;r, te l l 1 / , uren, door het prov. best. van Zuid-Holland: het 
onderhouden van de werken beboerende tot het jaagpad langs den Vliet, 
tusschen Leiden en Delft, ged. 2 jaren, ingaande 1 Jan. '90 en eindigende 
81 Dec. '91. lui. bij den hoofdingenieur .1. van der Vegt. te 's-Hage. 
Raming /' 5300. 

Helft, te 12 uren, door den directeur der artillerie-inrichtingen, op 
het bureau Van-Leeuwenhoeksingel, in 3 perc: de levering van eiken 
piketpalen en grenen beddingplaiiken, ten behoeve van het vesting-
geschut. 

'8-llage, te 12 uren. door het ministerie van koloniën: de levering 
van gereedschappen en materialen. 

l.i'oningen . te U ' \ uren, door burg. en weth.: 
lo. het onderhouden van- en het doen van eenige herstellingen of 

vernieuwingen aan de 10 schoolgebouwen met toebehooren, ged. '90, 
bestek no. 343; 

2o. het onderhouden van- en het doen van eenige herstellingen of 
vernieuwingen aan 11 schoolgebouwen met toebehooren, ged. '90, be
stek no. 344; 

3o. het onderhouden van • en het doen van eeuige herstellingen of 
vernieuwingen aan 10 schoolgebouwen met toebehooren, ged. '90, bestek 
no. 346; onder bijlevering van alle daartoe noodige bouwstoll'en, arbeids-
loonen, transporten enz. 

HordekeiiHkerke (Zeel.), te 2 uren, door het polderbest. der watering 
Hoedekenskerke: het leveren en lossen van 3600 scheepston gewone 
Lessinesche o( Doorniksche steen en 3600 scheepston afval van Doornik
sche-. Lessinesche- of basaltsteen. Inl. bij den opzichter J. Kohjn, 
aldaar. 

Ilaaren (N.-Br.), te 3 uren, door burg. en weth.: het bouwen van 
een raadhuis en een brandrpuithnisje, aldaar. Inl. bij den bouwkundige 
A. Willems, te Oosterwijk. Aanw. 9 Dec, te 2 uren. 

(^roiiingen, te 61/, uren, door dc raadscommissie voor de gasfabriek: 
de levering van grenen-en vuieiihout, lood, zink, soldeersel, enz., rongen, 
spijkers enz., steen, kalk, cement, dakpannen, vloeren, estrikken enz., 
verfwerken, voerwerken, ijzer enz. Bilj. inzenden uiterlijk 9 Dcc, 
vóór 12 uren. 

IHimdaf, 10 Her. 
Mijdrecht (Utr.), te 10 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van 

het Grontwutersehap »de Ronde Venen", in het raadhuis: het amoveeren 
der bestaande en het maken van een nieuwe ophaalbrug met land
hoofden enz., benevens een draaibrug met bijbehoorende werken in de 
Heul, te Vinkeveen. 

Amsterdam, te 12 uren. in het O.-L Huis: de verhouw van het 
O.-I. Huis. aldaar. Inl. hij den rijksbouwmeester in het le district, te 
's-Hage. Aanw gehouden. Raming ƒ 98,800. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot exploitatie van staats
wegen aan het centraalbureau: 

lo. bestek no. 138. de levering van stalen dwarsliggers met kletnplaten ; 
2o. bestek no. 141, de levering van ijzeren haakbouten; 
3o. bestek no. 142, de levering van eiken wisselhout en eiken hruglig-

gers. ten behoeve van Je staatsspoorwegen. (Zié mérert. \n n*. 49.J 
Huizen (N.-H), te 4 uren. door burg. en weth.: het bouwen van een 

raadhuis met post- en telegraafkantoor. Inl. bij W. Kooij, aldaar. Aanw. 
10 Dec. te 2 uren. 

Ili achten te 6 uren, bij de Wed. P. van Blom, op het Ureterper-
verlaat: het houwen van een nieuw woonhuis in de «Dubbele buurt te 
Zuid-Drachten. Inl. bij den architect D. D. Dtiursma. 

Heerenveeii, te 8 uren: het bouwen van een huis bestemd voor 
kantoor van Gebr. Mispelbloui Beijer, en voor woning. Aanw. gehouden_ 

tVoeiiNdag , II Her. 
Heventer, te 10 uren. door burg. en weth.: de levering van drie 

stuks tweepersoons geslagen-ijzeren urinoirs. 
'n-SJege, te 11 uren, door bet ministerie van waterst. enz.: de 

uitvoering van baggerwerk iu het vaarwater van de rivier de Maas, 
tusschen de kilonietorraaieu 39 en 41 der rivierkaart, onder de ge
meenten Obbicht en Grevenbieht, prov. Limburg, Inl. bij den hoofd
ingenieur Leemans, te 's-llage. den ingenieur Steijn Parvé. te 's-Bosch, 
en den opzichter Willems, te Maastricht. Aanw. gehouden. Raming 
f 0.60 per M :'. 

'a-Haice, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
aanleggen van eene kade, het aanbrengen van remmingwerken en het 
plaatsen van ducdalven hij de schutsluis te Sint-Andries. behoorende 
tot de werken van de rivier de Waal, onder de gemeente Heerewaarden. 
Inl. hij den hoofdingenieur Leemans, te 's-llage, en deu ingenieur 
Casten'dijk, te Nijmegen. Aanw. gehouden. Raming /' 2400. 

N-Hajre, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van werken tot beteugeling der doorvaart naar den afgedamden 
Maasariu boven de schipbrug te Hedel. aan den rechteroever der rivier 
de Maas. tusschen de kilometerraaien 24 en 25 der herziene rivierkaart, 
onder de gemeente Lmpel, prov. Noord-Brabant. Inl. hij den hoofd
ingenieur Leemans te 's-llage. den ingenieur Steijn Parvé en den 
opzichter Groenen, beide te 's-Bosch. Aanw. gehouden.. Raming f 3600 

'u-Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: de 
aanleg van een gedeelte kanaal met bijbehoorende kunstwerken van 
nabij en benoorden den Haarnjn, gemeente Kreukelen—Nijenrods, tot 
nabij en bezuiden den Zeylweg, gemeente Maai sen. 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. gehouden. Raming/ 215,000. 

Vl l age . te 11 uren, door het ministerie van waterstaat e n / . : de 
uitvoering van baggerwerk tot voortzetting der verbetering van de rivier 
de Waal. tusschen Nijmegen en Tiel, tusschen de kilometerraaien XXVII 
en LV1 der herziene rivierkaart. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, 
te 's-Hage, en den ingenieur Castendijk, te Nijmegen. Raming ƒ 0.17 
per M'. 

'it-Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
verrichten van baggerweik iu de Oude-Maas bij Nederhoven. lid. hij 
den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur Hoogenboottl 
en den opzichter De Kiewit. beide te Dordrecht. Aanw. gehouden. Raming 
ƒ 0.16 per .\H 

H-llape. t e 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 
verruiming van het Penantengat en afdamming van het Waaigat op 
het Zwartewatei. ti.sschen de kilometerraaien 7 en 9, onder de gemeente 
Zwollerkerspel, iu de prov. Overijsel. lui. bij den hoofdingenieur Leemans, 
te 's-Hage, deu ingenieur Fscher. te Zutfen en den opzichter' Messer, 
te Genemuiden. Aanw. gehouden. Harning / 19.000. 

Deventer, te 11 uren, door A. J. Knlkert, aannemer en bouwonder
nemer: het leveien van eene aanzienlijk" partij spiegelglas en glas 
dubbele dikte, benoodigd voor 4 woonhuizen welke in aanbouw zijn op 
«de Graaf van Buren". 

Bolauard. te 12 uren. door burg. er. weth.: het amoveeren van het 
gebouw ode tusse heuse hooi" en het bouwen eener nieuwe school met 
zes lokalen in de Kerkstraat. Aanw. gehouden. 

AniHterdatn, te 1 uur. ten behoeve van \ rijks overzeesclie bezittingen, 
in een der lokalen van de Maatschappij tot Nut van '(Algemeen: de 
levering van diverse materialen, gereedschappen enz., iu 66 j»erc. 

Donderdag, t'l Her. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud der rijks-
zeewerken op het eiland Wielingen. Inl. bij den hoofdingenieur, te 
Haarlem, den ingenieur Keiiivnaer, te Hoorn, en den huitengewoon-
Opzichter Gorter, te Wieriogen. Aanw. gehouden. Raming/7200 per jaar. 

Breda, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
aldaar, in het kofliehuis »de Beurs van Breda": het verbeteren van 
eene woning bij de Kon. mil. academie, te Breda. Bilj. inzenden uiterlijk 
11 Dec, voor 3 uren. Raming / 2050. 

I l i l \ c r » i i m , te 11 uren, door burg. en weth.: 
lo. het onderhoud van de gemeentegebnuweii, scholen, schoolmeube-

len enz.; 
2o. bet vervoer van straatsteen en grint; 
3o. het leveren van straatbezeius en gereedschappen voor de straat

reiniging, ged. 90. Inl. bij den gemeente-architect P. Andriessen. Aanw. 
10 Dec, te 9 uren. 

kroningen, te 123/, uren. door burg. en weth.: lo. de olieverlich-
ting; 2o. het verrichten van verfwerken; 3o. de levering van lood, zink 
enz.; 4o. idem van steen, kalk enz..; 5o. idem van rongen eu spijkers; 
6o. idem van grenen- en vurenhout; 7>>. idem van g r S nieed ijzerwerk; 
alles ged. '90; 

8o. het ver-richten der ten dienste der gemeentewerken vereischte 
voerwerken, ged. '90: 

9o. het onderhouden van kachels in gebouwen der gemeente, ged. 
'90; onder bijlevering van alle daartoe noodige bouwstoffen, arbeids-
loonen. transporten enz. Bilj. inzenden uiterlijk 11 Dec, vóór 4','j uren. 

Helder, te 2 uren, door burg. en weth.: 
lo. de levering van straatklinkers; 
2o. liet verstraten en maken van nieuwe bestratingen in de gemeente; 
3o. de levering van zanden het vervoer van materialen iu de gemeente, 

ged. '90, iu 2 perc. Inl. bij den gemeente-bouwmeester. 
Vrijdag, I » Her. 

H-Hosrh, te 10l,'j uren, door het ministerie van waterst enz., aan 
liet gebouw van het prov. best.: het aanbrengen en onderhouden van 
beplantingen op de kanaaldijken langs de Zuidwillemsvaart, in de prov. 
Noord-Brabant, in twee pereeelen. Inl. iu het 6e district, te 's-Bosch, 
den ingenieur Schuurman te Vucht, en den opzichter Pommée, te 
Aarle-Rixtel. Aanw. gehouden. Raming: perc. 1 f 1350, perc. 2 /' 1350. 

'n-llage, te 11 uren, door liet ministerie van marine: het bouwen 
van eene gasfabriek hij de Berghaven aan den Hoek-van-Holland. Aanw. 
gehouden. 

Arnhem, te 11 uren, door burg. en weth.: het eenjarig onderhoud 
van al de brandbluschmiddelen der gemeente Arnhem. Aanw. 9 Dec, 
te 9 uren. 

Rotterdam, te 11 uren, iu het hotel Leijgraalf, aan het West
plein: het rioleeren, ophoogen en bestraten van een gedeelte der terreinen 
van de Imperial Continental Gas-association, ten westen van de scheeps
timmerwerf, aldaar. Inl. bij den architect P. Vennaes, Aanw. 12 Dec, 
te 10 uren. 

A m s t e r d a m te i l uren, door den schout-bij-nacht, directeur en 
kommandant der marine: de levering van verschillende benodigdheden, 
in 33 perc, 

Zwolle, te 12 uren, dooi1 het ministerie van waterst. enz., aan 
liet gebouw van het prov. best.: liet onderhouden van de rijkswerken 
eu het uitvoeren van daartoe noodige leveringen, herstellingen en ver
nieuwingen op het eiland Schokland, prov. Overijsel. Inl. bij den hoofd
ingenieur Reuvens, den ingenieur Mulder en den opzichter Ritmeester, 
allen te Zwolle. Aanw. gehouden. Raming ƒ 27,500 per jaar. 

lal oniiigen. te 12 uren, door het prov. best.: 
Lo. het onderhouden van onderscheidene kanalen en de daarbijbe-

hoorende werken, in 5 perc, ged. '90. '91 en '92; 
2o. het onderhouden van de rijbanen op de dijken wederzijds het 
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Komskaiiaal, ged. '90, '91 en '112. In). bij den hoofdingenieur eu den 
ingenieur, heide te Groningen, eu de betrokken opzichters. 

V l l age . te I uur. door den inspecteur, chef van het technisch beheer 
der rijkstelegraaf, iu liet gebouw Kazernestraat no. 3: de levering van 
ijzeren telegraafpalen, model Henley; ijzeren haakvormige isolatordragers 
en Morse-papiemdlen ten behoeve van 's rijks overzeesche bezittingen, 
i n 1 perceelen 

Leeuwarden, te 1 uur, in het gebouw van het prov. best.: 
lo. het vernieuwen van het beslaande Stokersverluat of sluis no. VII 

in de Compagnons- of Appelschaastervaart bij Appelscha. Warning 
f 22,000; 

2o. het bouwen van wachterswoningen hij de sluizen te Lippenhuizen, 
Hemrik en Wijn je terp, in de Appelschaastervaart. Haming /' 7100. (Zie 
advi-rt. in M " . 40.) 

Laag-*ocreii (Geld.), te 21'» uren. in het hotel Laag-Soeren: 
lo. het bouwen van een goneesheerswonhig bij het badhotel, aldaar; 
2o. het verbouwen van tie boerderij, bewoond door de Wed. Pluim, 

aldaar. Inl. bij den architect M. K Smit. Aanw. 9 Dec, te l ' / 2 uren. 
Zaterdag, 14 H e r . 

Utrecht, te 2 uren, door het prov. best.: a. het onderhoud ged. '80 
der prov. wegen, in 0 perc; b. het 2jarig onderhoud van den Krommen 
Rijn. de Cothergrift en den Min«trooin, ged. '90 en 'UI. 

H a a r l e m . te .1 uren. door den architect D. K. L. van den Arend, in 
rCafé neuf": het bouwen van eene villa in het Florapark te Haarlem. 
Aanw. 10 Dec. te 3 uren. (Zie advert, in »">. 48.) 

Ilarlingen: het wederopbouwen van het afgebrande stelphuis van 
Tj. Zwart, nabij het spoorwegstation. 

( ' u k w e r d (bron.), door burg. en weth.: de levering van 40 stère 
geklopte puin, lossing aan het jaagpad tusschen Scheeftil eu Delthuizen. 

i k k r i i u i ' Fr. : het afbreken van het boerenhuis op «Tweehuis", 
onder Haskerdijkeii. in gebruik bij (i. Walstra, en het bouwen van een 
nieuw stelphuis enz., aldaar. Inl. bij den architect F. Brouwer, te 
Kornjum. Aanw. 10 Dec. te 11 uren. 

M a a n d a g , \i\ D e r . 

Amsterdam , te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het rioleeren en dempen van de lïozengraeht; 
2o. het bouwen van een kademuur langs den Wisterdnksdijk in het 

Westerduk, achter den zuidelijken grooten scheepssteiger in het 1.1; 
3o. het leveren van steenkolen, ten behoeve van stoomwerktuigen der 

gemeente, ged. ,(J0. Inl. bij den stads-ingeniour. raadhuis kamer Tio. 03, 
van 10—12 uren. (Zie r.dveri. in w°, 40.) 

U t r e e l i t . te 2 uren. door de Ooiter-stoomtrainmaatschappij. aan het 
kantoor van genoemde maatschappij: het leveren van sehildersmatoria-
len en machinekaiiierbehoeften. in 12 perc 

Dlnadag, 17 H e i . 
AhHi'ii. te 12 uren. door het ministerie van binnenl. /aken, aan 

het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen 
van herstellingen en vernieuwingen aan de gebouwen der rijks-hoogere 
burgerschool te Meppel, ged. '01) en '01. Inl. hij den njksbouwkundige 
voor de onderwijsgebouwen enz., te 's-llage, en den hoofdopzichter der 
universiteitsgebouwen J. ('. Hubscher, te Groningen. Aanw. 10 Dec, te 
12 uren. Haming ƒ 1300. 

l'trecht, te 2 men, door de maatschappij tot expl. van staatsspoor
wegen, aan het eentraalbureau: bestek no. 145, het leveren en inkepen 
van dwarsliggers, in 32 perc. (Zie advert, in n°. 4'J.) 

assem, te 2 uien, door het ministerie van waterstaat enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het uitvoeren van eenige werken tot 
verruiming \mi het bovenpand der Drentsche hoofdvaart. Inl. bij den 
hoofdingenieur Keiirens, te Zwolle, en den ingenieur Wortnian. te Assen. 
Aanw. 10 Dec Raming f 6000. 

Kolterdnm. in het Timmerhuis: de levering van getrokken en vlakke 
Waalklinkers, Waal ha 1 dgrauw, Waal boerengrauw, straatklinkers uit 
Utrecht of van de Maas, Uselstraatplavei en beste harde Llselondersteen, 
escaussijnsch-stecnen trottoirbanden, Lnikseho kluitkalk. Hoorniksehe 
waterkalk, porlierkeien. steenslag van natuurlijke steen, grove grint, 
grintzand, metsel/and. duinzand, gegoten-ijzeren straatsvphous en straat-
berrieranden. staaf-, band- en plaatijzer. (Zie advert, in v°. 48.) 

Kot 1 ruli«in in het Timmerhuis: de levering van tegels, dakpannen, 
kannenbuizen, pleister tras, porland-cement. touwwerk, hennep, snuit 
van vlas, teer. bruinwerk, mos. strookdweileu. hlokmukerswerk, horstel-
niakerswerk, sponsen, groen laken, toehtvries, grijs linnen, behangsel
linnen, afaeemdoekeii, molton- en wollen dweilen, Auierikaanscli was
doek, gordijn linnen, grondpapier, singel, ineulielkoord, band, jaloezieband-
lailder, glazen hallons, lanipenglazen, zeemvellen, leder, patentolie, groene 
zeep, kaarsen, Ainei ikaansche reuzel, vet (roet), wagensmeer, poets
katoen lampenkatoen, turf, houtskolen, bezems, hoenders, manden, zink, 
lood, vertii'd-loodeu huizen, metalen main- en tapkranen, spijkers, ijzer
waren, kolenbakken, staal, verfwaren en vensterglas. (Zie advert, 
in «°. 48.) 

Zutfen. door den directeur van de gemeente gasfabriek: de levering 
voor de in '90 benoodigde Kng. getrokken-ijzeren buizen en fittings, 
koperen fittings eu eompositicbuis. 

W o e n s d a g , i s Her. 

N - l lagc. te 11 uien, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
verdiepen van de beddingen der rivieren de Amer en het Oude-Maasje, 
onder de gemeente Made en Di iminelen, tusschen de kilometerraaien 53 
en 50, behoorende tot de werken voor het verleggen van de uitmonding 
der rivier de Maas. lui, aan het bureau voor de verlegging van den 
Maasmond te 's-Hosch. Aanw. 12 Dec, te 11 uren. Raming J 188,000. 

's-llage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: de 
uitvoering van werken tot voortzetting der normaliseering van de rivier 
de Waal, onder Och ten (gemeente Kchteld), Llzendoorn. Druten en 
Leeuwen (gemeente Wamel) prov. Gelderland, tusschen de kilometer
raaien 45 en 52 der herziene rivierkaart. ltd. bij den hoofdingenieur 
Leemans, te 's-llage en den ingenieur Castendijk, te Nijmegen. Aanw. 
13 D e c . Haming / 112.000. 

N - l l a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: d e 

uitvoering van werken tot voortzetting der normaliseering van de rivier 
de V\aal, onder de gemeente Wamel, prov. Gelderland, tusschen d e 
kilometerraaien 51 en 56 der herziene rivierkaart. Inl. hij den hoofd* 
ingenieur Leemans, te 's-Hage, eu den ingenieur Castendijk, te Nijme
gen. Aanw. 14 Dec. Raining ƒ 77.000. 

V l l a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van een gebouw voor shnspersoneel nabij den St.-Antonicdijk, 
gemeente Dienieii (prov. Noord-Holland), bdioorende tot de werken voor 
den aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de 
Merwede. lui. bij den hoofdingenieur Wellan, tc- Utrecht, en den inge
nieur Kluit, te' Amsterdam. Aanw. 12 Dec, Ie II uren. Raming 
ƒ 26,000. 

V l l a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van voltooiingswerken bij de schutsluizen nabij den St.-Antouie-
dijk, onder de gemeente Diemen (prov. Noord-Holland), behoorende tot 
de werken voor den aanleg van een kanaal ter verbinding van Amster
dam niet de Merwede. Inl. hij den hoofdingenieur Wellan, te Utrecht, 
en den ingenieur Kluit, te Amsterdam. Aanw. 12 Dec, te 11 uren, 
Raming f 12.350. 

'«-Ilage. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
I vidtooien van een gedeelte rivier nabij liet Keizersveer. tusschen de 

kilometerraaien L \- 600 en LUI -f- 750, ouder de gemeenten Raams
donk en Made-Driminelen, 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-Hosch, en aan het directie-
verblijf te Keizersveer, Aanw. 10 en II Dcc, te 12 uren. Raming 
f 580,000. 

VIlage. te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
onderhoud en herstel van de landsgebouwen, te Vliosch, ged. '90. Inl. 
bij den rijksbouwmeester m het 2e district, en den hoofdopzichter voor 
do landsgebouwen Weinberg, beide te 's-Hage. Aanw. 11 Dec, te 9 
uren. Raming /' 33,071. 

V l l a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken en leveren van een stalen stonmsloep, zeven dienstbooten, type 
A, en drie dienstbooten, type lï. voor het verrichten van peilwerk en 
opmetingen, ten behoeve der rivieren, in 3 perc. of iu massa. Inl. bij 
den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur Escher, te Zut
fen, en den adspirant-higenieur 'loding van Herkhout, te Haarlem, 
llaming: perc. I ƒ 7600, perc. 2 ƒ 980 en perc 3 f 642. 

Amsterdam, te 1 uur, in het koloniaal etablissement: het onder
houden van en het aanbrengen van eenige verbeteringen en herstellingen 
aan voornoemd etablissement, ged. '90—'92. Inl. bij den hoofdopzichter 
der landsgebouwen G. D. Wijndels de .longh. Aanw. II Dec, tc 10 uren. 

tuien (N.-Br.), te 2 uren, door do gemeentebesturen van Nistelrode, 
Uden. Veehol, en Dinter: 

lo. het bonwen eener school met ondervvijzerswoning te Vorstenbosch, 
onder Nestelrode, met de leverantie van alle daartoe benoodigde 
materialen; 

2o. het leveren van nieuwe schoolmeubeien. Inl. bij den bouwkundige 
.1. Frankefort, te Uden. Aanw. 18 Dec., te 10 uren. 

Honderdag. IU llee. 
Haarlem, te 11 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 gehouwen der 
rijks-hoogere burgerschool te Alkmaar, ged. '90. en '91 Inl. bij den 
rijksbonwkundigo voor de onderwijsgebouwen enz., te 's-Hage, en den 
hoofdopzichter der universiteitsgebouwen K. de Hoer Hz., te Leiden. 
Aanw. 11 Dec, te l l ' / 2 uren. Raming J' 1776. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhoud van de werken der 
iVttemer zeewering, iu de prov. Noord-Holland, ged. 'H0. '91 en '92. 
Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur Kempees, te 
Alkmaar, en den opzichter Kooreman, te Petten. Aanw. 12 Dec Raming 
/' 16,000 per jaar. 

Haarlem, te 11 uren. door het ministerie van waterst, enz., aan 
j het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van het 
; jaagpad ca . langs het Zuider-en een gedeelte van het Noorderspaarne, 
1 prov. Noord-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, den 

ingenieur De Hruiju, te Amsterdam, en den opzichter Brauns, te Haar-
j lem. Aanw. 12 Dec. Haming /' 625 per jaar. 

Haarlem, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz. aan 
! het gebouw van het prov. best.: het onderhoud van de werken der 

Heldersche zeewering in de prov. Noord-Holland, ged. de jaren '90, '91 
j en '92. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur Kempees. 

te Alkmaar, en den opzichter Koot, te Helder. Aanw. 12 Dec. Raming 
/' 7200 per jaar. 

llergi>n-»p-Zoom. te 12 uren, dooi- den ontvanger der registratie en 
domeinen, in het Nederlandsch kofliehuis: het slechten van de vesting
werken iu het Zuiderfront te Bergen-op-Zoom. Aanw. lfi, 17 en 18 
Dec te 12 uren. (Zie advert, in «°. 48.) 

Amsterdam, te 3 uren, door het best. der Maatschappij tot exploi-
I tatio van bouwterrein «Potgieter", in het American hotel: a. het houwen 
1 van tien woon- eu winkelhuizen; h. het bouwen van vijftien woon- en 

winkelhuizen. Inl. bij den architect II. A. Ilassink. (Zie advert, in 49.) 
Vrijdag, 20 Her. 

Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen van 
herstellingen en vernieuwingen aan de rijks-hoogere burgerschool te 
MiOdelhurg. ged, '90 en '91. In), bij den rijksbouwknndige voor de 
onderwijsgebouwen enz., te 's-Hage, en den hoofdopzichter voor de 
universiteitsgebouwen K. de Boer Hz., te Leiden. Aanw. 13 Dec, te 10 
uren. Haming ƒ 2245. 

Middelburg, te 10 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 rijkskweekschool 
voor onderwijzers te Middelburg, ged. '90 en '91. Inl. hij den njksbouw
kundige voor de onderwijsgebouwen enz., te 's Ilage, en den hoofdop
zichter der universiteitsgebouwen K. de Boer Hz., te Leiden. Aanw. 13 
Doe. te 1 uur. Raming ƒ 18<I0. 

V l I o M c l i . te l ' H , uren. door het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: het aanbrengen en onderhouden 
van beplantingen op den rijksweg van Hest over Eindhoven naai' de 
Belgische grens, prov. Noord-Brabant, Inl. bij den hoofdingenieur in 
het 6e district, te 's Bosch, den ingenieur Schuurman, te Vucht, en den 
opzichter Dieden. te 's-Hosch. Aanw. 13 Dec Raming /' 1600. 

Vllo»rli . te 10'/2 uren, door liet ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het aanbrengen en onderhouden 

het Sleeuwijksehe veer naar 
-Werken, prov. Noord-Brabant. Inl. bij 

van eene beplanting op den rijksw 
Breda, onder de gemeente De-We 
den hoofdingenieur in het 6e district, te 's-Hosch, den ingenieur Van 
Nes van Meerkerk, en den opzichter Henkclman, beide te Breda. Aanw. 
13 Dec Raming /' loOO. 

V B o i r h . te L0*|s uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het aanbrengen en onderhouden van 
eene beplanting op den rijksweg van Prinsenhage naar het Tolensche 
veer, onder de gemeente Halsteren, prov. Noord-Brabant. Inl. bij den 
hoofdingenieur in het 8e district, te 's-Hosch, deu ingenieur Van Nes 
van Meerkerk en den opzichter Kuilen, beide te Breda. Aanw. 13 Dec 
Raming ƒ 760. 

Kotterdam. te 11 uren, ten kantore van de gemeente-gasfabrieken, 
de leveling van: getrokken-ijzeren pijpen, getrokken-ijzeren 11 ttings, ver
tuid-! ten buizen, rood- en'geelkoperen pijp enUadkoper. r-"'Ik-•;- • • n 
lantaarns, koperen hoofdkranen, koperen fittings en branders, houten 
rozetten, lanipenglazen. porseleinen kappen, lantaarn- en andere ruiten, 
snij-, pijp- en sockettangen, gashaken, hou .schroeven, draadnagels en 
klinknagels, meerhouten, vijlen, bordpapier, stalen schoppen, lijn- en 
patentolie, vet en zeep, loodwit, ijzer- en loodmenie, poetslappen, poets
katoen, sponzen, zeemvellen, horstelwerk, kwasten, schiemansgaren, 
snuit van vlas, striktouw, hennep, bezems, kluitkalk. «mee-, plaat en 
bandijzer, gegoten ijzerwerk, lantaarnpalen en armpalen. zakken en 
andere inagazijngoederen. ten dienste der gemeente-gasfabrieken te 
Rotterdam. ' (Zie advert, in »°. 49.) 

i i r o i i i n g e n . te 12 uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van de rijks-kweek
school voor onderwijzers te Groningen, ged. '91! en '91.( Inl. bij den rijks-
bouwkundige voor de onderwijsgebouwen enz., te 's-Hage. en den 
hoofdopzichter der universiteitsgebouwen J. 0. Hubscher, te Groningen. 
Aanw. 14 Dec, te 1 uur. Raming f 700. 

Groningen, te 12 uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen 
van eenige vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen der rijks
universiteit te Groningen, ged. "90. Inl. bij den njksbouwkundige voor 
de onderwijsgebouwen enz., te 's-Hage, en den hoofdopzichter der 
universiteitsgebouwen J. C. Hubscher, te Groningen. Aanw. 13 Dec, te 
10 uren. Raming /' 9410. 

Groningen, te 12 uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen van 
herstellingen en vernieuwingen aan het rijks-archiefgeboaw te Gro
ningen, ged. '90 en '91. Inl. hij den njksbouwkundige voor de onder
wijsgebouwen enz., te 's-llage. en den hoofdopzichter der universiteits
gebouwen J. C. Hubscher. te Groningen. Aanw. 14 Dec. te 10 uren. 
Raming f 1000. 

Arnhem, te 12 uren. door het ministerie tan binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van eu het doen van 
vernieuwingen en herstellingen aan de gehouwen der rijks-landbouw
school te Wageningen. ged. '90 en 91. Inl. bij den rijkshouwkmidige 
voor de onderwijsgebouwen enz., te 's-Hage, en den hoofdopzichter der 
universiteitsgebouwen W. II Seh ihein, te l'trecht. Aanw. 13 Dec, 
te i l uren. Haming f 7940. 

Hm S P I C (Zeel.), te 1 uur, door het best. der waterkeering van het 
calami tense waterschap Kile wou tsdijk eu den calamiteusen polder 
Borsele, in de directiekamer: het maken van werken tot verbetering 
der havennollen te Borsele. Aanw. 13 en 16 Dec. van l—8 uren. 
Raming 1400. 

Middelburg, te Vrl uren, door burg. en weth.: do levering van de 
ged. '90 voor de gemeente-fabrikage benoodigde bouwstoffen, als plaat-
zand, houtwaren, verfstoffen, kalk, tras en cement. 

N i j m e g e n , te 2 uren, door burg. en weth.: de levering van: 
lo. 1.325,000 straatklinkers; 
2o. 500 str. M. trottoirbanden van Niedermendiger steen; 
8 0 . 16.600 stuks iron* bricks voor trottoir bekleeding; 
4o. steenkolen, gruis en turf; 
5o. petroleum en lampenglazen; 
Oo. dennen vakplaten en eenig vuren ribhout, ten behoeve van het 

overvaartveer; 
7o. het onderhoud der kachels in de gemeente-gebouwen; 
8.1. het onderhoud der pompen; 
9o. het bezorgen der benoodigde karvrachten; 
lOo. het verrichten van verf- en witwerk. 

K a t e r d a g , 21 l l e e . 

Utrecht, te 2 uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan het 
gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen van 
herstellingen aan de gebouwen van de rijks universiteit te Utrecht, ged. 
'90. Inl. bij den rijksbouwknndige voor de onderwijsgebouwen enz., te 
's-Hage, en den hoofdopzichter der universiteitsgebouwen W. 11.Schoon
heid, te Utrecht. Aanw. 11 Dec, te 10 uren. Raming f 11,170. 

M a a n d a g , '£.- l i e r . 

Amsterdam, te L uur, door het ministerie van koloniën, in een 
der lokalen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen: de levering 
van diverse gereedschappen en materialen, ten behoeve van 's rijks 
overzeesche bezittingen. 

M a a n d a g . -I H e c . 

Amsterdam, door de Huil. ijzeren spoorwegmaatschappij, in kamer 
46 van het centraal administratiegebouw: het veranderen van de Kraan-
brug over de Delfshavensche Schie in eene plaat-ijzeren draaibrug, met 
daaraan verbonden wijziging van den onderbouw, het maken van eene 
hulpbaan en hulpbrug en het ophoogen van den spoorweg. Raming: 
perc 1 ƒ 66,000, perc 2 f 42,000. (Zie advert, in »°- 49.) 

D i n s d a g , '24 D e r . 

' • • - I l a g e , te 2 uren, door het ministerie van justitie: het driejarig 
onderhoud, van 1 Jan. '90 tot 31 Dec '92, van de strafgevangenis te 
Appingedam; het huis van bewaring te Winschoten; de strafgevangenis 
en het rechtsgebouw te Groningen; het paleis van justitie en de woning 
v;;n den adjunct-directeur der bijzondere strafgevangenis te Leeuwarden; 
de strafgevangenis te Sneek: het lans van bewaring en het rechtsge
bouw t»* Assen: het huis van bewaring eu het rechtsgebouw te Almeloo; 
de strafgevangenis en het kantongerechtsgebouw te Deventer; in 13 
pen'. Inl. bij den ingenieur-architect voor de gevangenissen en rechts-
gebouwen. te 's-llage, en de betrokken opzichter-. Aanw. te Winschoten 
20 Dec, op de overige plaatsen 19 Dec. te uren. (Zie advert, 
in n". 49.) 

-Hi wch, ƒ 18,720 
idem . 16,700 
idem . lfi.ül» 
idem > lfi, 190 
idem > 16,980 
idem . 15,811 
idem » 15.477 
idem . 15.450 
iil.Mn • 15,441 
idem • 14.85'.) 
iil.'in 1 14,700 

het m a k e n der fun-

A F L O O P 
V A N 

A A N B E S T E D I N G E N . 
A - B o N i - l i . 28 Nov.: het bouwen van eene 

congregatiezaal met kapel en aanhoorigheden. 
voor het R.-K. kerk best. der par. van St.-Pioter. 
onder beheer van den architect J . Bolsius; ingek. 
l i bilj.. als: 
Th v. Havenstein. t 
Th. Dirks, 
P. Aengenent. 
L, Hurkens, 
IL Hansen. 
J. v. Rosmalen, 
G. de Runter, 
A. v. Mierlo, 
Fr. v. Hout, 
A. Sanders, 
W. v. Heckuiu, 
Gegund. 

Amsterdam. 28 Nov 
deeringswerken voor eenige hijgebouwen en het 
optrekken van een ontvanggebouwtje. op het 
terrein van het hurgerziekenhuisaande Linnaeus-
Straat te Amsterdam, onder beheer van deu 
ingenieur-architect A. L van Gendt; ingek. 39 
bilj., als: 
J. Smit, 
P. J. v. Mierlo, 
W. Westerhof, 
P. v. Essen. 
J. Stroohach, 
L. de Rooij, 
Meijer en Van de 

Cool wijk, 
C. Rietsnijder, 
G . J . Pb. Zuiderhoek. 
L. Vlasman, 
A. F. Sleeswijk, 
P. S. Rijnierse, 
Timmer en Furstner, 
V. Ph. Braun, 
H. Rietsnijder & Zn., 
B. Cruijll'. 
P. Duinker, 
Knipper en Vree, 
B. v. Buuren, 

te Weesp, ƒ 50,144 
• Sloten, > 48 055 

Weesp, » 47.986 
» Halfweg. • 47.860 

Amsterdam, • 47,418 
» Tilburg, • 46.900 

» Amsterdam, » 46,783 
idem » 46.770 

• idem 
1 46,765 1 idem 1 46.413 

idem • 46.250 
• idein » 46,000 
1 idem • 45.900 
t Beverwijk, . 45,800 
» Amsterdam, 

1 45.440 • idem • 45.400 
idem > 45.200 
idem > 4 4 , 8 0 0 

• idern » 44.350 

. 4.1.0IK 
» idem » «8,800 
» (Is. > 48,800 
• Amsterdam, • 42,800 
• Gouda, « «8,448 
» Aarlanderveen, • 48,100 
» N.-Anrstel, » 41,174 

E. II. Holle, te Amsterdam, J 44.000 
l i . Cruijll, . idem • 43.979 
('. J. Maks Jz.. » idi-m » 4.̂ .860 
J. J. Boekholts. . idi-m . «1,800 
K. J. B. v. Damme, . idem • 43.7V0 
W. IJiwve, » Buiksloot. . 4:i.f.40 
H. G. Scholten, » Amsterdam, • 4:ï.580 
II. Heijink, . idem i 4.1.5CO 
\ V . (i. Ï . Herkom, » idoio • 4.'i.500 
0. Boon, • idem • 4SJS98 
II. J. Meekers. . idem . 43.2W) 
I). Schut, » idem . 4:1,100 
1*. Schmidt en E. 

Hermans, 
J. F. Prenzler, 
H. EL Hendriks, 
D. (toterink, 
II. .1. N'ederhorst, 
C. Eijsvogel, 
C. Alberts, 
11. Cerlijn en A. J. 

dn Haan, » idem * 40,9811 
* | i l . J k r r h o o r (gem. Jisn). 2H Nov.: liet ver

nieuwen, herstellen en onderhonden van alle 
binnen- en buitenwerken voor het waterschap 
de Slarnmeei' en Kamerlinp; ingek. 4 bilj.. als: 
1'. Wakker, Wormer, ƒ 2853.20 
Vreedenduin. Zaandijk, • 2015 
R. Hond. Nek bij l'iirinorend, » 2589 
Ft. Kop] Westgraltdijk, » 2495 
Raming • 205s.5n 

Vlissingen, 28 Nov.: de levering van grés
keien, ten behoeve der gemeentewei-ken, is niet 
gegund aan den minsten inschr. maai" aan den 
beer F. Kngors, te Amsterdam. 

H . aN.luU. 29 Nov.: het onderhoud en de 
vernieuwing der vloeipalen in de haven: ingek. 
fi bilj., als: 
1. Smit VII, Utrecht, 
M. Veltenaar. Maassluis. 
M. Hot, Vlaardingen. 
Van Heijst en Zonneveld, 
T. Linthout, Nieuwen hoorn 
O. v. d. Vlugt. Maasland, 
Gegund. 

I , run i n e e n 2 llee.: 
werken voor de verbetering dei' gemeentelijke 
bad- eu zweminrichting; ingek. 3 bilj.; minste 
inschr. II. de Jong, te Groningen, voor j 3527. 

idem 

f 4440 
• 4400 
.. 4100 
• 37811 
, 3519 
. 3287 

het uitvoeren van 

j Amsterdam, 2 Hec: bet maken van de aai de
len spoorbaan tot a.insluiting van deu sp,mrweg 
Schiedam—lloek-v.in-ilolland aan den iiolland-
schen spoorweg nabij Schiedam, bestek no, 447 4; 
ingek. 9 bilj., als: 
W. II. Wegers, Tilburg, f 28,700 
8. Keij, Rotterdam, '» 22,00) 
P. J. Ilulleman. Dordrecht, > 21.350 
C. Hos, Haarlemmermeer, » 21.000 
W. f. Weiiers, Tilburg, i 21.000 
M. A. J. Taverne. 's-Hage, - 20,848 
A. v. d. Meijden \t., Hardinksveld, . 19.758 
C. v. Hoven, Nieuweramstel, . 19.397 
II. Wienhoven. Schiedam, « 17.735 

's-Hage, 2 Dec: het maken van een nieuwe 
vaart op het terrein der gemeente-gasfabriek; 
ingek. 3s bilj., als: 
A. Terwindt. West-Pannerden, f 45,990 
tl. H. v. d. Heijden, Arnhem. 11.200 
('. ter Horst, Zwolle. • 43,317 
T. v. d, Vlugt. 's-Hage. » 43 200 
M. Bot en J. v. d. Leeg. Kralingen. i 43.000 
P. J. Dubbelman, Dordrecht. » 42.B00 
W. Wissing en J. v. Hurk, Arnhem, » 42,500 
G. Hos. Haarlemmermeer, i 42.178 
A. Heer Wz., Sliedreeht. - 42.000 
II. Jongi'iibiirger, Waddinksveen, . 41.750 
P. Vermeulen. 's-Hage. I 39.993 
.1. l'h. M. Mühlstall, Leiden. . 39.950 
II Krijneu, 's Ilage, • 39.900 
A. Blok. 's Gravendeel, . 38,760 
A J. Schouten, l'trecht. > 37,500 
A. Korteweg, 's-Hage. . 37.000 
J. Schuiteinaker en Bos Zuiderhoek, 

Sliedreeht. I 88900 
II. J. Nelerhorst, Gouda, l 3fi.400 
.1. de Bruijn en O. t. v. d. Horst, 's-Hage, • 3C.200 
11. Mol-, ' idem • 30,000 
A. ('. I'aardeknoper. Idem » .'tii.000 
II. D. T. Meijer, Leiden, 35.900 
W. Swaneveld. 's-Hage, 35.VHI 
M. A. J. Taverne, idem » 35.1137 
F. Hoest. idem » 35,400 
G. v. d. Drilt, idem » 35,400 
A. de Waerd en J. C. Diercks, idem » 35.345 
A. v. d. Meijden. Hardinksveld, ,. 34,748 
I'. W. Dekker, Sliedreeht, . 34,200 
W. II. Swets, Hardinksveld. » 33,890 
W. v. Leeuwen, Hellevoetsluis, « 33,800 



D E O P M Ï K K K K . 

Dordrecht 
bru, 
df 
A 
!•: 
I* 
P. 
P. 
A 
M 

ƒ .13,540 i van een braiidspuithuis niet een bewaarplaats 
» 33,100 voor gevangenen; 

hoogste inschr. G. Blueuiink, Terborg, ƒ 3011.115 
minste » B. Koonders, Silvolde. » 274 

Amsterdam, 4 Dec. door de directie der 
marine: lo. het bouwen van een steenkolen-
magazijn aan den noordelijken oever van het 
Noordzeekanaal iu polder Vil , met de verruiming 

i ' i i te stellen van hout eu ijzer, over i van bet kanaal voor het magazijn eu den aanleg 
bilj., als: 

A. Prins Thz.. Sliedreeht, 
C. D. Kleijn, Raamsdonk, 
K. Hollander. Gouda, 
.!. v. d Lisbont Gz.. Scheveningen, 
W. Bokhoven. Gouda. 
J. H. Paardekooper, s-llage, 
G. Keij, Rotterdam, 

.'13.000 
32,989 : 
32.823 
32.500 1 

81.800 
De, het timken eener loop-

Houthaven; ingek. 8 bilj.. als; j van steigers: ingek. 20 bilj.; 
de Neef. Dordrecht, /' 2222 I gste inschr. t . J. Maks .1/.. Amsterdam, 
tie Horst Papendrecht, » 2108 ƒ 148,900 
Ponsen. Dordrecht. » 2179 minste * A. Volker Lz., Sliedreeht 
v. Wijngaarden. Papendrecht, » 2096 en P. A. Ros. Gorichem. » 125,000 
Koulijn. Dordrecht, » 2071' 2o de levering van ongetcerd touwwerk; ingek. 
Bhjleveiis, .Made, » 11*85 7 hilj.; minste inschr. F. IL von Lindern, te 
Visser. Papendrecht, • 1965 Alblasserdam. voor j 22(10.95. 

J. J. Kooijrnans, Dordrecht, » 1894 ?o. de levering van geteerd touwwerk; ingek. 
Gegund. 10 bilj.; minste inschr. N. Dirkzwager, te Moor-

Wageningrn, 2 Doe: het maken van een drecht. voor ƒ 725.40. 
bardltêenen stoep voor het stadhuis; ingekomen V H a g e , 4 Dec, onder hehrer van het mi-
4 bilj., als: ; nisterie van waterst. enz.: lo. het maken van 
H. H. Beltman, te Deventer, ƒ 1210 werken tot voortzetting der verbetering van de 
J. Haar Hz., • Wageningen, • 1200 rivier do Maas. onder de gemeenten Bergen en 
J. Goossen, » idem » 648 Boxmeer; ingek. 7 bilj.. als: 
P. de Leeuw, » idem * 593 G. J. v. Krieken. Herwijnen, 

Utrecht, 3 Dec: het leveren en leggen van G. W. v. Hezewijk, Nijmegen, 
gegoten-ijzeren waterleidingbuizen met toebe- f A. v. d. Vlies. Zalt-Bommel. 
nooren, ter verbinding van het waterreservoir ; W. P. de Vries. Rossum, 
met de Leeuwarder waterleiding, en het maken D. de Kok. Ge ld ei malsen, en W 
van v.asehinrichtingen in de locomotievenloods' Baggerman, Nederhemert, 

het station Leeuwarden; ingek. 4 bilj., als: ! J. v. Vuuren, Zalt-Bominel, 

13.800 
13,484 
18,000 
12.800 

» 12,650 
op liet station Leeuw-amen; ingek. 4 oilj., ais: j . v. Vuuren, £alt-tJomine|, • 12,447 
T. Bijlsnia en H. de Kleijn, Leeuwarden, J 3874 J. Hillen, Grave, t 12,100 

! Raming n 13.000 
! 2o. de uitvoering van werken tot voortzetting 
1 der normali'seering van de rivier de Waal, onder 
! de genieenten Kist, Valburg, Nijmegen en Beu-
i ningen; ingek. 7 bib., als: 
I J. v. d. Plas, Hardinksveld, /' 63,230 

F. E. Terwindt. Pannerden. i 60.000 
A. v. d. Vlies, Zalt-Bommel, > 59,920 
L. A. v. Haaften, Sliedreeht, » 58,940 
J. II. v. Hezewijk, Lobit, • 58,800 

| W. P. de Vries Rossum, » 56.965 
H. v. Anroov Jz.. Nieuwaal, en A. J. 

Vermeulen, Nijmegen, • 56,460 
Raming » 60.500 

3o. net bouwen van waehterswoiiingen. het 
maken van afrasteringen en overwegafsluitingen 
voor het gedeelte Schiedam—Maassluis van tien 

: spoorweg Rotte "dam- -Hoek-van-llolland ; ingek. 
j 38 hilj., als: 

P. H. Versteijnc. Onsterwijk. ƒ 53.300 
J. J. v. Heijst, en J. Zonneveld, Vlaar

dingen, • 51.400 
A. v. Rossum, Vlaardingen, » 51,400 
A. J. Verstetve, idem » 51,800 
D. lleubiiik, id Mn • 51.195 
N. Perqnin Sc Zn., Berkel, » 51.000 
H. Degens Jr., Dordrecht, D 50,244, 

de Roov. Tilburg, t 49,900 f 
M. L. Veeiienbos. Brielle. « 49>00; 

i W. v. Leeuwen, Hellevoetsluis, - 49.400 
A. Milieuaar, Breda, • 49.200 
Ph. Verbruggen, Waddinksveen, * 4Mi?0 

Breda, onder beheer van den architect J. J. van ] A. Paans, Amsterdam, o 48.800 
Langelaar, te Prinsen hage; ingek. 5 bilj., als: A. J. v. Liemt, idem » 48,800 
M . C. v. Bergen-Koremans, te Breda, / 8974 | W. Grave, Buiksloot, n 48,780 
J. C. v. Kooij & Zn, » idem > 8860 M v. d. Spek. Hillegerslierg, - 4S.500 
Ü. A. Loijeiis, » idem * 79* 0 M. A. J. Taverne. 's-Hage, * 48,250 
J, Loijens-Hopman, «• idem • 7800 { K. J. B. v. Damme, Amsterdam. • 48.220 
XV. Cantnjn, > idem » 8200 . C. D. Kleyn. Raamsdonk. > 47,950 
Gegund. J. Schuitemakor, Dordrecht, en B. 

(.rollingen. 3 Dec: het bouwen van een Zuiderhoek, Sliedreeht, 
huis met afzonderlijke bovenwoning en werk- K. II Helle. Amsterdam, 

Bijlsma en H. de Kleijn, Leeuwarden, ƒ 3874 
A. E. Stijkel, Appingedam, » 3400 
C. P. Metclerkamp, Arnhem, » 3129 
J. v. Harpen. Amersfoort, » 2670 

Franeker, 3 Dec: liet maken van 400 M' 
steenglooiing met bijbehoorend aardewerk; ingek. 
21 bilj., als: 
J. v. d. Veer. Marsum, 
De Jong en Gaastra, Lemmer. 
Biesina en Dokter, Leeuwarden, 
Gebr. v. d. Meer, Harlingen, 
K. G. Keuning, Tern aard, 
De Vries en Zandstra, Lemmer, 
C. de Jong. Hardinksveld, 
G. Aneina, Midliim. 
P. Sehaafsina, Harlingen, 
A. Schrale, Warns. 
Kloosterman en Brouwer, Stiens, 
J. Oldenburg, Bergen. 
J. v. d Plas. Hardinksveld, 
C. de Ruiter, idem 
A. Woldringh, Zoutkamp, 
C. M. Dijkstra, Kornwerd, 
T. Hilarius. Leeuwarden, 
J . v. Noordennen, Harlingen, 
Bleekt-r en Lootsma, Staveren, 
R. H. de Boer, idem 
Gegund. 
Raming 

Breda, 3 Dec: het leveren en plaatsen van 
eikenhouten zitbanken met dito voorschotten en 
grenenhouten bevloeringen met bijbehooren voor 
de parochiekerk van O.-L.-Vr.-Hemelvaart. 

f 122 300 
• 105,000 
I 98 300 
• 94,500 
• 94.480 
» 93.000 
t 90.(100 
• 88.760 
• 88,700 
• 88.000 
• 67,300 
» 87,700 
i 87,000 
» 86,479 
» 85,937 
» 85.900 
» 85,790 
» 84,537 
> 81,480 
• 80.444 

/' 86,000 1 

te 

lo. bet onderhoud van de voltooide werken 
van het Merwedekanaal van benoorden de schut
sluis bewesten Utrecht tot de Lek. onder de ge
meenten Utrecht, Oudenrijn, Jutfaas en Vrees
wijk, ged. '90, in 2 perc. 

Perc 1, ingek. 6 bilj., als: 
J. Monster. Vreeswijk. / 4847 
P. Leenden, Utrecht, » 4:100 
D. Barneveld, Vreeswijk, » 4090 
M. Lakerveld. Jutfaas, • 3888 
R. Barneveld, Vreeswijk, • 3760 
W. v Dijk, Jutfaas, > 3730 
Raming • 4010 
,..Perc 2, ingek. 4 bilj., als: 
R. Barneveld, Vreeswijk, J 5160 
D. Barneveld, idem * 5180 
W. v. Dijk, Jutfaas, 1 4950 
J. Monster, Vreeswijk, > 3837 
Raming . 533Ó 

Haarlem, 5 Dec.: het leggen van een dam 
langs het vaarwater in het Open IJ, buiten den 
afsluitdijk bij Schellinkwoude, en het afzanden 
der gronden, bestemd voor den aanleg eener 
visschershaven. te IJmuiden; minste inschr, .1. 
O. van Hattem, tc Sliedreeht, voor ƒ 565,900 
Raming » 539,600 

Amsterdam , 5 Dec: bet verbouwen van een 
perceel aan den Haarlemmerdijk, no. 135, voor 
1). van Hoorn, onder beheer van den architect 
S. G. Vlieken; ingek. 13 bilj., als: 
J. J. v, Greuningen, te Amsterdam, ƒ 
A. A alders, 
W. D. v. Znest, 
W. Greve, 
W Hoorn, 

Brun, 

idem 
idem 

• Buiksloot, 
» Amsterdam, 
» idem 
• idem 
1 idem 
i) ide o 
» idem 
» idem 

idem 
idem 

11,840 
10,660 
10,164 
10.090 
9,850 
8,996 
8,450 
8,049 
7.450 
7,385 
6,543 
5,950 
5.888 

d. 
Smit 
Ie Hoer, 
Ie liaan. 

J. Strasser, 
L. IJzerman 
F. Moritz, 
Verkuijleu, 
nieuweramstel, 5 Doc.i het maken van den 

houten onderbouw voor de ijzeren ophaalbrug 
over de Overtoomschevaart, met tiet schoeiing-
werk voor dc opritten en bijkomende grond- en 
hestratingsvverken; ingek. 16 bilj,; minste inschr. 
firma Meijer en Van deCoolwijk, te Amsterdam, 
voor ƒ 5248. 

Mlddelhitrg. 5 Dec: het doen van herstel
lingen aan- en het onderhoud ged. 3 jaren, in
gaande 1 Jan.'90, van de drijvende aanlegplaats, 
d<' steenkolen-bergplaats en het gebouw voor 
den prov. stoonibootdieiist op de Westersehelde 
te Vlissingen; ingek. 4 bilj., als: 
P. Krijger Sc Zn. té Middelburg, 
P. J. v. Buitelen & Zn., • Idem 
A. Barentsan, 1 idem 
J. M. v. Ditiuars & Zn., » idem 

.4NSen. 5 Dec: de verbouwing dei 
school; ingek. 8 bilj., als: 

J 627 
» 624 
,» 597 
» 572 

Ooster

plaats, aan de Reitdiepkade te Groningen, met 
gedeeltelijke bijlevering van materialen. alles 
onder beheer van den architect K. Hoekzema 
(onderhands); ingek. 15 bilj. 
E. W. Wietsema. te G 
A. Roders, » 
D. Dovijn. « 
D. S. Diddens. • 
G. Mei,link. S 
A. Schreiider, » 
A. Jelsma, » 
D. Janssen, * 
H. Janssen, » 
J. 1. Toesnian, i 
Versteegb, » 
E. Peters, » 
\V. Pleijzier, » 
D. Edzards, » 
D. Dalmolen, » 
Gegund. 

V o l - e x e l t l 

meente Wisch: lo. het verbouwen van de voor
malige school tot gemeentehuis; 
hoogste inschr. E. Kerkhof, Varsoveld, 
minste » D. J. Slotboom, idem "» 4990 

2o. het afbreken van hot voormalig schoolge
bouw te Silvolde en het daarterplaatse bouwen 

oningen. J 9364 
idem • 9330 
idem 9150 
idem 9120 
idern » 9 0 B 7 
i d e m • 8600 
idem • 8573 
idem 1 6533 
idem u 8497 
idem 1 8477 
idem 1 8459 
idem 8439 
idem • 8397 
idem • 6086 
idem ft 7626 

W. F. Weiiers, Tilburg, 
Meijer en Van ile Ooolwijlt, Amsterdam, 
A. , i . Schouten, I'treeht, 
A. Hink, 's-(iravendeel, 
T. Linthout, NienwenhiMirn, 
II J. Nederhorst, Qouda, 
I'. W. v. Ilattinn, Zalt-llornmel, 
K. II',llander, lïonda, 
C. v. TUbnrg, Nootdorp, 
W. Bokhoven, (ionda, 
A. Michaid Jr., Aalburg, 

47.720 
47.15» 
47,3110 
47.14!) 
47 000 
4fi.7'.« 
4fi,770 
40.44» 
411.200 
45.80(1 
45,250 
45,100 
•15,000 
44,'.IS0 
44,880 
44.r,8U 
44.282 
4:i.:i40 
42410 
47,700 

11. Beuiiiuk, te Assen, ƒ 695 
A. .1. Diehlmaii, » idem » 599 
Harco Wintei-s, u idem » 598 
(i v. d. Grampel, 11 idem » 583 
D Neisingh, •1 idem » 549 
A. de Vries, » idem » 532 
D. B. Wiering. s idem » 530 
II. Jalvmgh, ) idem » 529 
Gegund. 

4 Dec, voor rekening der ge 

II. Wioiilmvcn, Schiedam, 
J. J. HornMxa, Horgen-op-Zoom, 
A. v. Hezik. Kerkdriel, 
R. Mouw, Hilversum, 
J. Schuilei', Raamsdonk, 
Raming 

4o. het onderhoud van de schutsluizen en bij
behoorende werken te Nichtevecht; ingekomen 
5 bilj., als: 
J. Poot, Amsterdam, ƒ 1872.50 

I N. Mühl, Muiden, » 1824 
ƒ 6940; J. Monster, Vreeswijk, » 1820 

E. Fluijt, Loenen, » 1765 
R Bariieveld, Vreeswijk, » 1740 
Raming • 1875 

li IJ V O K l i S M , 

D E O P M E R K E R 

van Z A T E R D A G 14 DKCEM15KK 1889. 

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, IA Der. 

A i i i e r s i o o r t . te 11 uren, door burg. en weth.: het onderhoudswerk 
van de straten, ged. '90 en '91. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het rioleeren en dempen van de Rozengracht; 
2o. het bouwen van een kademuur langs den We t̂erdoksdijk in het 

Westerdok, achter den zuidelijken grooten schoepssteiger in het IJ; 
3o. het leveren van steen kolen, ten behoeve van stoomwerktuigen der 

gemeente, ged. '90. Inl. bij den stads-ingenieur, raadhuis kamer no. 93, 
van 10—12 uren. (Zie advert, in »°. 49.) 

Harlingen, te 1 uur, door burg. en weth.: 
lo. de levering van teer en touwwerk; 
2o. de levering van luiwagens, boenders enz., ten behoeve der ge

meente, ged. '90. 
i'treeht. te 2 uren, door de Ooster-stoomtrarnmaatschappij. aan het 

kantoor van genoemde maatschappij: het leveren van schilderstnateria-
len en inachinekamerbehoeften, in 12 perc. 

IMnndag . 17 Der. 
O o s t e i l a n d (Zeeland), te 11 uren, door F. C. van der Vliet, ten huize 

van W. Kanaar: het amoveeren der bestaande en het bouwen eener 
nieuwe schuur met varkenshok op de hofstede, bewoond door Th, L. 
Brouwer. 

Afeften. te 12 uren, door het ministerie van binnen!, zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen 
van herstellingen en vernieuwingen aan de gebouwen der rijks-hoogere 
burgerschool te Meppel, ged. '90 en '91. Inl. bij den rijksbouwkundige 
voor de onderwijsgebouwen enz., te 's-Hage. en den hoofdopzichter der 
universiteitsgebouwen J. C. Hubscher, te Groningen. Aanw. gehouden. 
Raming ƒ 1300. 

Alkmaar, te 12 uren, door burg. en weth.: de uitvoering der vol
gende werken, ged. '90: 

lo. het onderhouden der gemeentegebouwen en werken, [ül 5 perc 
Raming f 3935; 

2o. het doen van vernieuwingen aan die gebouwen. Raming j 1666.95; 
So. idem aan de bruggen. Raming / 2665.64: 
4o. het vernieuwen van eenige voeg- en inboetwerken, herstellen van 

een walinuur langs de Hoornsclievaart en bet vernieuwen eener schooling 
in den hout. Raming ƒ 1003.59; 

6o. het leveren en vervoeren der benoodigde materialen voor buiten
wegen enz Raming /'2639.25; 

6o. het onderhonden van en het maken van een paardenpad in den 
Hoeverweg. Raming ƒ 4079.24. Hilj. inzenden vóór 17 Dec, te 10 uren. 

Jaarsveld (Utr.), te 1'/, uren, in het Dijkhuis: het tweejarig onder
houd van den grintweg op den Lekdijk benedendami, in de gewone 
6 perceelen. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: bestek no. 145, het leveren en inkepen 
van dwarsliggers, in 32 perc. (Zie advert, in «°. 49.) 

AsNen, te 2 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: bet uitvoeren van eenige werken tot 
verruiming van bet bovenpand der Drentsche hoofdvaart. Inl. bij den 
hoofdingenieur Reuvens, te Zwolle, en den ingenieur Wortman, te Assen. 
Aanw. gehouden. Raming j 6000. 

Rotterdam, in het Timmerhuis: de levering van getrokken en vlakke 
Waalklinkers, Waalhardgranw, Waalboerengrauw, straatklinkers uit 
Utrecht of van de Maas, Uselstraatplavei en beste harde Msrlondersteen, 
escaussiju'H'h-steenen trottoirbanden, Luiksehe kluitkalk. Doorniksche 
waterkalk, porlierkeien, steenslag van natuurlijke steen, grove grint, 
grintzand, metselzand, duinzand, gegoten-ijzeren straatsyplions en straat-
berrieranden. staaf-, band- en plaatijzer. (Zie advert, in i°. 48.) 

Rotterdam, in het Timmerhuis: de levering van tegels, dakpannen, 
kannenbuizen, pleister, tras, porland-cement, touwwerk, hennep, snuit 
van vlas, teer, bruinwerk, mos, strookdweilen. hlokmnkerswerk, borstel-
makersvverk, sponsen, groen laken, tochtvries, grijs linnen, hehangsel-
linnen. afneemdooken, molton- en wollen dweilen, Amerika.nisch was
doek, gordijnlinnen, grondpapier, singel, motthelkoord, band, jaloezieband-
ladder, glazen ballons, lampenglazen, zeemvellen, leder, patentolie, groene 
zeep, kaarsen, Amerikaansche reuzel, vet (roet), wagensmeer, poets
katoen lampenkatoen, turf, houtskolen, bezems, boenders, manden, zink, 
lood, vertind-looden huizen, metalen main- en tapkranen, spijkers, ijzer
waren, kolenbakken, staal, verfwaren en vensterglas. (Zie advert, in n°. 48.) 

Zutren. door den directeur van de gemeente gasfabriek: de levering 
voor de in '90 benoodigde Eng. getrokken-ijzeren buizen en fittings, 
koperen fittings en compositiebuis. 

Woensdag, 19 Dec. 
's-Hage. te 11 uren. door hat ministerie van waterstaat enz.: het 

verdiepen van de beddingen der rivieren de Amer en het Oude-Maasje, 
wider de gemeente Made en Drimmelen, tusschen de kilometerraaien 53 
en 56, behoorende tot de werken voor het verleggen van de uitmonding 
der rivier de Maas. Inl. aan het bureau voor de verlegging van den 
Maasmond te 's-Bosch. Aanw. gehouden. Raming j 188,000. 

'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 
uitvoering van werken tot voortzetting der normaliseering van de rivier 
de Waal, onder Ochten (gemeente Echteld), Mzendoorii. Druten en 
Leeuwen (gemeente Wamel) prov. Gelderland, tusschen de kilometer
raaien 45 en 52 der herziene rivierkaart. Inl. bij den hoofdingenieur 
Leemans, te 's-Hage en den ingenieur Castendijk, te Nijmegen. Aanw. 
gehouden. Raming / 112,000. 

-•Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 
uitvoering van werken tot voortzetting der normaliseering van de rivier 
de Waal, onder de gemeente Wamel, prov. Gelderland, tusschen de 
kilometerraaien 51 en 56 der herziene rivierkaart. Inl. bij den hoofd
ingenieur Leemans, te 's-Hage, en den ingenieur Castendijk, te Nijme
gen. Aanw. gehouden. Raming J' 77,000. 

's-Hage, te II uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van een gebouw voor sluispersoneel nabij den St.-Antoniedijk, 
gemeente Diemen (prov. Noord-Hollandj, b.dioorende tot de werken voor 
den aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de 
Merwede. [nl. bij den hoofdingenieur Wellan, te Utrecht, en den inge
nieur Kluit, te Amsterdam. Aanw. gehouden. Raming ƒ 25,000. 

'tt-Hage. te 11 uren. door bet ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van voltooiingswerken bij de schutsluizen nabij den St.-Antonie
dijk, onder de gemeente Diemen (prov. Noord-Holland), behoorende tot 
de werken voor den aanleg van een kanaal ter verbinding van Amster
dam met de Merwede. Inl. hij den hoofdingenieur Wellan, te Utrecht, 
en den ingenieur Kluit, te Amsterdam. Aanw. gehouden. Raming 
ƒ 12.350. 

's-llage. te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
voltooien van een gedeelte rivier nabij het Keizersveer, tussehen de 
kilometerraaien L -f- 600 en LUI -f- 750, onder de gemeenten Raams
donk en Made-Drinunelen, 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-Hnsrh, en aan het directie-
verblijf te Keizersveer Aanw. gehouden. Raming /' 580,000. 

's-llage. te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: het 
onderhoud en herstel van de landsgebouwen, te 's-Bosch. ged. '90. Inl. 
hij den rijksbouwmeester in het 2e district, en den hoofdopzichter voor 
de landsgebouwen Weinberg, beide te 's-llage. Aanw. gehouden. Ra
ming f 33,071. 

'«•Hage. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken en leveren van een stalen stoomsloep, zeven dienstbooten, type 
A, en drie dienstbooten. type B, voor het verrichten van peilwerk en 
opnietiugeii, ten I».-hoeve der rivieren, in 3 perc. of in massa. Int. bij 
den hoofdingenieur Leemans, te 's-Hage, den ingenieur Escher, te Zut
fen, en den adspirant-ingenieur Teding van Berkhout, te Haarlem. 
Raming: perc. I ƒ 7660, perc. 2 / 960 en perc 3 f 642. 

Bolsward, te 12 uren, door'burg. en weth.: het plaatsen, schoon
maken, wegnemen enz, van de kachels in de gemeentegebouwen, ged. 
3 jaren, ingaande 1 Jan. '90. 

Amsterdam, te 1 uur. in het koloniaal etablissement: het onder
houden van en het aanbrengen van eenige verbeteringen en herstellingen 
aan voornoemd etablissement, ged. '10—'92. Inl. bij den hoofdopzichter 
der landsgebouwen G. D. Wijndels de Jongh. Aanw. gebonden. 

t . n n i u te 1 uur, door burg. eu weth.: a. de levering van de ten 
dienste der gemeente, ged. '90 benoodigde materialen, in 20 perc, als: 
lo. houtwaren; 2o. ijzerwerk; 3o. spijkers en lichte ijzerwaren; 4o. lood, 
zink en soldeer; 5o. verfwaren en glas; 6o. teer; 7o.kalk; 8o.grint; 9o. 
zand; lOo. 500 M3 tijne puin; Ho. 49.000 Ben-ahinkeieii 1416 (demi 
rétaillé); I2o. 100000 blauwe Uselstraatktinkers; ISo.50,000Uselmetsel-
plavei; 14o. 230,000 vlakke Waalstraatklinkers; l5o. 245.000 vlakke 
Vechtsche straatklinkers Waalvorm: 16o. 40,000 vlakke Vechtsche straat
klinkers Veehtsehe vorm; L7o. 25,000 vlakke Vechtsche klinkeii Vecht
sche vorm (rollaagsteen); 16o. het benoodigde plantsoen- en bon < gewas, 
ged. '90; b. het maken van de navolgende werken: 19o. 34.50 str. M. 
gordingwerk. langs den hasaltinuur van het jaagpad; 20o. 480 strekk. 
M. dennenhouten porkoenbeschoeiing langs de Bleekerssingelgracht. Inl. 
bij den gemeente-bouwmeester. 

\ den (N.-Br.), te 2 uren, door de gemeente besturen van Nistelrode, 
Uden, Vechel, en Dinter: 

lo. het bouwen eener school mot onderwijzeiswoning te Vorstenhoseh. 
onder Nestelrode, met de leverantie van alle daartoe benoodigde 
materialen; 

2o. het leveren van nieuwe schoolmeubeien. Inl. bij den bouwkundige 
J. Frankefort, te Uden. Asnvv. 16 Dec. te 10 uren. 

Drachten, door burg. en weth. van Smallingerland: 
lo. het voor ieder dorp ged. '90 benoodigde onderhoud van timmer

werk, metselaarswerk, kopcrsUgerswerk. kaehelmakerswerk. smidswerk, 
verf- en glazenmakersweik am de gemeente- en dorpseigendommen; 

2o. het ged. '90 benoodigde gewoon dagelijks onderhoud van: den 
kunstweg Xijtap— Rottevalle, b. den kunstweg Nijegaasterhoek — Oudega 
met den sintelweg te Oudega. e. het besintelde gedeelte der Folgeralaan 
met den nieuwen zandweg door Drachtster-Compagnie, d. den sintelweg 
van af de Postbrug tot en door Kortehemnien; 

So. het grint- en inaeadain-meimen over den weg Nijegaasterhoek— 
Oudega, 

Donderdag. ID Dec. 
Haarlem, te II uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 

het gebouw van liet prov. best.: het onderhouden van- en het doen 
van eenige hei-stellingen en vernieuwingen aan de gebouwen der 
rijks-hoogere burgerschool te Alkmaar, ged. '90. en '91 Inl. bij den 
rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen enz., te 's-llage, eu den 
hoofdopzichter der universiteitsgebouwen K. de Boer Hz., te Leiden. 
Aanw. gehouden. Kaming ƒ 1776. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van hot prov. best.: het onderhoud van de werken der 
Pettemer zeewering, in de prov. Noord-Holland, ged. '90, '91 er. '92. 
Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur Kempees, te 
Alkmaar, en den opzichter Kooreman, te Petten. Aanw. gehouden. Raming 
/' 16,000 per jaar. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst, enz., aan 



1) E OP M E R K E R. 

het gebouw van het prov. host.: het driejarig onderhoud van het 
jaagpad e. a. langs het Zuider -en een gedeelte van het Noord erspaarne, 
prov. Noord-Holland. Inl. hij den hoofdingenieur, te Haarlem, don 
ingenieur De Bruijn, te Amsterdam, en den opzichter Brauns. te Haar
lem. Aanw. gehouden. Raming /' 625 per jaar. 

Haarlem, Le 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhoud van de werken der 
Heldersche zeewering in de prov. Noord-Holland, ged. de jaren '90, '91 
en '92. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur Keuipees. 
te Alkmaar, en den opzichter Koot, te Helder. Aanw. gehouden, ltaming 
/' 7200 per jaar. 

Hoi ge ii-o|i-Zooni. te 12 uren, door den ontvanger der registratie en 
douieinen, in het Nedorlamlseh kofliehuis; het slechten van de vesting-
weiken in het Zuiderfront te Borgen-op-Zoom. Aanw. lfi, 17 en 18 
Dec, te 12 uren. ('/.it advert, in «•>. 5Ü.) 

Amsterdam, te 3 uren, door het best, der Maatschappij tot exploi
tatie van bouwterrein «Potgieter", in het American-hotel: a. het bouwen 
van tien woon- en winkelhuizen; //. het bouwen van vijftien woon- en 
winkelhuizen. In), hij den architect II. A. Ilassink. (Zit advert, in n°. 50.) 

Bredn. te 3 uren, door den architect A. Verlegh, in het koffiehuis 
»den Ouden Schouwburg", bij Th. Klich: liet afbreken en wederop
bouwen van een landbouwerswoonhuis met stal en aanhoorigheden op 
een perceel grond, gelegen aan den rijksstraatweg van Breda naar 
Terheiden, onder de gemeente Teteringen. 

Vrijdag . 20 Der. 
. M i d d e l b u r g , te 10 uren. door het ministerie van binnenl. /aken. aan 

het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen van 
herstellingen en vernieuwingen a a n de iïjks-hoogere burgerschool te 
Middelburg, ged. '90 en ''Jl. Inl. hij den rjjkshouwkundige voor de 
onderwijsgebouwen enz., te 's-Hage, en den hoofdopzichter voor de 
universiteitsgebouwen K. de Hoer Hz., te Leiden. Aanw. gehouden. Ra
ming f 2245. 

M i d d e l b u r g , te lü uren. iloor het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen van 
herstellingen en vernieuwingen aan de gehouwen tier rijkskweekschool 
voor ouderwijzers te Middelburg, ged. '90 en '91. Inl. bij den njkshouw-
kundige voor de onderwijsgebouwen enz., te 's Huge, en den hoofdop
zichter der universiteitsgebouwen K. de Hoer Hz., te Leiden. Aanw. 
gehouden. Raming ƒ 1H00. 

' * -Ho«ch. te lO'/j uren. door het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: het aanbrengen en onderhouden 
van beplantingen op den rijksweg van Best over Kindhoven naar de 
Helgi>che grens, prov. Noord-Brabant, lui. bij den hoofdingenieur in 
het Re district, te 's Bosch, dim ingenieur Schuurman, te Vucht, enden 
opzichter Dieden. te 's-Bosch. Aanw. gehouden. Raming f 1000. 

'n-Bosch . te lO'/i uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het aanbrengen en onderhouden 
van eene beplanting op den rijksweg van het S leen wij ksehe veer naar 
Breda, onder de gemeente De-Werken, prov. Noord Brabant. Inl. hij 
den hoofdingenieur in het 6e district, te 's-Bosch, den ingenieur Van 
Nes van Meerkerk, en den opzichter llenkehnan, beide te Breda. Aanw. 
gehouden. Raming /" 1000. 

's-Ho»ch. te 10'IJ uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van hut prov. best.: het aanbrengen en onderhouden van 
eene heplanting op den rijksweg van Prinsenlmge naar het Tolensche 
veer. onder de gemeente Halsteren, prov. Noord-Brabant, lui. bij den 
hoofdingenieur in het (ie district, te 's-Bosch, den ingenieur Van Nes 
van Meerkerk en den opzichter Kuilen, heide te Breda. Aanw. gehouden. 
Raming ƒ 760. 

Botterdam, te 11 uren, ten kantore van de gemeente-gasfabrieken, 
de leveling van: getrokken-ijzeren pijpen, getrokken-ijzeren fittings, ver-
tind-looden buizen, rood- en geelkoperen pijp en bladltoper, roodkoperen 
lantaarns, koperen hoofdkranen, koperen fittings en branders, houten 
rozetten, lauiponglazen. [wirselouien kappen, lantaarn- en andere ruiten, 
snij-, pijp- en sockettanget:, gashaken. houtschroeven, draadnagels en 
klinknagels, moerhouten. vijlen, bordpapier, stalen schoppen, lijn- en 
patentolie, vet en zeep, loodwit, ijzer- en locdmenie, poetslappen, poets
katoen, sponzen, zeemvellen, borstelwerk, kwasten, schiemansgaren, 
muil van vlas. strik touw, hennep, bezems, kluitkalk, suiee-, plaat- en 
bandijzer, gegoten ijzerwerk, lantaiirnpalen en armpalen. zakken en 
andere magazijngoederen, ten dienste der gemeente-gasfabrieken te 
Rotterdam. [Zie advtrl. in n°. 50.» 

Woerden, te 11 uren, door burg. en weth.: het afgraven der hoogten 
nabij het Kasteel, het afgraven en verleggen van nabijgelegen opritten, 
benevens het opbreken en leggen van den grintweg op den grooten 
binnenwal, van af de genoemde afgraving tot aan den dwarsweg nabij 
de oostzijde der openbare school en andere met bovengenoemde in-
vei band-staande werken. Inl. bij den gemeente-bouwkundige Fluijt. 
Aanw. 16 Dec, te Ll uren. 

Berghuizen (Geld ), t c l l ' / j uren. ten kantore der fabriek van Cramer, 
bij station Wapenveld: liet bouwen van een hoerenhuis bij de fabriek. 
Inl bij den architect M. K. Smit, te Dieren. Aanw. 20 Dec, te 
fli/j uren. 

ftlcuweraniHtrl, te 12 uien, dooi- hurg. en weth.: het maken van 
den houten onderbouw voor de ijzeren ophaalbrug over de Overtoom-
sche vaart, rnet het schoeiingsweik voor de opritten en bijkomende 
grond- en hestrutingswerken. (Hei besteding. Zie advert, in nu. 50.) 

Groningen . to 12 uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van de rijks-kweek
school voor onderwijzers te Groningen, ged. '90 en '91. Inl. bij den njks-
bonwkuiidige voor de onderwijsgebouwen enz., te 's-Hage, en den 
hoofdopzichter der universiteitsgebouwen J. C. Ilubscher, te Groningen. 
Aanw. gehouden. Raming f 700. 

Groningen, te \2 men, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: liet onderhouden van- en het doen 
van eenige vernieuwingen en heistellingen aan de gebouwen der rijks
universiteit te Groningen, ged. '90. Inl. bij den rijksbouwkundige voor 
de onderwijsgebouwen enz., te 's-Hage, en den hoofdopzichter der 
universiteitsgebouwen J. (*. Hnhscher, te Groningen. Aanw. gehouden. 
Raming ƒ 9440. 

Groningen, b- 12 men, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen van 

herstellingen en vernieuwingen aan het rijks-archiefgebouw te Gro
ningen, ged. '90 en '91. Inl. bij den rijksbouwkundige voor de onder
wijsgebouwen enz., te 's-Hage, eu don hoofdopzichter der universiteits
gebouwen J . (.'. Ilubscher, te Groningen. Aanw. gehouden. Raming 
ƒ 1000. 

(.ruilingen te 12 uren, door het prov, best. van Groningen: het 
onderhouden der zee waterkeering tusschen de Hunsingoosluis te Zout
kamp en den Nittershook in Friesland, niet bijbehoorende werken, ged. 
'90. lui. bij don hoofdingenieur, te Groningen, en den opzichter Wert-
molder. te Winsum. 

Arnhem, te 12 uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het. gebouw van het prov. best.-, het onderhouden van en het doen van 
vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen der rijks-landbouw
school te Wageningen. ged. '90 en 91. Inl. bij don rijksbouwkundige 
voor de onderwijsgebouwen enz., te 's-Hage. en den hoofdopzichter dei 
universiteitsgebouwen \V. II. Se hoon hein, te Utrecht. Aanw. gehouden. 
Raming f 7940. 

Arnhem, te 12 uren, door het ministerie van binnen], zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen van 
eenige vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen der rijks-
hoogere burgerschool te Zalt-Bommel, ged. 90 en 91 Inl. bij den 
rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen enz., te 's-Hage, en den 
hoofdopzichter der universiteitsgebouwen \V. II. Schoonhein, te Utrecht. 
Aanw. gehouden Raming f 884. 

Bersele (Zeel.), te 1 uur, door het best. der waterkeering van het 
calamiteuse waterschap Kllevvoutsdijk en den calamiteusen j>older 
Borsele. in de directiekamer: het maken van werken tot verbetering 
der havennollen te Borsele. Aanw. 16 Dec. van 1—3 uren. Ra
ming 1400. 

Middelburg, te l ' j uren, door hurg. en weth.: de levering van de 
ged. '90 voor de gemeente-l'abrikago benoodigde bouwstoffen, als plaat-
zand, houtwaren, verfstoffen, kalk, tras en cement. 

Nijmegen - te 2 uren, door burg. en weth.: de levering tan: 
lo. 1.325,000 straatklinkers; 
2o. 5(H) str. M trottoirbanden van Niederrnendiger steen; 
8o. 16,600 stuks iron-brieks voor trottoirbekleeding; 
4o. steenkolen, gruis en turf; 
5o. petroleum en lampenglazen ; 
fio. deunen vakplaten en eenig vuren ribhout, ten behoeve van het 

overvaartveer; 
7o. het onderhoud der kachels in de gemeente-gebouwen; 
8o. het onderhoud der pompen; 
9o. het bezorgen der benoodigde karvrachten; 
10o. het verrichten van verf- en witwerk. 

Zaterdag, 21 l»rr. 
Amsterdam, te 11 uren, namens J. B. Hillen, in «de Roode Leeuw": 

het verhouwen van de perceelen 66 en 67 aan liet Damrak. Inl. bij 
den architect J . van Looij. 

Utrecht, te 11 uren. door burg. en weth.: de levering van de be
noodigde magazijngoederen, ten dienste der gemeente-gasfabriek, ged. 
'90, als: getrokken ijzeren pijpen, smeeijzer, bonton, gietijzer, glaswerk, 
lantaarns, kalk. verfwaren, horstelwerk, touwwerk, patentolie, poets-
katoen, steenen en hout, iu 14 perc 

•neck, te 1 uur, don.' burg. en weth.: het onderhoud van gebouwen, 
wallen, hruggen en verdere gemeentewerken, ged. '90., in 12 perc. Inl. 
bij den gemeente-architect. 

Utrecht, te 2 uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan het 
gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen van 
herstellingen aan de gehouwen van de rijksuniversiteit te Utrecht, ged. 
'90. Inl. hij den rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen enz., te 
's-Hage, en den hoofdopzichter der universiteitsgebouwen W. H. Schoon
hein, te Utrecht. Aanw. gehouden. Raming /' 11,170. 

Utrecht, te 2 uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan het 
gebouw van het prov. best : het onderhonden van- en het doen van 
herstollingen en vernieuwingen aan het rijks-archiefgebouw te Utrecht, 
ged. '90 en '91. Inl. bij den rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen 
enz., te 's-Hage, en den hoofdopzichter der universiteitsgebouwen \V. 
H. Schoonhein, te Utrecht. Aanw. 16 Dec, te 10 uren. Raming / 800. 

Maandag, 29 Dee. 
's-llage, te 11' 3 uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 

het gebouw van lift prov. best.: het onderhouden van- en het doen 
van eenige herstellingen en vernieuwingen aan de gebouwen der poly
technische school te Delft, ged. '90 en '91. Inl. hij den rijksbouwkun
dige voor de onderwijsgebouwen enz., te 's-llage, en den hoofdopzichter 
der universiteitsgebouwen K. de Boer Hz., te Leiden. Aanw. 16 Dec, 
te 10 uren. Raming /' 10,840. 

's-Hage, te II 1 , uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van bet prov. best.: het onderhouden van- en het doen van 

j eeltige herstellingen en vernieuwingen aan de gebouwen der rijks-
I kweekschool voor vroedvrouwen te Rotterdam, ged. '90 en '91. Inl. bij 
| den rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen enz., te 's-Hage, en 
' den hoofdopzichter der universiteitsgebouwen K. de Boer Hz., te 
| Leiden. Aanw. 17 Doe. te 11 uren. Raming f 3180. 

's-llage. te l l ' / . uren. door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
I het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- eu het doen van 
j herstellingen aan de gebouwen der rijks-universiteit te Leiden, ged.'90. 

Inl. bij den rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen enz., te's-llage, 
j en den hoofdopzichter der universiteitsgebouwen K. de Boer Hz., te 
I Leiden. Aanw. gehouden. Raming ƒ 28.300. 

Leiden, te 12 uien, door burg. en weth.: 
lo. het leveren van bouwmaterialen enz., in 16 perc; 
2o. het leveren van Ourthe keien; 
3o. het leveren van straatklinkers (Waal- en Rijnvorm), in 2 perc. 

Inl. bij den gemeente-architect. 
Amsterdam, te 1 uur, door het ministerie van koloniën, in een 

dor lokalen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen: de levering 
van dl verte gereedschappen en materialen, ten behoeve van 's rijks 

I overzeesche bezittingen. 
j Arnhem, te 1 uur, door de commissie voor de gotneontoreiniging, 
| kantoor Kusebiusplein 11: de levering van magazijngoederen. ged. '90. 
| 's-Hage, te llL uren. door burg. er. weth.: de levering ged. '00 

va» bekapte straatkeien. Waal- eu Hijnstraatstcenon en rioolstukken. 

D E O P M E R K E R . 

Arnhem, te 2 uren, door den directeur der gemeentelijke gasfabriek, 
ten kantore der fabriek: 

lo. het onderhoud dei gehouwen en uitvoeren van eenige nieuwe 
werken, in 2 perc. als: «, het onderhoud eu uitvoeren der nieuwe wer
ken, b. het verven; 

2o. het lossen en vervoeren van Duitsche en Engolsehe gaskolen, 
alsmede van kluitkalk, ged. '90; 

3o. de levering van magazijngoederen, ged. '90, waaronder een partij 
gegoten pijpen cn hulpstukken, van af 14 tot 3 Eng. duimen, en 480,000 
KG. Luiksche kluitkalk. 

Amsterdam, door de Hol!, ijzeren spoorwegmaatschappij, in kamer 
46 van het centraal administratiegebouw: het. veranderen van de Kraan-
brug over de DHfshavonsche Seine in eene plaat-ijzeren draaibrug, met 
daaraan verbonden wijziging van den onderbouw, het maken van eene 
hulpbaan en hulpbrug en het ophoogen van den spoorweg. Raining: 
perc l ƒ 66,000, perc. 2 / 42,000. (Zie advert, in w° 50.) 

Ilinxdng, : ' l Dec. 
's-Bosch , te 10'/2 uren, door het ministerie van binnenl. /.aken. aan 

bet gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen van 
eenige vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen der rijks- hoogere 
burgerschool te 's-Bosch, god. 1890 eu '91. Inl. hij den' rijksbouw
kundige voor de onderwijsgebouwen enz., te 's-Hage, en den hoofdop
zichter der universiteitsgebouwen W. 11. Schoonhein, te Utrecht Aanw. 
17 Dec, te 2 uren. Raming ƒ 1182. 

'•-Belch, te lO'/j uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen van 
eenige vernieuwingen en herstellingen aan de gehouwen dei rijks- hoogere 
burgerschool te Helmond, ged. 1890 en '9L. Inl. bij den rijksbouw
kundige voor de onderwijsgebouwen enz., te 's-llage. en den hoofdop
zichter der universiteitsgebouwen W. 11. Schoonhein, 'e Utrecht. Aanw. 
18 Dec, te l uur. Raming /'1380. 

'a-Besch, te l0'/2 uren, door het ministerie van binnenl. zaken. aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen van 
eenige vernieuwingen en herstellingen aan de gehouwen der rijkskweek
school voor onderwijzers te 's-llage, ged. 1890 en '91. Inl. bij den 
rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen enz., te s-llage. en den 
hoofdopzichter der universiteitsgebouwen W. II. Schoonhein, te Utrecht. 
Aanw. 17 Dec. te 10 uren. Raming J 1400. 

s -Bosch, te 10l/a uren. door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen 
van herstellingen en vernieuwingen aan het rijks-archiefgeboiiw te 
's-Bosch, ged. '90 en '91. lui. hij den rijksl wkundige voor d< ler-
vvijsgebouweu enz., te 's-llage, en den hoofdopzichter der universiteits
gebouwen W. II. Schoonhein, te Utrecht. Aanw. 17 Doe. te 12 uren. 
Raming /' 2350. 

'c-Becch, te lO'/j uren, door het ministerie van binnenl, zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen van 
herstellingen aan de mks-hoogere burgerschool te Bergen-op-Zoom, ged. 
'90 en '91. Inl. bij den rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen 
enz., t" 's-LIage, eu den hoofdopzichter der universiteitsgebouwen K. de 
Hoer Hz., te Leiden. Aanw. gehouden. Raming ƒ 1700. 

Wee-o te 12 uren. door het dagel. best, van den geineenschaps-
jwlder, in het hotel «de Roskam": de jaarlijksche werken in dien polder, 
god. '90. Aanw. 21 Dec, te 10' ï uren. 

's-llage. te 2 uren, door hot. ministerie van justitie: het driejarig 
onderhoud, van 1 Jan. '90 tot 31 Dec '92, van de strafgevangenis te 
Appingedam: het huis van bewaring te Winschoten; de strafgevangenis 
en het rechtsgehouw te Groningen; het jialeis van justitie en de woning 
vun den adjunct-directeur der bijzondere strafgevangenis te Leeuwarden; 
de strafgevangenis te Sneek; het huis van bewaring en het rechtsge
houw te Assen; het huis van bewaring eu het rechtsgehouw te Almeloo; 
de strafgevangenis on het kantongerechtsgehouw te Deventer: in 13 
perc Inl. bij den ingenieur-architect voor de gevangenissen en rechts-
gebouwen, to 's-Hage, en de betrokken opzichters. Aanw. te Winschoten 
20 Dec, op de overige plaatsen 19 Dec, te l ' , s uren. (Zie advert, 
in n°. 49.} 

's-llage, te 2 uren. door bet ministerie van justitie: de levering 
van houtwaren, tras. schelpkalk, stcenkalk, riviergrint, tegels, pannen, 
verfwaren, glas on verversgeieedschappen, ten behoeve dor rijkswerk
inrichtingen Veenhuizen. in 7 perc. 

s-llage. te 2 uren, door het ministerie van justitie: de levering 
van metselsteen en straatklinkers, ten behoeve der rijkswerkinrichtingen 
Veenhuizen, iu 4 perc. 

Vrijdag. 2Ï llec. 
's-Bosch , te ld'j uren, door het ministerie van waterst. enz... aan 

het gebouw van het prov. best : het driejarig onderhoud der werken 
van ile Zuidvvillenisvaart. voor liet gedeelte in de prov. Noord-Brabant. 
Inl. bij den hoofdingenieur in het 6e district, te's-Bosch. den ingenieur 
Schuurman, te Vucht. en de opzichters Woehuizon te «Bosch, en 
Dommee, te Aarle-Rixtel. Aanw. 20 Dec. Raming /' 39,600 per jaar. 

's-Bosch, te 101, ,j uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het bestorten der stortebedden van de 
sluizen nos. 1, 2, 3, 4 en 5 der Zuidwillemsvaart iu Noord-Brabant. 
Inl. bij den hoofdingenieur in het 6e district, te's-Bosch, den ingenieur 
Schuurman te Vucht. en den opzichter Weehuizen, te 's Bosch. Aanw. 
20 Dec. Raming f 2200. 

's-Bosch, te 10',2 uren. door bet ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het verrichten van buitengewone wer
ken alsmede bel doen van grondboringen iu de gekanaliseerde rivier de 
Dieze, prov. Noord-Brabant. Inl. bij den hoofdingenieur in het (it! district, 
te 's-Bosch. den ingenieur Schuurman, te Vucht. eu den opzichter 
Vroeg, te Crevecoeur. Aanw. 20 Dec Raming ƒ 3750. 

Vllage, te U uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van een stalen stooinsloep, twee ijzeren ponten, een houten halve 
pont en vijf houten booten, ten behoeve der veren, behoorende tot de 
werken voor het verleggen van de uitmonding der rivier de Maas, in 
vier perceelen of meerdere perceelen te zamen. Inl. aan het bureau 
der werken voor de verlegging van den Maasmond, te 's-Bosch. 

's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.; het 
onderhoud en de bewaking van de rijksstapelplaats te Dordrecht, van 
1 Jan. '90 tot en met 31 Dec '90. Inf. bij den directeur voor de spoor
wegen, te 's-Hage. Aanw. 20 Dec 

Middelburg, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
liet gebouw van het prov. best.: het onderhoud van het kanaal door 
Zuid-IU volund. ged. '91.'—'92. Inl. bij den hoofdingenieur in het lie 
district, te Middelburg, en den ingenieur, te Goes. Aanw. 18 en 20 
Dec. Raming /' 21,800 per jaar. 

Middelburg, te 11 uren, door hel ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van hot prov. best.: het onderhoud van het kanaal 
door Walcheren, ged. '90—'92. Inl. bij den hoofdingenieur, te. Middel
burg, en den ingenieur, te Vlissingen. Raming /' 34,15(1 per jaar. 

.Middelburg, te l l uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het bouwen van een sluisknechtswoning 
hij de Oost schutsluis !•• Neuzen, behoorende tol de werken ran hel 
kanaal van Neuzen. Inl bij den hoofdingenieur in het 11e district, te 
Middelburg, en den ing.-nieur, te Neuzen. Aanw. 21 Dec. te 11 eren. 
Raming / 2850. 

Haarlem. Le 11 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het bouwen van eene schutsluis met 
eenige bijbehoorende werken, deel uitmakende van de uitbreiding der 
sluis- eu havenwerken te UinufHen. Inl. bij den hoofdingenieur, te 
Haarlem, en de ingenieurs De Bruvn en Du Croix, te Amsterdam. 
Aanw, gehouden. Raming J 2,032,000. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van watei st. enz., aan 
het gebouw van bet prov. best.: het uitvoeren van eenige verbete-
nngswi rken tot instandhouding van liet Krabbersgat bij Knkbuizen, 
hein nde tot de havenwerken iu N d-llolland. Inl. bij den hoofd
ingenieur, te Haarlem, den ingenieur Keurenaer. te Hoorn, en dei: 
opzichter Schol, te Enkhuizen. Aanw. 20 Dec. Raming /" 7500. 

Zwolle, te 12 uren, dooi' bet ministerie van binnenl. zaken, aan bet 
gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en hot doen van 
vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen der rijks-kweekschool 
voor onderwijzers te Deventer, ged. '90 en '91. lui. bij den rijksbouw
kundige voor de onderwijsgebouwen enz., te 's-llage, en don hoofdop
zichter der universiteitsgebouwen .1. C. Ilubscher, te Groningen. Aanw. 
19 Dec, te 12 uren. Raming f 225C. 

Zwolle, 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 veinieuwingen aan het gebouw der rijks-hoogere 
burgerschool te Zwolle, ged. '90 en '91. Inl. bij den rijksbouwkun
dige voor de onderwijsgebouwen enz., te 's-llage, en den hoofdopzichter 
der universiteitsgebouwen ,i. (.'. Ilubscher. te Groningen. Aanw. 21 Dec, 
te 11 men. Kaming /' 2*00. 

Groningen, ti' 12 uien. door het ministerie van waterst. enz-, aan 
bet gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud der als zee
wering dienende voormalige vestingwerken te Delfzijl. Inl. hij der. 
hoofdingenieur, te Leeuwarden, don ingenieur, te Groningen, en den 
opzichter Stratinah. te Delfzijl Aanw. 21 Dec. Raming /' 900 per jaar. 

Leeuwarden, te 12 uren, ten kantore van li, L. ('. de liaan. Nieuwe-
stad 55: liet af bleken van het boerenhuis "het Veerhuis" uan de 
Dokkumer Ke. onder Leeuwarden, en het bouwen van een nieuw stelp-
huis enz. lui. hij den architect F. Brouwer, te Kornjum. Aanw. 23 Dec, 
te 11 uren. 

Zaterdag, 2ft lier. 
Haarlem, te 10 uren, door den majoor "orstaanwezend-ingeuieur 

ui het bureau aan de Kiuderhuisvest: liet doen van voorzieningen aan 
de sluizen aan het Penningsveer, onder het beheer der gome, aldaar. 
Bilj. inzenden uiterlijk 27 Dec, voor 3 uren. Raming ƒ 10.300. 

Maandag;, '.Ui llec. 
Maastricht, te 10 uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 

het gebouw van het prov. best.: het leveren en plaatsen van eenige 
meubels en het uitvoeren van verschillende werkzaamheden aan het 
njks-aicliit fgohouw te Maastricht. Inl. bij den rijksbouwkundige voor 
de onderwijsgebouwen enz., te 's-llage, en den opzichter der rijks-kweek
en leerschool J. S. Strik, te Maastricht. Aanw. 24 Dec, te 10 uren. 
Raming ƒ 1600. 

Iliiikdng. : i l llec. 
AsM'ii, te 2 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: het vierjarig onderhoud van de rijks-
stooingemaleii. staande langs het Noord-Willemskanaal, prov. Drente, 
ged. 9 0 , '91, '92 en '93. lui. bij den hoofdingenieur Reuvens. te Zwolle, 
dei: ingenieur Wortioau, en den opzichter Hemmes, heide te Assen. 
Aanw. 24 Dec. te 11 uren. Raming ƒ 3589 per jaar. 

Aaien, te 2 uien, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het vierjarig onderhoud van het Meppeler-
diop eu bübehoorende werken, iu de prov. Drente, aanvangende 1 Jan. 
'90. lui. bij den hoofdingenieur Reuvens. te Zwolle, den ingenieur 
Wortinan. te Assen, en den opzichter Boeree, te Meppel. Aanw. 24 
Dec, te 1 uur. Raming /' 2205 per jaar. 

Vrijdag, :t J a n . i s u » . 
Hotterdam, te 1 uur. door hurg. en weth.: het maken van voor-

ziemngen achter de kaaimuren langs tie Binnenhaven. Aanw. 30 Dec, 
te 11 uren. {Zit advert, in » u . 50.) 

Maandag . ii Jan. 
's-l lagc, le 12 uren. dooi' bet ministerie van koloniën: de ijzerwer

ken benoodigd voor vier aanlegsteigers met bijbehoorende meerpalen in 
tie Hraudewijusbaai (Sumatra's westkust). 

Hiti»dag. 7 Jan. 
Hotterdam. te l uur, door burg. en weth.: het vergrooten van 

het westelijk stoomgemaal met bijbehoorende werken. Aanw. 2 Jan., 
te 11 uren. (Zit advert, m «°. 50.) 

Holterdam. in het timmerhuis: de levering van gegoten-ijzeren 
buizen, hulpstukken en toebehooren. tol een gezamenlijk gewicht van 
1,684,-968 KG. (Zie advert, in »°. 50.) 
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A I' L O O 1' 

VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
K i o i i u r r n m s t e l , 5 Dec: hi't maken van den 

houten onderbouw voor de ijzeren ophaalbrug 
vaart enz.; ingekomen 1(1 over d*' Overtooinschc 

G. 1). v. Doorn, b Amsterdam. / 6600 
B. Cmijff, i idem 
l\ Duinker, i idem B 6600 
C. v. Hoven, • N.-Amstel, • 050(1 
II. Kietsmjder A Zn., » Amsterdam, | 6400 
W, Groeve, Buiksloot, • 6380 
W. Bokhoven, II Gouda, „ 6360 
G. J. Ph, Zuiderhoek, • Amsterdam. t 6260 
P. Schmidt en IC. 

Hermans, B idem -
B 6175 

C. v. d. Graaf. B idem B C l . - , . ! 

C. Hollander, 11 Gouda. • 60611 
H. J . Nederhorst, B idem | 6023 
J. de Vries, i) l'urinerend, t 5011 s 
J . Kaas, | Amsterdam. B 5000 
P. H. Criekart, f idem t 5800 
Meijer en Van de 

(ooi wijk, • idem 1 5248 

si-hap van den Amstel en Nieuweramstel, in 31 
pereeelen. 

Perc. 1. ingek. 7 hilj., (één van onwaarde) 
G. Verweij, uithoorn, / 25.00(1 
.1. v. Lokhorst en .). Vlas-uan, Allen 

a/d. Rijn, » 21,68' 
.1. Pott, Amsterdam, * 21,300 
\V. Greve, Buiksloot, » 20.080 
.1. 'i'urkenhurg, A Is i neer. • 20,40; 
Meijer en Van de Coolwijk, Amsterdam, » 20,450 

ek. fi bilj., (één van onwaarde) 
idam. / 

Z w o l l e , 6 Mee: het (jarigonderhoud van het 
rijkskanaal, liet Meppelordiep, met de i ijksslui/en 
te Zwartsluis, en andere bijbehoorende werken 

Perc. 2 
Meijer en Van de Coolwijk, Atnst 
II. (iriffioen, XieiiworaiiiMel. 
P. Velei.turt, Wilnis. 
P. Zuidervaart. Leimuiden, 
I». v. Mourik. Ouderkerk a/d. Amstel. 

Perc. 3, ingek. 7 hilj., als: 
C. AlGlas, Waddinksveen. 
W. Greve. Buiksloot, 
Meijer eu Van do Coolwijk, Amsterdam, 
J. I . i^tenlii ' ig. Ouderkerk a/d. Amstel, 
J. Vlasiuan en ,1. v. Lokhorst, Allen a/d. 

Rijn, » 5448 
\V. Varkevisser, Nieuweramstel, • 5290 
J. de Vries, Purmerend, » 4883 

'a-IUjce. 9 Dec.: het onderhoud van liet 
jaagpad lanirs den Vliet, tussclien Leiden en 
!)ellt. ged. '90—'91; ingek. 7 bilj., als: 

id! 
7500 
7127 
6710 
6951 
5940 

/' 6660 
» 638(1 
» 0050 

5796 

in Overijsel, aanvangende 1 .la 
bilj., als: 

'90; ingek. 11 

per jaar. 
M. de Vries en L. Zandstra, Lemmer, J 780» 
J. v. Noordennen, Harlingen, » 7777 
A. S. de Jong, Lemmer, » 7700 
C. ter Horst, Zwolle, n 7607 
R. House Jr., Assen. • 7636 
K. A. v. d. Berg en F. de Herder. Zwolle. » 7588 
P. Heil. Z w o l l e . B 7520 
II. Slot. Zwartsluis. « 7525 
B. Aberson F/.„ Steenwijk. » 7483 
H. Danser II/.., Meppel, ' » 7482 
J . Otten, idem » 7455 
Raming » 7470 

Leeuwarden, 6 Dec.; het houwen van een 
voorhuis te Iliaure. bewoond door J. de Hoop, 
onder beheer van den architect A. Volding, te 
Buitenpost; ingek. 15 bilj., als: 
S. J. rokkens, Britsum, J 4198 
Gebr. S. en A. Zijlstra, Augustinusga, » 3605 
J. J. Pijnakker. Kollum, » 3670 
J. Oosterhof, idem i 3620 
K. R. Dijkman. Tornaard. » 3400 
J. C. T . Dijk, Blija, » 3480 
J. v. d. Steeg, llai degarijp. .. 3464 
J . IL Bos, Twijzel. B 3440 
S. Erich, Dokkum, » 3423 
J . W. Booijenga, Metslawier. 3420 
J . G. v. d. Veen, Augustinusga, » 3397 
J. de Jong, Dokkum, » 3270 
S. Dijkstra. Kollum, 3220 
A. J . Jousma, Nijkerk, » 3213 
D. S. v. d. Meer, Kootstertille, i 3195 

Hindu i lit. " Dec: het bouwen van een woon
huis, koetshuis met stal en brug aan den 
Nieuwen weg te Dordrecht f uitgezonderd verf
werk), voor J. II er wener, onder beheer van den 
bouwkundige G. van II eels berge n; ingekomen 7 
bilj., als: 
S. Bouwman Jr., 
J . J . Kooijmaus, 
G. Schouten, 
C. J. Soijfert. 
M. Daanen en Jonkerts, 
J . F. II. v. d. Engh, 
C. Bothof, 
Gegund. 
Raming 

Assen 7 Dec.: het verbouwen van het winkel 
huis in de Singelstraat, aangekocht door Gebr 
Schuil; ingek. 6 bilj., als: 

A. Zekveld, 
0. Splinter, 
A. v. Wensveen, 
C. Philippo, 
P. J, Christiaanse, 
II. Huisman, 
J. V'ernieei'. 
k;iuiih_ 

Leiden, 
idem 

Leidschendam, 
1.elden. 
idem 

Veur, 
Hekendorp, 

te Dordrecht, 
» idem 
» idem 
* idem 
a idem 
» idem 
» Zwijndrecht, 

/ 6544 
i 6223 
» 6178 
0 6140 
1 6117 
» 5962 
I 5488 

ƒ 5780 

A. J . Diehlman. 
E. Ubels, 
G. v. d. Grampel, 
D. Neisingh, 
D. B. Wiering, 
II. Bennink, 

Assen, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

/" 1277 
• 1229 

1183 
I 1179 
« U28 
I 996 

Gegund aan D. B. Wiering. 
l 'treclit, 7 Dec: het aanleggen van rioleering, 

bestratingen en trottoirs, volgens bestek no. 19; 
ingek. 7 bilj., als: 
H. Vermeer, te L'trecht, ƒ 16,940 
P. Leenders, » idem » 16,337 
W. v. Straaten, » idem 0 15,0i0 
G. v. Rassel, > id«m 1 15,585 
Joh. Fruijtier, » idem » 14,999 
£. Scheepbouwer, • idem - 14.410 
J. Krachten, • idem 1 14,367 
Gegund. 

Amsterdam, 7 Dec: het eenjarig onderhoud 
van de werken, under beheer van het heemraad-

te Leiden, ' .".sim 
5480 
5180 
5087 
:999 
4970 
4837 
5300 

l l o ed e k e 11 * k e r k e, 9 Dec.: het le veren en 
lossen van 30li0 scheepston gewone Lessinesche 
of Doorniksche steen en 3600 scheepston afval 
van Doorniksche-, Lessinesche- of basaltsteen; 
ingek. 5 bilj.. als; 
A. Oosters, ' te Neuzen, ƒ 19,107 
C. v. d. Hooit, » idem » 18.545 
A. M. Langeveld, * Rotterdam, » 18,360 
J. Jansen, n Neuzen, » 10,999 
P. A. v. d. Velde, » idem • 15.890 
l i e j j U i n l . 

( ^ r o t t i n g e n , 9 Dec, voor rekening der ge
meente: lo. het onderhouden van- en het doen 
van eenige herstellingen en vernieuwingen aan 
10 schoolgebouwen; ingek. 7 bilj.; minste inschr. 
D. di' Jong. ie Groningen, voor f 4110. 

2o. idem aan 11 schoolgebouwen: ingek. 6 
bilj.; minste inschr. Ph. Hendriks, te Gioningen, 
voor / 3677. 

3o idem aan 10 schoolgebouwen; ingekomen 
0 bilj.; minste inschr. Ph. Hendriks, te Groningen, 
voor ƒ4147. 

( • ' r o t t i n g e n . 0 Dec.: de levering van diversen, 
ten behoeve der gemeente-gasfabriek; minste 
inschr. waren: lo. drukwerken. I. Oppenbeim, 
62°/0 beneden tarief. 

2o. grenen- en vurenhout. I. J. Tinga, 10"/0 

beneden tarief. 
8 0 . lood, zink. soldeersel, leien enz., met lood

gieter-- en leidekkers-arbeiilsloonen, .1. v. d. 
Wonde, 2% beneden tarief. 

4o, rongen, spijkers enz., lirma V. d. Loefl' en 
Adriani, 27'V0 beneden tarief. 

5o. schrijf- en kantoorbehoeften. R. Jacobs, 
24% beneden tarief. 

60. steen, kalk, cement, dakpannen, vloeren, 
estrikkon enz., T. Hoving 16% beneden tarief. 

7o. verfwerken, A. Jonkhoff & Zn., en B. v. 
Heiiveln, elk 15'/2% beneden tarief. 

V l l u g e , 9 Dec: de levering van diverse 
artikelen, ten behoeve der overzeesche bezittin
gen; minste inschr. waren: lo. gereedschappen, 
W. Beijen & Co., Amsterdam, f 1336.39. 

2o. draadnagels, hout schroeven en spleet pen
nen, lirma Van den Berg N: Co., Amsterdam, 
ƒ 544.73. 

3o. verfwaren, Hooge weg en Van Zameren, 
idem, f 1570.95. 

4o. ongekookte lijnolie, Wed. M. I.\ de Boer Jr. 
& Zn., idem, / 3523.90. 

Ie (losteruijk. ƒ 5555 
idem 0 5449 

» Haaien, 1 5040 
» idem 0 5039 
n Oosterwijk, 1» 4917 
» idem » 4899 
» idem » 4897 
» idem » 4863 
» Schijndel, 1 4780 
B (>osterw ijk. 0 4692 

on. gekookte lijnolie, dezelfden, /'2418.25. 
60. loodwit, Wed. Homlorir B lurk eu Rraet, 

Schoonhoven, / 3275. 
7'(. menie cn zwartsel, (lilliuis Sc i'o., Amster

dam, ƒ 608. 
80. puralinc-vcrnis, R. F. Reuter, Amsterdam, 

ƒ 720.10. 
ün. groene zeep, C. A. YY'alilmah Eibers, idem, 

/ 620.44. 
10c. borstelwerk, penseclen en sponsen, W. v. 

cl. Zeil Koppel, iilem, ƒ 102.(15. 
llo. leder- en sincerhuiden J. Simmers & Zn., 

idem. f 534.00. 
12o. |>oetskatoeu, J. 1.. II. Smits & Co., idem, 

/' 784.1)0. 

l.ln. poetslappen en pakkingkatoen, dezelfden 
ƒ 682. 

14o. zeildoek. I'. II. 1{. Sicprstoiu, Krommenie, 
ƒ 414.15. 

18». sajet, koord, knoopjes, paren, naalden en 
lampenkatoen, I). Merens & Co, Haarlem. 

/ 363.(0. 
16o. plaatskaarlen. \V. Snmldcrs en Co., 's-Hage, 

/ 2352.90. 
17o.pieli.jzer. Gehr. Van der Vliet. Amsterdam, 

/' 2520. 
18o. rood en peel koper, II. de Heus & Zn.. 

Rotterdam, /' 28.18.27. 
l'.'n. getrokken ijzer. Ilikeina en Chahot, idem. 

ƒ 4S.1U.78. 
20o. klinknagels, moeren en .sluitringen, VV. 

Hoven & Zn., 's-llape. J 769.00. 
21o. pekookte lijnolie, I''. Alljerilinpk & Zn., 

Amsterdam. /' 2809.88. 
22.). ongekookte ll|li.ilie. Wel. .1. K. de Hoer 

.Ir. ,t Zn., idem. ƒ 1803.50. 
21o. pemalen loodwit, l i . PrimeX; Zn.. Gouda, 

/ 1(1.14. 
24o. looilmenie, Hoogewog en Van Zameren. 

Amsterdam f 028. 
25o. verfwaren, P. Schoen & Zn.. Zaandam, 

/ 669 Bil. 
Iluarrn i'N.-llr.). 0 Dee.: liet bouwen van 

een raadhuis met brandspuithuis, buiten bet 
grondwerk; inpek. 10 bil|., als: 
Jl. Mels, 
J. v. Rijt, 
Papon. 
J. Snellen, 
II. Vriens, 
W. Borghaerts, 
G. V, Haaren, 
J. C. Schonk, 
J. Aarts, 
Gebr. v. d. Struijk 
Gepuild. 

•Utrecht , 10 
nieuwe ophaalbrug 
rende werken, 
pereeelen. 

Perc. 1, bet maken van een nieuwe ophaal-
hrup enz.; inpek. ü bilj., als: 
G. Koot, Wilnis, 
J. 11. v. Ackooij, Vink iveen. 
G. Verweij, Mijdrecht, 
.1. Timmer. Woeidscheverlaat, 
J. v. d. Vaart. Vinkeveen, 
J. Adriaans. Baambrugge, 
P, Toher, Wilnis, 
Gehr. I), en J. v. d. Helm, Mijdrecht, 
\V. F. Muliclniizen, Vinkeveen, 
Gepuild. 

Perc. 2, het maken van een nieuwe draaibrug 
en liet uitdiepen der vaart achter de Heul te 
Vinkeveen; inpek. 0 hilj., als: 
W. Vosmeer, Mijdrecht, 
.1. Adriaans. Baambrugga, 
J. II. v. Ackooij. Vinkeveen. 
W. F. Mulichuizen, idem 
G. Koot, Wilnis, 
.1. Timmer, Woerdscheverlaat, 
I'. Toher, Wilnis 
.1. v. (I. Vaart, Vinkeveen, 
Gebr. D. en ,1. v. d. Helm, Mijdrecht, 
Gepuild. 

Amsterdam, 10 Dec: den verbouw van bet 
Oost-Indisch Huis te Amsterdam; ingekomen .17 
bilj.; minste inschr. M. A. .T. Taverne, te's-llage, 
voor ƒ 0.1.4711. 

Utrecht, 10 Dec, ten behoeve der Maat
schappij tot expl. van staatsspoorwegen: lo. 
bestek no. 118, de levering van stalen dwarslig
gers met kleinplaten, in 2 |ierc.; ingek. 1 bilj., 
van Soc. anon, des Aciéries d'AnpIcur, Henorv. 

perc 1 perc. 2 
Zwolle Hreda 

dwarsliggers kleinplaten dwarsliggers klemplaten 
ƒ OB.B.1 / 22.1.78 f 05.87 ƒ 22.1.05 

2o. bestek no. 141, de levering van ijzeren 
haakhouten, iu 2 perc; ingekomen 7 bilj., als: 

|>erc l perc 2 
Zwolle Tilburg 

Soc. anon. des loipes et ate
liers de Senell'e, Scnelle, ƒ 27,804.— / 1.1,347.— 

Soc, anon. des lloulonueries 
ie la Croyère, la Croyère, 27,403.10 13,717.75 

R. S. Stokvis & Zn., "Rot
terdam, 27,787.075 13,300.02= 

Kverts en V. d. Weijden, 
Helmond, 20,B35.,175 1.1.B45.82 

X. Nicaisc, Marcinelle, 27,741.70 1.1384.07 
Soc anon. de GOnetr. vla 

Mi-tallutgiipie, Hrussel, 27,864.05 1.1,050.40 
Soc anon. des üsines hou-

lonneries et fonderies de 
la Louvière, la Louvière, 28,480,76 13,717.75 

Dec: het maken van een 
• en draaibrug met hijhehoo-
de Heul te Vinkeveen, iu 2 

/ 1B00 
» 1409 
» 1450 
» I42J 
. 1385 
» 1.140 
» 1279 
» 1249 
» 1087 

1045 
1088 
WO 
',ls4 
0B0 
OHO 
'.(211 

OK. 
B81 

1) E O P M K R K E R . 

80. bestek no. 142, de levering van eiken wisselhout en eiken brugliggtra, ten behoeve van Je 
staatsspoorwegen; ingek. 12 bil]., als: 

ƒ 

Inschrijvers en woonplaats perc. perc 2 perc. 3 perc. 4 perc 5 

C. v. Dijk en F. v. d. Hoornen, lïest, 
L. S. Spierings, Boxtel, 
M. J. v. il. Mee. Heivoort, 
F. Clercx, Boxtel, 
J. II. v. Ilrtogerwou, idem 
A. Willaert, idem 
B. II. Clercx, idem 
II. I.. Huijvoets, Ambt-A hneloo, 
J. Nahuis. Groenloo. 
J. J. v. .1. Eerden Pz, Boxtel, 
W. .1. v. d. Ven, idem 
H. F. v. d. Eerden, idem 

f BOBO 

1)887 

f 7)50 

6881 
BI 187 

f 1540 

1B1B 
2000 

ƒ 3223 -

4100/ 9100 

1700 
1538 
isr.ii 

perc.0 perc. 7 

7473/ 6177 

8075! 7400 

3482 7272 8392 — 
.1787 l>890 088B C.120 
3706 — — 6772 
3494 _ I 8600 5000 

7141 
.1275 8922 U140! 6369 

1004.50 
1734.62 
2276.08 

p e r c . 

ƒ 1007 

Ssl',11 

8169 
2064 

2468 

2292 

Heeren,een. 10 Dec: het bouwen van een 
woning en kantoor voer Gebr. Mispelblom Beijer: 
ingek. 2:' bilj.. als: 
J. S. en .1. v. il. Steeg. Akmarijp, ƒ 11,794 
H. Keizer .1;., Leeuwarden. » 11,474 
3. L. de Vries, Oldeholtpade, • 10,780 
Joh. Bosma. Wolvega » 1",300 
K. A. Talman, Uonrnbergum, » 10,075 
T. K. v. Kijk, Kippenhuizen » 0,900 
T. W. Buwalda, Uudesehoot, » 9,000 
C. Sclliere, Boornherguill, • 0,095 
J. L. Eppinga, Lippenhuizen, * 9.99U 
J. Eisinpa, Gorredijk. • 9,087 
W. M. Mienstra, 'tifeer, • 0,010 
A. Braiidsma, lleerenveen, • '."Ji«i 
It. Post, lleerenveen, » 9,898 
A. It. v. Wijk, Lippenhuizen, • 0,887 
J. K. de Ruiter, lleerenveen, » 9,822 
R. A. v. d. Veen, Terwispel, » 9.820 
O. üll'ringa, Donkerbroek, » 9,807.17 
G. v. d. Werf. lleerenveen, » 9,797 
B J. Overwijk, 'tMeer, > 9,788 
B. v. d. Brug 011 K.IIartstra, Knijpe, , 0.6S3 
K. J. Kalt. lleerenveen, • 9,667 
J. Duiirsuia, Drachten. » 9.167 
Wed. Wink, Heerenveen, » 8,884 87 
Gegund 

l l r u r l i l e i i 10 Dec: bet verbouw™ van het 
huis val, de Wed. P. lan lil nu. te Zuid-Drachten, 
onder beheer van den architect D. D. Duiirsiua; 
ingek. 7 bilj.; minste inschrijver S. Kijlstra, te 
Drachten, voor / 4640, aan wien het werk is 
gegund. 

's-llagr, 11 Dcc. onder beheer van het mi
nisterie van waterst. enz.: lo. de voortzetting van 
baggerweik in het vaarwater van de rivier de 
Maas. onder dc gemeenten Obbicht en Greven-
bicht; ingek. .1 bilj., als: 

per U* 
J. Driane, Maeseyck, ƒ 0.90 
G. Sineets, idem • 0.72 
J . A. II. v. d. Venne. Bree, » 0.57 
Raming 11 0.60 

2o. li'-1 maken van werken tot beteugeling 
der doorvaart naar den at'gedainden Maasarui 
boven de schipbrug te Hedel. aan den rechter
oever der rivier de Maas; inpek. 2 bilj., als: 
P. H. de Dekker. Empel, / 4514 
F. Beenhakker Gz„ Sliedrecht. » 4060 
Raming » «600 

3o. het verrichten van baggerwerk iu de 
rivier de Oud-Maas hij Nederhoven. ingek. 6 
bilj.. als: 

tier 5a* 
C. Bos Az., Dordrdrecht, /' 0.17 
W. Volker, Sliedrecht, • 0.17 
L. Kalis Kz., idem » 0.160 
A. L. v. Wijngaarden IJ/... idem, » 0.140 
T. Volker, Dordrecht, » 0.1.15 
A. Volker Lz.. Sliedrecht, • 0.128 
Raming » 0.16 

4o. hel aanleggen van eene kade, het aan
brengen van reinniingwerken en het plaatsen 
van dukdalven hij de schutsluis tc Sint-Andi ies; 
ingek. 4 hilj., als: 
E. .1. Bakker, Vuren. ./' 3200 
M. Visser. Papendrecht. » 2006 
J. v. Deutekom, Zoehnond, » 2770 
3. v. d. Ilungeii, Schijndel. • 2.185 
Raming ' » 2400 

6 0 . de verruiming van het Penantengat 
afdamming van het Waaigat 011 het Zwarte-
water, onder de gemeente Zwollerkcrspel; ingek. 
10 hilj., als: 
P. Heil, Zwolle, ƒ 22.885 
A. L. v. Wijngaarden Uz. Sliedrecht, . 22.000 
F. v. Balen'Gz., Nieuwesihans, • 18,600 
11. Bruins, Zwolle. • 18,490 
C. Bos Az... Dordrecht, » 18.470 
l i . Aberson, Steenwijk. » 18,453 
J. v. Noordenn Harlingen, » 18,216 
A. Blocks, Zwolle, • 17,080 

K. A. v.d. Bergen F. de Herder, Zwolle, / 16.801 
C. Visser Gz.. Sliedrecht, • 16.880 
Raming » 10,0001 

0. den aanleg van een gedeelte kanaal met 
bij behoorende kunstwerken van nabij en benoor-
leil den Haarfijn tut nabij en bezuiden den 
Zevlweg; ingek. 7 bilj., als: 
A. Terwindt. W.-st-P.inuerden. en \V. 

F. \Vei|crs. Tilburg. ƒ 270,000 
J. J. Rekker. Leut. 26 I 
II. Th Wiegerink. Groenloo, . 258.862 
Ph. VerbriigL'i'11. Waddinksveen, » 210.0-0 
P. II. de B.-kker, Empel, » 236.61,1 
C. v. Hoven, Nieuweramstel, » 229,000 
\V. Blankevoort Cz.. burgerdam, » 214,500 
Raming » 215,000 

7o de uitvoering van baggerwerk tot voort
zetting der verbetering van d? rivier de Waal 
tusschen Nijmegen en Tiel; ingek. 5 bilj.. als: 

per M ' 
L. Kalis Kz.. Dordrecht. ƒ 0.177 
A. Volker Lz... Sliedrecht, » 0.175 
T. Volker. Dordrecht, » 0.158 
W. P. de Vries. Rossum, » 0.15 
A. v. d. Vlies. Zalt-Bommel, • 0.143 
Raming » 0.17 

llnl-c...i.l 11 Dcc: het amoveeren eener 
bestaande school en het daarvoor in de plaats 
houwen eener school met zes lokalen: ingek. 6 
bilj., als: 
Gebr. Posthumus. Harlingen, ƒ 20.800 
K. J. Kalt, lleerenveen, » 16,040 
L. M. Poelstra. Ou.lega, en C. H. 

Eldring, Suameer, » 15,300 
1'. S. Westra, Arum, » 13.720 
.1. Jorritsma en L. Vos, Bolsward, , 13.585 
F. R. Feenstra, idem » 13,142 
Gegund. 

Amsterdam. 11 Dec: de levering van ver
schillende materialen enz., ten behoeve der 
overzeesche bezittingen; minste inschr. waren: 

1. Divers ijzer, E. S. de Jong 

2. Idem, dezelfdi 
3. 3050 KG. staaldraad. W. Beien 

& Co., Amsterdam. • 
4. IJzerdraad, Van den Berg & 

Co., idem, » 
5. gegoll'd-gegalvaiiiseerd plaatijzer 

,•!!/.. il.'/rlldcil. > 
6. Idem. dezelfden, » 
7. lilein, dezelfden. » 
8. Idem, R. S. Stokvis & Zn., Rot

terdam, » 
0. Gegalvan. gewapend IJzerdraad, 

V. d. Berg & Co., Amsterdam, » 
10. Gegoten-ijzeren buizen, dez. 

Rotterdam. 
ƒ 6124.44 

18807.01 

540.61 

.1570.841 , 

6160,15 
9380.— 

15408.60 

6758.30 

920.211;, 
2635.48 

2230.82 

438.50 

2066.56 
4844.19 

11. Gaspijpen en fittings, dezelfden. • 3247.44 
12. Idem, dezelfden, » 3643.56 
13. Basementen, kapiteelen, plafond-

rosetten en balusters, J. En-
gehiiann. Kampen. • 

14. Verzinkt ijzergaas. V. il. Honert 
en Punt, Amsterdam, » 

15. Kopergaas. koperdraad en plaat
koper, D. S. M. Kalker, idem, « 

16. Draadnagels, I'. v. Thiel & Zn., 
lleek-eu-Donk, • 

17. Idem, dezelfden, » 
18. Klink- eu andere nagels, en 

schroef boutjes niet moeren, D. 
S. M. Kalker. Amsterdam, « 

19. Lood cn loodnagels L. J. Ent-
hoven .t Co.. 's-llage, » 

20. 7UI0 KG. gietlood. dezelfden. 
21. Houtschroeven, D. S. M. Kalker, 

Amsterdam, » 
22. Divers soldeersel, R. S. Stokvis 

.\ Zn.. Rotterdam. 1 
23. Zink, A. II. Hamburger, l'treclit, 1 
24. Gereedschap. R. S. Stokvis ,t Zn., 

Rotterdam, 
25. Idem, dezelfden. 
26. Idem, W. Heien & Co., Amstcrd., > 
27. Gereedschap tot mineurswerk, 

D. .1. Bokslag, Deventer, » 
28. materiaal tot pijpwelboringen. 

R. S. Stokvis Zn., Rotterd, » 
29. Houten stelen voor gereedschap, 

B. Schilte ,t Zn.. Ilselstein, » 
30. 2200groote tafelmessen, W. Beien 

k Co.. Amsterdam, » 
31. 13 draagbare smederijen, Gebr. 

Van der Velden. O.-Amstel, » 
32. Hang- en sluitwerk, \V. Beien 

& Co.. Amsterdam. » 
33. Idem. C. Willemse. Amsterdam, • 
34. Diverse gegalvan.-ijzeren emmers, 

W. Heien & Co., Amsterdam, » 
35. Zeisen, harken, gras- en kap-

raessen, II. Co na parijen, idem, » 
36. Patjols. schoppen, pikken, pik-

hoiiweelen enz., D. S. M. Kalker, 
idem. > 

37. 18 waterputkatrollen en 1330 M. 
piitkctting. W. Hoven & Zn., 
s-Hage, • 

38. Geelkoperen kranen. Landré & 
Glinderinan. Amsterdam. > 

39. Diverse privaattrechters, Becllt 
en Dvserinck. idem. » 

40. Divers leder, F. II. Helt. idem, » 
41. 200 vel voeringleder, O. Gompen. 

idem, • 
42. 1.1.2(11 lederen draagbanden, C. 

Störuiailn, idem, » 
43. 460 lederen scheeden, J. F. 

Gabel. idem. » 
14. Verfwaren, C. F. Fleumer, idem,» 
45. 4250 KG. loodmenie, Gebr. 

Abrahams, 's-Hape, • 
46. 21 800 KG. Zweedsche teer, 

Hrorns en Uhlenbroek, Auist., > 
47. 1850 KG., naphtaline, C. F. 

Fleumer. idem, » 
48. 18,200 KG.steenkolenteer, II. Th. 

C Ilcllinps. idem » 
49. 2240 liter terpentijnolie, Gilhuijs 

& Co., idem. t 
50. Gel;-oker. wit krijt en puimsteen, 

P. Schoen & Zn'. Zaandam, • 
51. Lakken en vernissen, Sloter 

Lakken- en Vernisfabriek. 
Amsterdam. • 

52. Borstelwerk, Th. de Jong, idem, • 
51. 1.1.000 diverse zandzakken, Vis

sers en Eijcken, Geldrop, » 
54. Verliclitingsmidilelen. Hecht & 

Dvserinck, Amsterdam, » 
55a. weegwerktuigen. J. Molenschot, 

Teteringen, » 
554. Meetwerktuigen. \V. Hoven 

S: Zn., 's-llage. » 
56. 42JII vuurvaste steenen, Folkers 

Ji: Co.. Auisterdain. » 
57. Hardsteenen vloertegels, H. J. 

Bosman, Rotterdam, 
58. Idem, dezelfde, 
50. Witmarmeren vloertegels. De 

lieer en Lehren. Amsterdam. 
60. 24,(100 tegels gres aititiciel, H. 

F. Degens, Amsterdam, 
61. 29,000 idem. dezelfde, 
62. 2S.000 idem, dezelfde, 
63. Diverse idem, dezelfde, 
64. Linnen voor tafellakens, en ser

vetten. A. J. ten Hoepen & Zn., 
Neeile, 

65. Houten pakkisten, J. Bürhinaini, 
Amsterdam, 

Haarlem. 12 Dcc: het driejarig onderhoud 
der rijkszeewerken op liet eiland Wielingen, 
bestek no. 18 dienst '00—'92; ingek. 6 bilj., als: 

per jaar. 
te Kolhorn, 
•• Medemblik. 
, Wieringen, 
n idem 
• idem 
» Haarlem, 

668.— 

1685.60 

1275.28 

506.— 

1105.— 

6715.15 
1305.25 

471.07 

978.50 

2041.47 

454.20 

326.97'/i 

447.40 
8127.93'/, 

200.-

3088.80 

307.00 
•cis'.i r,6i, 

040.66 

3106.50 

485.62'/, 

586.96 

1008.— 

1028.80 

028.50 
312.39 

1317.— 

2264.66 

633.— 

889.50 

242.25 

10735.— 
8075.— 

150.50 

1212.— 
1218.— 
1414.— 
1126.15 

1662.50 

935.30 

R, Schreuders. 
.1. Gijselaar, 
Meijer Poppe. 
.1 Hermans, 
C. Kroon, 
A. Visser, 
Raming 

Hreda. 12 Dec 

3 7000 
» 78CO 
» 7547 
» 7000 
« 6006 
» 6900 
» 7200 

het verbeteren van eene 
woning bij de Koninkl. militaire acad 'mie te 

248.50 Breda, onder beheer dei- genie, aldaar; ngek. 7 
bilj.. als: 

ƒ 2020 17-16.59 'I'h. Kessel, te Breda, 
Prinsenhage, 

ƒ 2020 
1260.— M. Hakkeren, 

A. v. d. Heide. 
1 

Breda, 
Prinsenhage, » 1985 M. Hakkeren, 

A. v. d. Heide. » 1 la, » 1982 
843.96 C. de Kanter, t idem » 1979 

M. v. Bovenbergen, • idem . 1967 
231.— A. Dielen, • idem 1 1800 

2740.85 W. .1. Slechtriem, 
Raming 

1 idem • 1844 
» 2050 

http://17o.pieli.jzer
http://4S.1U.78


U E O P M E R K E R . B U V O E G S Ü L 

Hilversum, 12 Dec, moi' rekening dor ge
meente: lo. hot verrichten van eenige herstol
lingen en vernieuwingen aan- en het onderhonden 
ged. 'UO van de ga'ineeiitegoliouwon; ingek. 3 
bilj -

tv Hilversum 
i» idem 
» idem 

f öL'r.r, 
» 41)50 
» 48(10 

ali 
J. v. d. «rul, 
G. Soppen, 
\V. Zwaan, 
Gegund, 

2o, het vervoer van straatsteen en grint, in 
8 perceelen. 

Perc 1, het vervoeren van Waalklinkers en 
Uselklinken: ingek. 2 hilj., als: 

per 1000 
Waalklinkers Uselklinkers 

Hoogenbork, Hilversum, ƒ 0.95 j 0.35 
E. Meerveld, idem 0.80 0.30 

Nog niet gegund. 
Perc. 2, het vervoeren van Heelklinkers naar 

den Utrechtschenweg; ingek. 1 hilj., van Hoogen-
hork. te Hilversum, voor J 0.58';, per 1000. 
Gegund. 

Perc. 8, het vervoeren van riviergrint en 
hcidegrint; ingek. 2 hilj., als: 

per M 3 

riviergrint hcidegrint 
Hoogenbork, Hilversum, / 0.59 ƒ 0.99 
J. Bus, idem 0.C0 1.25 

Gegund aan lloogenbork. 
3o. het leveren van straathezems en gereed

schappen; ingekomen 2 hilj., als: I R 
bezems gereedschappen ! li. J. üvervvijk, 'i 

H.v.d. Pauw, Hilversum,/77.-- ƒ 33.60 C. Seliiere, Hoornh. 

J. Vonk, Ureterp, 
, 'fileer, 

O. Schouten. idem " 62.— " 29.-
Gegund aan G. Schouten. 
Helder, 12 Dec.,«.voor rekening der gemeente: 

lo. de levering vaa straatklinkers; ingekomen 10 
hilj., als 

P. de Waard Helder. 
C. l i . Seret, Tiel, 
II. de Vries, Helder, 
C. G. Teelinga, Leeuwarden, 

Waalkl. 
p. 1000 
f 15.29 

14.70 
14.80 

G. Moorman, Helder, 
A. Mos. Arnhem, 
.1. Duinker. Helder, 
II. Wijker, idem 
.1. I'. Philips, idem 
P. Spruit, idem 

14.57 
15.06 

Friosche kl. 
}>. 1000 
J «. 50 

10.11 
10.80 
111.5(1 
10.75 

9.99 
11.75 
9.40 

15.50 
15.08 
14.34 
14.55 

2o. het verstraten en maken van nieuwe stra
ten; ingek. 6 hilj., als: 

jum, 
K. G. Hurtstra, licnedenknijpc, 
F. F. v. Kijk, Lippenhuizen, 
W. Meertstra, 't Heer. 
J. I. Kppinga, Lippenhuizen, 
ü. M. Heek, Donkerbroek, 
,1. Duursma, Drachten, 
C. A. Tolman, Hoonhorgum, 
F. Hylsma en II. d. Kleijn, Leeuwarden. 
II. v. Sinderen Bakker, Kortezwaag, 
J. Eisii.ga, idem 
S. W. de Hoer. Lippenhuizen, 
A. R. v. d. Wiirk. idem 
D. .1. Heek, Drachten, 
K. A. v. d. Veen, idem 
It. A. v. d. Veen, Tenvispel, 
Raming 

«•ramingen. 13 Dr 

ƒ 7660 
,. 7600 
„ 7595 
„ 7548 
„ 7500 
„ 7500 
„ 7482 
„ 7480 
„ 7467 
„ 7424 
„ 7400 
„ 7359 
„ 7326 
„ 7240 
„ 7159 
„ 7128 
„ 7125 
„ 7117 
„ 7190 

voor rekening der pro-

.1. F. Philips. 
D. de Vries. 
A. Hos, 
A. Trap. 
G. Moorman, 

te Helder, 
fl idem 
t idem 
» idem 
» idem 

per II'. 
ƒ 0.18 
» 0.15<*/,00 

> 0.15 
» 0.13' 
» 0.13 

vmcie: lo. het onderbonden van onderscheidene 
kanalen en daarbybehoorende werken, in 5 perc, 
ged. '90, '91 '92. 

I Perc. kanaal Groningen—Stroobos; ingek. 

' .1. N. Kruizinga, Groningen, ƒ 21,120 
i IL Dijk, idern » 18,900 
Raming , 17,940 

Perc. 2, het Danisterdiep; ingek. 14 bilj., als: 

3 0 , de leveling van zand en vervoer van materialen in 2 porc; ingek. 10 hilj., als 

Inschrijvers en woonplaats, — r"*u> 

zand 
per M3. 

1000 
Waalkl. 

1 v ui 1 * 1111 
1 1000 

Kr. kl. 
G. Moorman. 
D. de Vries, 
P. Spruit, 

Helder, 
idem 
idem 

/ 0.60 
0.48 
0.81 

J 0.90 
0.88 
0.92 

ƒ 0.60 
0.60 
0.70 

J. Kleef en K. Rondt, idem 1 0.64 
j 0.79 0.80 0.60 

P. de Bruin. idem 0.92 0.80 0.60 
A. Bonzelaar, idem I 0.80 

f 0.91 0.78 0.53 
Joh, Dienaar, idem — 0.66 0.50 
J. F. Philips, 
A. Hos, 
P. C. Selderbeek, 

idem 
idem 
idem 

0 55»/,, 
0.95 1.20 

1.00 
1.00 
0.60 

iH'grond-
I puin enz. 

'' 0.60 
0.47' 
0.80 

().()'.! 

o e r , 

0.50 
0.68 
0.50 
0.40 

0.70 
0.55 

•I. Hemmes Nz„ Kannsum, 
, 11. Jansen, Middelstem, 
. B. Jansen. Wosterwijtwerd, 
1 H de Wind, Zoutkamp, 

W. de Vries, Garnwerd, 
.1. II. Pot. Stedum, 
A. Pastoor, idem 
J. Zeldenrust, Warfum, 
(.'. S. Haikens, Delfzijl, 
II. Nieland, Wirdum'. 
K Hurema. Appingedam, 
J. v. d. Galia'. Groningen, 
P. Nieland, Wirdum, 
A. Apol. idem 
Raming ] 

Perc. 3, het Reitdiep: ingek. 4 bilj., als. 
II. Formsnia, Grijpskerk, /' 2232 
II. de Wind, Zoutkamp, » 2090 
R. Pathuis, idem > 2006 
A. Woldringh, idem 1 1986 
Raming , 2241 

Perc 4, het Kemskanaal; ingek. 11 hilj., als: 

l i . J. Nederhorst, Gouda. 
J. v. d. Klshoudt Gz., Scheveningen: 

A. Prins, Sliedreeht, 
II de long, Ammerstol. 
W. H. Swets, Hardinksveld 
H. Jongenburger, Waddinksveen, 

l,aag-*eeren. 13 Dec, onder beheer v. 

'fl-Hage, 13 Der.: het houwen van a-ene gas
fabriek hij de IJerghaven aan den Iloa-k-van-
Holland; minste inschr. A. Benard, te Hoek-van-
Holland, voor ƒ 7257. 

«.,-„„ lagen . 13 Dec, de leva-ring van diversen 
ged. '90, ten behoeve der gemeente: minste 
inschr. waren: lo. de olieverliehting. K. Lange-
Lijk, mor / 1180. 

2o. verfwerken, G. Noordhof. 12 °/0 heneden 
tarief. 

3o. lood. zink enz., Wed. Rohhertsen, 35'/. i° 0 

beneden tarief. 
4 0 . steen, kalk enz.. H. Tjaden. voor tarief. 
5o. rongen en spijkers, A. J. Holthuis, 30°/0 

beneden tarief. 
6 0 . grenen- en vurenhout, I. J. Tinga, voor 

tarief. 
7o. gesuioa-d ijzerwerk, II. Burgers. 12 °/„ he

neden tarief. 
8 0 . voerwerken, L. Smit, 9°/ 0 heneden tarief. 
9o. bet onderhouil van kachels, G. da. Vries, 

voor ƒ 45. 
i-Bvsrh. 13 Dec: het aanbrengen en onder

houden van ha-plantingen op de kanaaldijken 
langs ala- Zuid-Willemsvaart, in 2 perc; minste 
insadir. Booy en (.'rans, te Klden (hij Arnhem), 
voor f 772 
Raming perc. 1 ƒ 1360 perc 2 » 1350 

lti,iia-rai.mi. 13 Dcc: het rioleoren, ojthoo-
gen en bestraten van een geda'elto dor terreinen, 
ten westen derScheepstimtnermanslaaii, loopende 
van af alen Westza-edijk tot aan het Westpleiu 
van ale Imperial Continental (ias-association te F. J. Kloosta-rman, Hemelum, 
Rotteralarn, onder beheer van den architect P. I A. de Groot, Heukelom, 

P. M. Boonstra, Menaldmn 

ƒ 3500 
3019 
3000 
2940 
2930 
2919 
2863 
2793 
2780 
272S 
2700 
2690 
2637 
2465 
3042 

J. Klippus. Ha-duin. 
W. I). Rotschafor, Stedum, 

ƒ 26,443 i II. de Herder, Groningen, 
» 25,1)89 G. C. M. Rottinghuis, Delfzijl. 
» 25,800; A. Pastoor, Stedum, 
» 25,540 j J. Hemmes Nz., Farmsum, 
» 24,480 : J. N. Kruizinga, Groningen, 

23,888 : P. Nieland, Wirdum, 
len 1.1. Pot. Stedum, 

ƒ 38,000 
» 37,426 
» 35.048 
• 34,935 
» 34,863 
» 34 860 
• 34.740 
» 33,888 
» 33 265 
» 31.946 

• 1 31,500 
te l.aag-Soeren; inga-k. 11 oilj.; minste inschr. Raming „ 33190 
S. Dekker, te Doesburg, voor f 11,443. Gegund. I Perc. 5, de verbindingskanalen en havensc. a., 

2o. het verhouwen van dc boenlerij bewoond | in de gemeente Groningen; ingek 4 bilj als-
door de Wed. Pluim, te Laag-Soeren; ingek. 8 0. C. M. Rottinghuis, Delfzijl ƒ '22 978 
hilj.: minste inschr. J. Altena, te Brummeii, | II. de Herder, Groningen, » 21 196 
voor./ 959. Gegund. J. N. Kruizinga, idem » 2OJ40 

Leeuwarden, 13 Dec, voor rekening der | A. Schreuder Jr., ida>m « 2 0 176 
province: lo. vernieuwing van het bestaande j Raming > 20 475 
Stokersverlaat of sluis no. VII in de Compagnons- j 2o. Het onderhouden der rijbanen op de Eeins-
of Appelschavaart hij Appelscha; ingekomen 17 kanaaldijken gedurende'90.'91 en'92en het aan 

architect M. K. Smit te Dieren: lo. het houwen i J. Ileikens, Appingedam, 
van een woning voor den dokter by bet badhuis I II. v. Dijk. Groningen, 

hilj.. 
S. R. de liner en R. II. v. d. Veen, 

Lippenhuizen, 
W. de Vries. Smilde, 

R. Hunse, Assen, 
F. D. v. d. Meei'. Molkwerum, 
M. de Vries en L. Zandstra. Lemmer 
G. Schiere, Boom bargum, 
F. Hilariiis, Leeuwarden, 
.1. v. Noorilennen, Harlingen, 
W. Bakker, Kollum, 
R. v. Sinderen Hakker, Kortezwaag, 
II. .1. Kalt, lleei-eveen 

Vermaas: ingek. 2') hilj., als: 
A. de Borst Pz, Papendrecht, 
A. I lok, 's-Gravendeel, 
A. Kos Kax)lhaalder, Rotterdam 
J. Frijlink, idem 
J. v. d. Plas, Hardinksveld, 
C. de Kuiter, ialem 
H. Breur, Rotterdam, 
K. Hos, Haarlemmermeer, 
G. Keij. Rotterdam. 
W. Zonneveldt, Kralingen, 
D. Varkevisser Jr., Overschie, 
J . Vaoordcudag, Dordrecht, 
J. H. Stelwagen, Rotterdam, 
C. Zanen Hz., Ammerstol, 

voeren van kla'igrnnal (ot ophooging dier dijka'n; 
ingek. 4 hilj., als: 

ƒ 28,900 i .1. N. Kruizinga, Groningen, ƒ 14,400 
„ 27.850 A. Pastoor. Stedum, » 14.000 
„ 24.986! W. I). Rothschiifer, idem A 13,198 
„ 24,7221.1. v, al. Oalie, Groningen, » 9,460 
„ 24.676 I Iteming ,, 10 750 
„ 24,685 I 's-Hage. 13 Dec: lo, ijzeren telegraafpalen: 
„ 24,480: minste inschrijver da- maatschappij Ijzergieterij 
„ 23,609 „de Prins van Oranje" alhier, voor ƒ 11.30 da 
„ 23 486 korte pala-n en /'12.79 ,1e lange palen per stuk. 
„ 23,456 2o. ijza'i-en haakvormiga-isolatoralrageis; minste 
„ 23,367 inschrijver li. S. Stokvis & Zn. tc Rotterdam, voor 
„ 23,200 i 34 cent per stuk. 
„ 23.1611 3o. ijzeren haakvormige stangen; minste in-
„ 23,000 schrijver de Nederlandsche Maatschappij voor 
„ 22,5001 electriciteit en metallurgie alhier, foor 26.7 cent 
„ 22.4831 per stuk. 
„ 21,690 4o. morsa'-papii-i rollen; minste inschrijvers de 
„ 22,000 firma Klaus Jfc Zonen tc Rotterdam, voor 7.45 

80. het houwen van wachtorswoningen bij de I cent per stuk. 
sluizen te Lippenhuizen, Heinrik, Wijnjeterp aan! Xwelle, 13 Dec: had driejarig onderhoud van 
ale Appelschavaart; ingek. 26 bilj., als: 'srijks werken en bet uitvoeren van daartoe 
J. A. v. d. Sluis, Gorrealijk, ƒ 8994 noodige leveringen, herstellingen en vernieuwin-
R. Zaagsma, Soxbierum, „ 8650 gen op het eilanal Schokland, prov. Overijssel, 
J. Hakker, Kollum, „ 8600 aanvangende 1 Januari 1890. Raming per jaar 
J. II. Poutsma, Terwispel, „ 7994 /27,500; ingek. 22 bilj.; Laagste inschr. C. ter 
D. J. Oosterhaan, Gorredijk, „ 7998 Horst te Zwolle, voor / 25,173. 
P. M. Roonstra, Menaldum, „ 7890 
F. Ililariiis, Leeuwarden, „ 7735 I 

ƒ 32.448 .1. Bvlsmaen II. de Kleijn, Leeuwarden. 
• 32,333, II. J. Overwijk, tMeer, 
• 31,898, C. M. Meek, Donkerbroek, 
» 30,370i Raming 
» 30.000' 
,, 29,600 
• 29,450 
» 28,869 
,, 27.900 
• 27 880 
» 27.780 
• 27,700 
» 27.200 
» 26,500 

D E O P M E R K E R 

van Z A T E R D A G 21 DEC E M U KR 1*89. 

A A N l \ O N 1) 1 G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Maandag, 2 » Ure. 

WillrniMiorii, te 11 uren, door de directie der marine: Je levering 
van wit en geteerd touwwerk, lui hij den magazijnmeester der marine, 
aldaar. , , , , 

Lemmer (Fr.), te 11 uren, door burg. en weth. van Leinsterland: het 
doen van eenige onderhoudswerken, ged. '90: a. het onderhoud van 
gemcentegebouwen; b. idem van strata-n a-n kaden; e. ida'in van wal-
muren; d. hst schoonhouden van schoolgebouwen, hnnowtis het opstoken 
der lampen en het aanlocgen der kachels in de openbare scholen te 
Lemmer; e. het onderhoud van alen kunstweg met bijlevering van grint; 
ƒ het glasdicht houden van gehouwen, straatlantaarns en havenvuren. 

s-Hage, te 11', uren, door het ministerie van hinnenl. zaka-n, aan 
het gebouw van het prov. hi'st.: het onderhouden van- en het doen 
van eenige herstellingen en vernieuwingen aan de gebouwen der poly
technische school te Delft, ged. '90 en '91. Inl. hij den rykabouwkun-
digc voor de onderwijsgebouwen enz., te 's-Hage, en den huofdarpziuliter 
der universiteitsgebouwen li. de Koer !lz., te Leiden. Aanw. gehouden. 
Raming f 10,840. 

's-llage. te 11'/, uren, door het ministerie van binnen), zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen van 
eenige herstellingen en vernieuwingen aan de gebouwen der rijks
kweekschool voor vroedvrouwen te Rotterdam, ged. '90 en '91. Inl bij 
den rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen enz., te 's-llage, en 
den hoofdopzichter der universiteitsgebouwen K. de Boer Hz., te 
Leiden. Aanw. gehouden. Raming f 3180. 

s-Hage. te U 1 / , uren, door hi't ministerie van hinnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen van 
herstellingen aan de gebouwen der rijks-universiteit te Leiden, ged. '90. 
Inl. bij dén rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen enz., tc's-llage, 
cn den hoofdopzichter der universiteitsgebouwen K. de Hoer Hz. te 
Leiden. Aanw. gehouden. Raming / 28.300. 

Lelden, tc 12 uren. door burg. en weth.: 
lo. het leveren van bouwmatarialen enz., in 16 perc; 
2o. het leveren van Ourthe keien; 
ïo. het la-veren van straatklinkers (Waal- en Rijnvorui), in 2 perc. 

Inl. hij alen gemeente architect. 
Kroningen, te 123/, uren, door burg- en weth.: 
lo. het leveren van nieuwe glasgordijnen, het wasachen en verder 

onderhouden van alle glasgoralijnen onz. in het raadhuis, ged. '90; 
2a). het onderhouden van kachels iu het raadhuis, ged. 'Uil; 
3o. het stollen, wasschen. bijwerken en witten dor stiicadoorwerken 

aan het raadhuis, ged. '90: , 
•o. het verrichten van eenig» verfwerken aan het raadhuis, ged 90. 
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 gera-edscliapp,'n a-n materialen, ten behoeve van 's rijks 
overzeesche bezittingen. 

Arnhem, te 1 uur. aloatr de commissie voor da' ga-meentereiniging, 
kantoor Kusehiusplein 11: de levering van magazijngoeala'ieii. ga-al. '90. 

's-llage. te 1'/, uren, door burg. er. weth.: de levering ged, '90 
van bekapte straatkeien. Waal- en Rijnstraatsteenen en rioolstukken. 

Harlingen. te 1 uur, door burg. a-n weth.: de levering van hout
waren, ged. '90. 

kaniprn, te l 1 / , uren, door burg. en weth.: het onderhouden van 
grintwegen, geil. '90, '91 en '92. 

Arnhem, ta- 2 uren. door alen directeur der gemeentelijke gasfahnek, 
ten kantore der fabriek: 

lo. het onderhoud da-i gehouwen en uitvoeren van e"nige nieuwe 
werken, in 2 perc, als: «. het onderhoud en uitvoeren der nieuwe wer-
ken, h. had verven; 

2o. het lossen en verroeren van Duitsche en Engelsche gaskolen, 
alsmede van kluitkalk, geil. '90; 

3o. de leva-ring van inagazijngoederiui, geil. '90, waaronder een party 
gegoten pijpen en hulpstukken, van af 14 tot 3 Eng. duimen, en «80,000 
KG. Luiksche kluitkalk. 

Mairlita-i an (Gron.), te 2 uren, doa,r burg. en weth.: het ljarig onder
houd van gebouwen da'r gemeente Slochta'ren, geil. '90, iu 8 percoaden. 

Iiuiiialiaa,,. te t>L uren, door het college van regenten over het 
rijks-opvoealingjgi'sticht voor jongens »de Kruisberg" in het gesticht: de 
levering van ijzer, IJzerdraad, snijstaal klinknagels, blik, Hankatin, zink. 
geha'kadd vlas. grijze bever, smeekolen en diverse hYJorten machinaal 
papier voa>r den arbeid der verpleegden, ged. '90. 

>atl ai-al en (Geld.), te 3 uren, namens en ten huize van 1 li, Wa'ssels: 
het metsel- en timmerwerk en ale levering van hout, tot liet houwen 
van a-en varkenshok, oppervlakte 2(10 IP. Aanw. 23 Dec, te 2 uren. 

Amsterdam, doair da' Holl. ijzeren s|H,orweginaatschappij, in kamer 
46 van het centraal adniiiiistratiegi'houw: het veranderen van de Kraan-
brug over ale Delfshavi-nschi' Seine in a'ene plaat-ijzeren draaibrug, met 
daaraan verhonda'ii wijziging van den onderhouw, het maken van eene 
hulpbaan en hulpbrug eu het ophoogen van den sjMiorwi'g. Raining: 
perc. 1 ƒ 66,000, perc. 2 f 42,000. (Zie udcerl. U «» 50.) 

Illnadag, 24 Dee. 
's-Hoseh , ta' 10'/, ura'ii, door het minista'rie van hinna'iil. zaken, aan 

het gebouw van het prov. beat] het onda-rhouden van- a-n het doen van 
eenige vernieuwingen a-n herstellingen aan de gebouwen der rijks- hoogere 
burgerschool te 's-Bosch. goal. 1890 en '91. Inl. bij den rijksbouw
kundige voor de onderwijsgi'bouwi'n i'nz., te 's-Hage, en den hoofdop

zichter aler universiteitsgi'h.iiiwen W. II. Schoonhoin, te Utrecht. Aanw. 
gehouden. Raming ƒ 1182. 

s-llosal,, le 10'/, uren. door het ministerie van hinnenl. /aken. aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen van 
eenige veriiii-uwingen en li.-rstelliiigen aan de gehouwen da-i rijk- hoogere 
burgerschool te Helmond, ged. 1890 en '91. Inl. bij den rijkshnuw-
kundiga- voor de onderwijsgebouwen enz., to 's-llage. en den lioolilop. 
ziclitcr der uiiivi'i-sita'itsga-iiouwi'ii W. H.Schnonhein, *e Utrecht. Aanw. 
gehouda-n. Raming ƒ 1380. 

H-ltusch, ta: IU'/, uren, aloa.r het ministerie van hinnenl. zaken. aan 
het gebouw van het prov. ba-st.: het onderbonden van- en hot doen tan 
ea-nige va-rnieiiwingon a'li heistellingen aan de gehouwen der rijkskweek
school voor onderwijzers te 's-llage, ga'd. 1890 en '91. Inl. bij den 
rijksbouwkundige voor da' onda-rwijsgel wen enz., te s-llage. en den 
hoofdopzichter der universiteitsgebouwen W. II. Schoonhoin, te Utrecht. 
Aanw. gehouden. Raming / 1-MtO. 

'•-Bosch, Ie 10';., uren. door het ministerie van hinnenl. /aken, aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het iloen 
van herstellingen cn vernieuwingen aan het rijks-archiefgebouw te 
's-Bosch, ged. '.'0 en '91. Inl. hij den rijksboiiwkniidige voor de onder
wijsgebouwen enz., ti' 's-llage, a-n den hoofdopzichter dei universiteits
gebouwen W. II. Schoonhein, te Utrecht. Aanw. gehouden. Raming 
/' 2350. 

s-Kosrl , . te KM, uren, door het ministerie van hinnenl. /aken. aan 
bet gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen van 
herstellingen aan dc rijks-hoogere burgerschool ta' Ili'i-ga-n-op-Zoom, ged. 
'90 en '91. Inl. bij den rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen 
enz., te 's-Hage. en'den hoofdopzichter der universiteitsgebouwen K. de 
Hoer Hz.., te Leiden. Aanw. gehouden. Raming ƒ 1700. 

Leunden (Utr.), te 101, uren, door burg. en weth.: de levering van 
75 M' grint en 10 M' geklapt straatklinkerpiiin langs de in onderhoud 
zijnde wegen van de gemeente. 

Zaandijk (N.-H.). te 12 uren, alnor burg. en weth.: het 3|arig onder
houd van- a-n het doen van vernieuwingen aan ale schutsluis c. a. en de 
ophaalbrug in het Guispad. 

Weesp, te 12 uren, door het dagel. best. van den gaimecnsehaps-
imlder. in liet hotel «de Roskam": de jaarlijksche werken in dien polder, 
ged. '90. Aanw. gehouden. 

Assen, to 1 uur, door liurg. en weth.: 
lo. het onderhouden van- en het doen vun herstellingen en vernieu

wingen aan geineentewa'rken ged. 90 (baistek no. 10); 
2o. het hei-straten enz... van klinker- en keil,estratii.gen binnen en 

buiten da- kom. bestek no 9, ged. '90. 
'H-lluge. te 2 uren, door het ministerie van justitie: het driejarig 

oiiali'ihoud. van 1 Jan. 'DO tot 31 Dcc. '92, van da' strafgevangenis te 
Appmgi'dain: het huis van bewaring te Winschoten; de strafgevangenis 
en het reüitsgcUmw te Groningen; ha't paleis van justitie en de woning 
vun den adjunct-directeur aler hijzonileri' strafgevangenis te Leeuwarden; 
ale strafgevangenis ta' Sneek; het luns van bewaring en het iwhtsge-
liouw (e Assen; liet hois van bewaring en het rechtsviboiiw te Almeloo ; 
ale strafgevangenis en het kantnngereehtsgobouw te Deventer; in 13 
perc. Inl. hij den ingenieur-uichiti'ct voor de gevangenissen en rechts
gebouwen. te 's-Hage, en de betrokken opzichters. Aanw. gebonden. (Zie 
ld—tl. iu ««. 49.) 

's-llage. te 2 uren. aloor het ministerie van justitie: de levering 
van haiutwara'ii, tras, schelpkalk, steenkalk, riviergrint. tegels, pannen, 
verfwaren, glas a'ii verveisgereedschappi'i,, ten behoeve 'lor rijkswerk
inrichtingen Veenhuizi'u. in 7 perc. 

„•Ilugr. tc 2 uren, door het ministerie van justitie: de levering 
van metselsteen en straatklinkers, ten behoeve der rijkswerkinrichtingen 
Vcenhuizen, iu 4 perc. 

li,,ei ia ha-a,, te 2 uren. in het koffiehuis hij W. Wolsiuk. door of 
namens N. Tn. Laila'-niiis: het aanbouwen en verhouwen van een huis, 
staande aan liet plantsoen te Doetichcni. 

Ilondrrdag, 2H lier. 
Langweer (Friesl.), aloor het best. van den Trijegaaster veen|iolder: 

het maken van een dam voor waterkeering iu het iiiolenerl'. ha't her
stellen van ale keei-schutting aan den overkant der vaart bij den molen 
en het uitruimen van de opvaart van den molen tot het vaste brugje 
benevens de herstelling van alen binncnwaterloop van den molen. 

Vrijdag, -i' Ure. 
s-liaisa i , , te 10';, uren, aloor het ministerie van watent enz., aan 

het gebouw van het prov. best : had driejarig onderhoud der verken 
van dc Zuidwillemsvaart, voor ha't gedeelte in de prov. Noord-Brabant. 
Inl. bij da'ii hoofdingenieur in ha't Ce alistrict, te's-Bosch. den ingenieur 
Schuurman, te Vucht, en de opzichten Weehuiznn te 's-Bosch, cn 
Pommée, te Aarle-Rixtel. Aanw. gehoudi'n. Raming /' 39,600 per jaar. 

s-lli ,s.li , te 10', uren. door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. host.: het hestorten der stortebi'dden van ale 
sluizen nos. 1, 2, 3, 4 en 5 dei- Zuialwilleiiisvaart in Noord-Brabant. 
Inl. bij den hoofdingenieur iu het (io district, te's-Bosch, den ingenieur 
Schuurman te Vucht, i'ii den opzichter Weehui/en, te 's-Hnsi'h. Aanw. 
gehouden. Raming /" 2200. 

's-Beacli, to 10',2 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
bet gebouw van het pi-ov. ba>st.: het verrichten van buitengewone wer
ken alsmede het aloen van grondboringen in ale gekanaliseerde rivier de 
Dieze, prov. Noord-Brabant. Inl. hij den Iu»,fdingenieur in het 6o district, 
te 's-Bosch. den ingenieur Schuurman, ta' Vucht, eu den opzichter 
Vroeg, te CreveiMeur. Aanw. gehouden. Raming / 3750. 

's-Boxrli, te 10'/, uren, door liet ministerie van hinnenl, zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen van 
a-enige vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen der rijks-



erband met 

hoogcre burgersctnxil tc Tilburg, gedurende '90 en '91. Inl. 1 • ij den 
rijkshniiwkiindige vuur ile ondcrwijsgeonnwrn enz., te 's-llage. en den 
hoofdopzichter der uiiivei'siteitsgohouwen W. II. Schnonhein, te Utreclit. 
Aanw. gehouden. Kaïning ƒ 6550. 

s H u g e le 11 uien, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van een stalen stoomsloep, twee ijzeren ponten, een houten halve 
pont en vijl' houten booten, ten behoeve der veren, behoorende tot de 
werken voor het verleggen van de uitmonding der rivier de Maas. in 
vier perceelen ol' meerder,' perceelen te zamen. Inl. aan het bureau 
der wei kei: voor de verlegging van den Maasmond, te 's-Bosch. 

' a - H a g e , tc 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhoud'en de bewaking van de rijksstapolplaats te Dordrecht, van 
I J a n . '90 tot en met 31 Mee. '90. Inl. bij den directeur voor de spoor
wegen, te 's-llage. Aanw. gehouden. 

M i d d e l b u r g . t e 11 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov best.: liet onderhoud van liet kanaal door 
Zuid-lii veland. ged. '90—'92. Inl bij den hoofdingenieur in het 11e 
district, t e Middelburg, «n den ingenieur, te Goes. Aanw. gehouden. 
Raming / 21.80(1 per jaar. 

Middelburg, te 11 uren, door het ministerie van waterst.enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhoud van liet kanaal 
door Walcheren, g e d . 90—'92. Inl. bij den hoofdingenieur, te Middel
burg, e n d e n ingenieur, te Vlissingen.' Raming f 34,15(1 per jaar. 

M i d d e l b u r g , te I I uren door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van liet prov. best.: het bouwen van een sluiskneohtswoning 
bij d e Oostschutsluis t i ' N.iizen, behoorende tot de werken van het 
kanaal van Neuzen. Inl bij den hoofdingenieur in het 11e district, te 
Middelburg, en den ingenieur, te Neuzen. Aanw. gehouden. Haming 
f : . ' - : , ! i . 

H a a r l e m le 11 uren. door het ministerie van waterst. enz, a»n 
hel gebouw van het prov. best.: het bouwen van eene schutsluis met 
eenige bijbehoorende werken, deel uitmakende van de uitbreiding der 
sluis- en havenwerken t e liuuiideii. Inl. bij deu hoofdingenieur, t e 
Haarlem, en de ingenieurs lie Bruyn en liu Croix, te Amsterdam, 
Aanw gehouden. Raming / 2.032,000. 

H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van wateist. enz., nan 
het gebouw van het prov. best.: hot uitvoeren van eenige verbete-
ringsweiken let instandhouding van het krahborsgat bij lonkhuizen' 
behoorende lot de havenwerken iu Noord-Holland. Inl. bij den hoe.ld-
ingenieur, t e Haarlem, den ingeni • Keurenaer. te Hoorn, en den 
opzichter Schol, Ie Kokhuizen. A.oiw. gehouden. Raming f 7500. 

A m s t e r d a m , Ie l l uren. .1 • den schoul-bij-naclit, directeur en 
kommandant der marine: hel vernieuwen van de laatste gedeelten oude 
loopbrug in het dok met daaraan verbondene dubbele draaibrug 
verdere werken; het verlichten van eenig baggerwerk in 
voornoemde en nog te noemen werken; het leggen van een ijzeren 
zinker voor d e gasverlichting op de loopbrug, een en ander op 's rijks 
wei-I te Amsterdam, lui. bij den hoofdingenieur der marine, te 
Amsterdam. . . . . . 

/ . M I , H e . te 12 uren. door het ministerie van binnenl. zak aanbot 
gebouw van liet prov. best.: het onderhouden van- en het doen van 
vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen der rijks-kweekschool 
voor onderwijzers te Deventer, ged. '90 en '91. lui. bij den njksbouw
kundige voor de onderwijsgel wen enz., te 's-llage. en den hoofdop
zichter der universiteitsgebouwen .). C. Hubscher, té Groningen. Aanw. 
gehouden. Raining i 2250. 

Zwolle. Ie 12 uren, door het ministerie van binnenl. /aken. aan het 
gebouw ran hot prov. best.: het lerhouden van- en h e t doen van 
herslellingeii e n vei nieuwingeii aan het gebouw der rijks-hoogere 
burgerschool te Zwolle, ged. '00 e n '91. lui. bij den rijk-bnuwkun
dige voor de onderwijsgebouwen enz., te 's-llage, eu den hoofdopzichter 
der universiteitsgebouwen .1. ('. Hubscher. t e Groningen. Aanw. gehou
den. Raming / 2-00. .. , , 

Z w o l l e t e 12 uren. door het prov. best, van Overijsel: bet on.Ier-
houd van d e aarde- e n venliepingswerken van d e lledemsvaart en hare 
zijtakken, ged. '90, iu 2 perc. Raming: perc. 1 ,/' 1905. perc. 2 ƒ 2080. 

'Zwolle I e 12 uren. door liet prov. best. van Overijsel: het leveren 
van een houten vlotbrug, ten behoeve van de lledemsvaart. Raming /'67a. 

Zwolle t e 12 i i.n, door hel prov. best. van Overijsel: het uitvoeren 
van vernieuwingen, herstellingen, verf- en leerwerk aan d e kunstwer
ken, gebouwen enz. der Dedemsvaart e n hare zijtakken, ged. '90, in 2 
perc. Raming: perc 1 f 1360, pert 2 ƒ 1095. 

Groningen. tc 12 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud der als zee
wering dienende voormalige vestingwerken I e Delfzijl. Inl. bij del', 
hoofdingenieur, t e Leeuwarden, den ingenieur, t e (ironingeu, en den 
opzichter Stratingh. t e Delfzijl Aanw. gehouden. Raming / 900 per jaar. 

L e e u w a r d e n , t e 12 uren. ten kantore van 11. L. ('. d e liaan. Nieiiwe-
stad 55: het afbreken van hel I renhuis „bet Veerhuis" aan de 
Dokkumer H e . onder Leeuwarden, en hel bouwen van co uw stelp-
huis enz. Inl. bij den architect f. Brouwer, te Konijuin. Aanw. 23 Dcc, 
te 11 uren. 

Hol i n d a m , te 1 uur, door ('hr. ürngina. in het hotel Weimar: liet 
herbouwen van een gedeelte van het hotel Weimar, aan de Spaansche 
kade. Inl. bij den architect A. van Ameijiien van Diiijui Dz., aldaar. 
Aanw. 28 llee. te 10 uren. 

\ e e d c fGeld.). te 4 uren, door G. .1. Voerman: het bouwen van eene 
villa. Aanw. te 2 uren. 

( I i i . l c r l i c e k le 7 uren. in het cale llnsande: liet bouwen van eene 
dubbele villa. Aanw. 24 Dec, l e 10'/, uren. 

Z u l r r d a g , 2 S l i e r . 
Hasvrll I e 10 uren. door den majoor eerstaanwezend-ingenieur 

iu het bureau aan de Ivindorhuisvest: het doen van voorzieningen aan 
de sluizen aan liet Penningsveer, onder liet beheer der genie, aldaar. 
Ilil|. inzenden uiterlijk 27 Dec, vóór 3 uren. Raining J 10.300. 

M e i i v » v e e n (Z.-IL). te 11 uren, in liet kofliehuis van de Wed. I'. van 
Vliet: hel öjarig onderhoud dei twee gangen (4 stuks) watermolens van 
den polder Zevenhoven, met uitzondering van het zeil, touw-en ketting-
werk, aanvangende 1 Jan. '90. Aanw. 28 Dec, te 8 uren. 

M a a n d a g . H O l i e r . 
Maa. l r i rh t . te 10 uien, door liet ministerie van binnenl.zaken, aan 

het "eliouw van liet prov. best.: het leveren en plaatsen van eenige 

meubels en het uitvoeren van verschillende werkzaamheden aan liet 
I rijksarchii l'gebouw Ie Maastricht. Inl. bij den rijksliouwkuniligo voor 

dè onderwijsgebouwen enz... le 's-Hage. en den opzichter der rijks-kweek-
I eu leerschool ,1. S. Strik, te Maastricht. Aanw. 24 Dcc., te 10 uren. 

Haming / 1000. 
i D e v e n t e r , te 12 uren. door den koopman J. S. Werle. ui het koffie

huis van J. I''. van Poorten: het bouwen van ijzer- en stecnkolenmaga-
zijnen met kantoor eu bovenwoning, aan de Handelskade, aldaar. Inl. 
bn den architect G. te Riele Wz. Aanw. 28 en 30 Dec, te 11 uren. 
(Zit advert, in n«. 51.) 

' s - l l a g e , te I',', uren. door burg. en weth.: 
lo. liet leveren, leggen en herleggen van hardsteenen trottoirbanden, 

ten dienste der gemeente 's-Hage, geil. '90; 
2o. het leggen van een riool di>or den weg en hel voorplein van het 

station van den Holl. ijzeren spoorweg te 's-llage. Aanw. 27 Dec, 
te 10 uren. 

Heeren? i . hij den administrateur .1. Wierda: liet grootendeels al-
breken en wederopbouwen van een boerenhuis met schuur te Durum, 
bewoond door R. H. de Vries. Inl. bij den architect M. de Jong, tc 
Olilebeorn. Aanw. 24 Dcc. te 2 uren. 

Blauulag, 31 l i e r . 
A r n h e m , te 11',, uren, door huig. en weth.: de levering van 1830 

M' trottoirband van Niederniendiger steen. (Zie advert, in 51.) 
A r n h e m , te 11b, uren, door burg. en weth.: het verrichten van 

eenige verbouwingen en vernieuwingen aan- en het maken van gas-en 
waterleidingen in bet huis Walburgplein no. 10. Aanw. 24 Dec, te l 1 / , 
uren. (Zie advert, in w°. 51.) 

A s s e n , te 2 oren. door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het vierjarig onderhoud van de rijks-
stooingeinalen. staande langs liet Noord-Willemskanaal, prov. Drente, 
ged. '90. '91, '92 en '93. Inl. hij den hoofdingenieur Reuvens. te Zwolle, 
den ingenieur Wortioan, en ilen opzi.'liter Hemmes, heide te Assen. 
Aanw. 24 Doe. te 11 uren. Raming ƒ 3589 per jaar. 

A s s e n , te 2 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van hot prov. best.: het vierjarig onderhoud van hetMeppeler-
'diep en bijbehoorende werken, in de prov. Drente, aanvangende 1 Jan. 
'911. lui. 'bij den hoofdingenieur Reuvens. t< Zwolle, den ingenieur 
Wortman, te Assen, en den opzichter Doeree, te Meppel. Aanw. 24 
Dec, te 1 uur. Haming f 2205 per jaar. 

V r i j d a g . I I J n n . I M H I . 
I t o l l e r d a m , te 1 uur, door burg weth.: het maken van voor

zieningen achter de kaaimuren langs de Binnenhaven. Aanw 30 Dec, 
te 11 uren. {Zit advert, in u'. 50.) 

H u i s d u i n e n (N.-IL). door de firma Terra ,tCo.: het houwen van een 
badhuis, aldaar. 

Z a t e r d a g . 4 J a n . 
t c n l o o , dooi burg. en weth.: de levering van 400 a 600 M' trottoir

banden van petit granit. 
I l a a n i l e f - , It J a n . 

's-llage, te 12 uren. door het ministerie van koloniën: de ijzerwer
ken benoodigd voor vier aanlegsteigers met bijlieliooreiule meerpalen in 
de Brandevvijnsbaai (Sumatra's westkust). 

G r o n i n g e n , te ftï', uren. door de raadscommissie voor de gasfabriek: 
het bouwen van vjjf arbeiderswoningen op het terrein van de gasfabriek. 
Bilj. inzenden uiterlijk 6 Jan., voor 12 uren, ten kantore der fabriek. 
Aanw. 3 Jan.. te 10 uren. 

Lemmer, door het dijksbest. van het waterschap ide Zeven Griete
nijen en Stad Sloten": 

'lo. het verhoogen van den zeedijk ten noorden Lemsterhoek. Ra
ming f 5815; 

2o. het verhoogen van den zeedijk ten oosten der strooiiisluis te Lemmer. 
Raming /' 1000; 

So. het uitruimen van paalwerk, het leggen eener steenen voelingen 
verzwering van den Kadijk hij Pasveer. Raming f 30C0; 

4e. het verlagen op vier plaatsen van den dam langs het Leinsterhop. 
Raming / 000;' 

5o. het uitruimen van oud paalwerk ten westen der schutsluis te 
Lemmer. Raming ; 1265; 

6o. de levering in 1 perc. van: a. 3110 nieuwe grenen palen; b. 892 
M' zware eiken gordingen. f _ 

l . r m m e r . door hel dijksbest. van hel waterschap »de Zeven Griete» 
nijen en Stad Sloten": 

lo. de levering van 320 stère riviergrint, 40 stère zeegnnt, 65 store 
verbrijzelde keien. 35 stère kalkkeizel en 35 stère harde brik; 

2o. 'lui oiiderh I ged '90 van de wegen, in 3 perc, en het maken 
van twee kleine perceeltjes aardewerk, ten oosten en westen Laaxuui. 

I l i n s d a g , ' J a n . 
N e u z e n , te 11 uren. door burg en weth.: het ophalen en vervoeren 

van beer, liet schoonhouden van riolen niet zinkputten, van stnilen en 
•mien en het ophalen van asch en vuilnis aan de huizen, in dolmin der 
genu te, van I 1'ebr. '90-ult. Sopt. '93. 

I t o l l e r d a m . Ie 1 uur, door burg. en weth.: het vergrooten v a n 

het westelijk stoomgemaal met liijbehooreiale werken. Aanw. 2 Jan-
te 11 uren. (Zit advert, in n'. 511) 

l ' l r r r h l . te 1 uur, in het lluaiisch kolliehins: het amoveeren van 
van 2 oude winkelhuizen O.-Z. lindegracht bij de Hakkcrsbriig, wijk G 
no, 29 en 30 te Utrecht, en het bouwen van een winkelhuis enz Inl. 
bij den architect W. J. van Vogelpoel, Aanw. 27 en SI Dcc, te 
10'/, uren. 

I t o l l e r d a m . in het timmerhuis: do levering van gegoten-ijzeren 
huizen, hulpstukken en loehehooi , tol een geza nhjk gewicht van 
L534;908 KG. (Zie advert, in n'. 50.) 

Wocnsdair, 's J a n . 
W o r n s d r c r h l (N.-Br.), te 1',, uren. door burg. en weth.: het op

breken der bestaande grintbaan en het met keien bestralen van een 
••edcelte weg tusschen liet station en hel dorp Woensdrecht tel' lengte 
van 1598 M'. Aanw. 3 Jan., te 2 uren. Raming /' 12,800. . 

W o e n s d a g , 1.1 J a n . 
l l o n s l e r (Z.-II.(, te 111/', uren, door burg. cn weth.: het houwen van 

i, , ! i, Peelhjl, nabijkomende werken. Inl. ter secretarie. A i u i v v . 

8 Jan., tc l i l / , uren. 

DjE O P M E R K E R . 

A F L O O P 
V A N 

A A M i EST 'EDINGEN. 
Ilelllngwolde, 7 Dec: lo het verbouwen 

van de srl I te llelhngwiilde(Oosteind); 2o. de 
levering van eenige banken en andere meubelen 
in de school te Hellingwolde (Wcsteind); ingek. 
5 bilj., als: 

II. I'. Meijer, Hellingwolde, 
J. 11. Dijkhuis, I linies, hans, 
II. lOlingu, Hellingwolde. 
J. G. Sluiter, idem 
G. L. Fokken, idem 

Iteid, 
egimd. 

perc 1 perc 2 
ƒ 315 

/ 110 299 
285 

88 283 
81 248 

perceelen zijn aan den minsten inschr. 

telegraafkantoor; ingek. 

te Bussum, / 16.000 
II Hilversum, » 15,980 
» VVeesp. » 15.750 
» Naarden. -i 15,300 
ii Huizen, » 15,155 
i Bussum, • 1 1.600 
i> Huizen, i 1 1.404 
n idem » 14,325 
o idein ï 13,814 
.. Naarden. n 12,150 
» idem ii 11.459 

H o i / i n (N.-H.), 11 Dec.: hot bouwen van een 
raadhuis met [vost 
11 bilj.; 
W. Schippers, 
E. Saltzhor, 
.1. Smit, 
E. J. Jurriens, 
,1. en I). Brasser, 
II. Weitjens, 
I'. \ isser, 
II. Wonda, 
.1. v. il. Pavert 
II. .1. Wansiuk, 
J. J. Aarts, 
Gegund. 

Haarlem . 14 Dcc.: het bouwen van eene 
villa in het Florapark, aldaar, onder beheer van 
den architect D. E. L. van deu Arend; ingek. 
33 bilj.; 
hoogste inschr. M. Mulder, Haarlem, J 45,300 
minste o !). A. Braakenburg. idem, <> 35,353 

Amersfoort, 16 Dec: het onderhoudswerk 
van de bestratingen, aldaar; ingek. 4 bilj., als: 

per M-
F. W. Bonte, te Amersfoort, / 0.14'/, 
J. v. d. Berg, i idem » 0.14 
T. v Daal, i idem » 0.14 
A. Maters, • idem » 0.18*/» 
Gegund. 

Venloo. 16 Dec.: het maken van twee woon
huizen, onder beheer van den architect J. N. A. 
Pellemans; ingek. 7 bilj., als: 
Gerards, 
J. Hendriks, 
J. de Zwart. 
J. v. d. Valk, 
I I . v. Gasselt, 
F. Paes, 
M. Mul kens, 

Amsterdam, 16 
meente: lo. dc 
2 hilj., als: 

art 1—5 art. 6—8 
F. v. d. Bach, Arnhem, /' 11.33 ƒ 10.47 
Kempll en Hollander, Dusseldorf. 10.00 0.85 

2o. het dempen eu rioleeren van de Hozen-
gracht; ingek. 25 hilj., als: 

te Amsterdam 

J. Faes, 
Meijer en Van de 

Cool wijk, 
W, Bekhoven. 
II Dinkla, 
G. D. v. Doorn. 
VV. Ambachtsheer, 
Schmidt en Hermans, 
C. .!. Maks Jz.. 
C. Alberts, 
.1. J. Boekholst. 
I». Duinker, 
II. J. Meekers, 
II. Deutekom, 

Hoogeveen. 16 Dec.: het bouwen van een 
nieuw voorhuis met gedeeltelijke bijlevering dei-
materialen, voor K. Steenbergen, ouder beheer 
van den architect II. E. Hoegsma; ingekomen 5 
bilj., als: 

te Hoogeveen, f 3875 
" idem » 3722 
o idem » 3625 
» idem i 3599 
o idem - 3224 

te Amsterdam, 16,947 

• idem 16.900 
» idem 16,800 
• idem • 16.709 
» idem • 16,300 
•< idem a 18,800 
" idem i 15,980 
H idem 15,920 
* N'.-Amstel, , 15,886 

» Amsterdam. 1) 15,800 
* idem 15,799 
* idem 15.676 
» idem 13.327 

F. Clercx, Boxtel, 15,400 
Perc. 8, ingek. 4 bilj., als: 

W. Schotten, Denekamp, f 8474 
W. Hoettger, Wesel, j 4345 
A. Scho en Volkery, Ochtrup, 8189 
F. Clercx, Boxtel, 8620 

Perc. 9, ingekomen 4 bilj., als: 
B. L. Huijvoets, Ambt-Almeloo, ƒ 12,28' 

te Venloo, 
idem 
idein 
idem 
idem 
idem 
idem 

c, voor rekening 
levering van steenkolen: ingek 

f 5892.32 
• 4630 
• 4387 
' ï>\\:\ 

• 3995 
i» 3941 
» 8766 

J. Faes, 
C. J. Maks Jz... 
J. J. Boekholts. 
II. J. Meekers. 
F. Verbruggen, 
K. v. Bruiiirnolen, 
J. Stroobos, 
L. Pot, 
II. Dinkla. 
F. W. Dekker, 
A. Kramers, 
II. J. Nederhorst, 
G. D. v. Doorn, 
VV. Ambachtsheer 
VV. Lammors, 
K. Hollander, 
VV. Bokhoven, 
P. Duinker, 
A. Volker Lz., 
H. Deutekom, 
C. Alberts, * 
C. v. Boven, » 
0. Bos, » 
Schmidt en Hermans, • 
II. OlUlj 

idein 
» idem 
B idem 
i Waddinksveen, 
» Amsterdam, 
» idem 
» Buiksloot, 

Amsterdam, 
idem 

» idem 
i Gouda, 
»» Amsterdam. 
" idem 
. Tegel, 
>i Gouda, 
» Amsterdam. 
ii idem 
. Sliedreeht, 
• Amsterdam, 
ii N.-Ainstel, 
ii Amsterdam, 
ii idem 

idem 
idem 

ƒ 51.100 
. 47.480 
. 47,290 
. 45,300 
• 44.480 
» 43,434 
» 42.100 
» 41.600 
. 40.921 
I 39,950 
. 39.700 
I 39,; 43 
• 30,300 
. 39.200 j 
» 38,882 I 
» 38,850 
I 38,678 
,, 38.540 
I 38,360 
» 38,227 
• 38 196 
» 37.900 
I 37.537 
I 30,990 

36,480 

A. v. Aalderen, 
A. Nijliuis, 
H. Ni|incijer. 
W. R'. ter Stege. 
K. Rosendal. 
Gegund. 

Assen . 17 Dec.: het tvveejai i 
rijks-hoogere burgerschool te M 
bilj., al-: 
R. Assendorp, te Meppel, 
.1. Otten, » idem 
A. Hazelaar, a idem 
P. G. Jans, * idem 
II. Timmer, • idem 
J. Beijer, » idem 
R. (ieskes, • idem 
Raming 

onderhoud der 

/ 1333 
» 1298 
» 1285 
. I2h3 
. 1248 
» 1242 
» 1184 
n 1300 

Amersfoort, 17 Dec: de uitvoering van eenige 
onderhonds- en verbouwingswerken aan het ge
bouw der voormalige itilii mei ie. aldaar, voor 
rekening der vereeniging Fléhité; ingekomen 9 
bilj., als: 

te Amersfoort, 
• idem 

W. Salomons. 
IL Geitenbeek, 
.1. W. Boshuizen, 
J. Klaarenbeek. 
G. Waszink, 
W. v. d. Kixiij, 
L. v. Achterbergh 
L. Ruitenberg. 
J R. v. 't Hof 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

/ 599.20 
'» 496 
» 460 
» 449.49 
> 440 

12:, 
. 399 
. 394 

394 
Met wederzij Is goedvinden door L. Ruitenberg 

gegund aan J. R. v. 't Hof. 
W a g e n i n g e n . 17 Dec: eene verbouwing van 

een perceel iu de Jiuiusstruat onder beheer van 
den architect S. Bitters; ingek. 5 bilj.. als: 
R. F. Driever, te Wageningen, ƒ 711 
P. de Leeuw, » idem » 699 
I. W. Weigraven. » idem » 689 

D idem o f 
'i idem i 1 

A. Haar. 
F. Pereboom 
Gegund. 

U t r e c h t , 17 Dcc: het leveren en inkepen van 
dwarsliggers, iu 32 perceelen. K eikenhout U 
grenenhout. 

Perc. 1, ingek. 7 bilj., als 
E. 

/' «744 
«747 
7320 
6887 
7100 

3o. het bouwen van een kademuur langs den 
Westeriliiksdijk in het Westerdok; ingekomen 22 
hilj., als: 
F. Verbruggen, 
A. Prins, 
A. Volker Lz., 
J. V. Houwelingeii, 
J. Struis, 
W. Greve. 
II. J. Nederhorst 
Van der Graaf. 
K. Hollander, 

te VVaddinksveei , /' 10.240 
| Amsterdam, > 18,400 
» Sliedreeht. • 18,300 
• Amsterdam, i IS.ODO 

idem a 17,900 
1 Buiksloot, • 17.780 
t Gouda, 17,443 
• Amsterdam. • 17,200 
I Gouda, i 17,000 

A. Scho, Ochtrup, 
li. L. Huijvoets, Ambt-Almekx 
H. II. Clercx. Boxtel, 
.1. Naltuijs. Groenloo. 
B. J. II. Groothuis, Denekamp, 
W. Hoettger, Wesel, /' 34:14 
F. Clercx, Boxtel, 6925 

Perc. 2. ingekomen 4 bilj., als: 
B. II. Huijvoets, Ambt-Alnieloo, / 14,990 
.1. Nalmijs. Groenloo, 14.700 
W. Hoettger, Wesel, j 7535 
F. Clercx. Boxtel, 15,340 

Perc. 3, ingekomen 4 hilj., als: 
B. L. Buijvoots. Ainbt-Aluièloo, / 15,500 
.1. Nahuis. Groenloo, 10 niu 
W. Hoettger, Wesel, ƒ 7568 
F. Clercx, Boxtel, 15,425 

Perc. 4, ingek. 3 bilj., als: 
li. L. Huijvoets. Ambt-Alineloo, / 7686 
W. Hoettger, Wesel, ƒ 3717 
F. Clercx, Boxtel, 7950 " 

Perc. 5. ingek. 4 bilj.. als: 
B. L. Huijvoets, Ambt-Alineloo, ƒ 8387 
J. Nahuijs, Groenloo, 8400 
W. Hoettger, Wesel, /' 4 4 8 0 
F. Clercx, Boxtel, 8840 

Perc. 6, ingek. 6 bilj., als: 
11. L. Huijvoets, Aliibt-Almeloo. ƒ 15,283 
.1. Nahuijs, Groenloo, 
W. llocttger Wesel, 
.1. II. v. Iloogerwoii, Boxtel. 
F. Clercx, idein 

Perc. 7, ingek. 4 hilj . als: 
B. L. Buijvoots. Ainbt-Almeloi 
J. Nahuijs, Groenloo, 
W. Hoettger, Wesel, 

15,520 

15,200 ' 
15,400 

/ 7780 

/ ' 15.479 
15,520 
15,080 ƒ 7780 

I. Nahuijs, Griieiilnn. " 11,987 
W. Hoettger, Wesel. 11.747 / 6032 
F. Clercx. Boxtel. 13,800 

Perc 10, ingek 5 bilj., als: 
J. J. v. d. Eerden, Boxtel. f 12,500 
B. L. Huijvoets, Ambt-Almeloo, 12.287 
J. Nahuijs, Groenloo. 12,180 
W. Hoettger. Wesel, / «032 
ï. Clercx, Boxtel. 13,800 

Perc. 11, ingek. 7 bilj., als: 
1. J. v. d. Eerden, Boxtel, /' 9350 
J. A. v. d. Eerden Wz., idem 8818 
li . II. Clercx, idem 9384 
W. Hoettger, Wesel, (' 4255 
M. .1. v. .1. Mee. Helvoort. 9867 
J. II. v. Hoogerwou, Boxtel. 901(1 
F. Clercx, idem 89UU 

Perc. 12, ingek. 7 bilj., als: 
I f H. Clercx, Boxtel, f 10,348 . 
It. J. l i . Groothuis, Denekamp, 10,480 
W. Hoettger. Wesel, 9.8h0 /' 4940 
H. F. v. cl. Eerden, Ikixtel, 10,230" 
I. . A. Spiei ings. el. 'in 10,387 
J. II. v. Hoogerwou, idem 10.180 
F. Clercx, idem 10,100 

Perc. 13, ingek. 6 bilj., als: 
J. J. v. d. Eerden, Boxtel. ƒ 14,400 
II. II. Clercx. idem 13,872 
W. Hoettger, Wesel, 12,988 /' 6086 
11. F. v. S. Eerden, Boxtel, 14.107 

H. v. Hoogerwou, idem I3.S90 
F. Clercx, idem 14.225 

Perc. 14. ingek. 5 bilj, als: 
II. H. Clercx, Boxtel, / 13,716 
W. Hoettger, We-el. 12 700 /' 5619 
H. F. v. d. Eerden. Boxtel, 13.082 
J. H. v. Hoogerwou, idem 12,980 
F. Clercx, idem 13,225 

Perc 15. ingekomen ," bilj., ,il>: 
l l . IL Clercx, Boxtel, /' 13,335 
W. Hoettger. Wesel, f 5619 
F. Clercx, Boxtel, 13,225 

Perc 16, ingek. 5 bilj., als: 
J. A. v. d. Eerden Wz.. Boxtel, 13,492 
B. H. Clercx. idern 13,668 
W. Hoettger, Wesel. /' 6164 
J. II. v. Hoogerwou. Boxtal, 13,390 
F. Clercx. idem 13,200 

Perc. 17, ingek. 4 bilj.. als: 
B. II. Clercx, Boxtel. / 13,668 
W. Hoettger, Wesel, /' 0164 
.1. II. v. Hoogerwou, Boxtel, 13.390 
F. Clercx. idem 13,200 

Perc. 18, ingek. ö bilj., als: 
11. II. Clercx, Boxtel, ƒ 12,720 
W. 1. v. d. Ven, idem 12,233 
W. Hoettger, Wesel, f 5700 
H. F. v. d. Eerden, Boxtel, 12,290 
F. Clercx, idem 12,100 

Perc. 19. ingek. 3 bilj., als: 
J. A. v. d. Eerden Wz., Boxtel, ƒ 11,878 
'.V. Hoettger, Wesel, ƒ 5448 
F. Clercx, Boxtel, 11.250 

Perc. 20, ingek. 3 hilj., als: 
.1. A. v. ,1. Eerden Wz., Boxtel, ƒ 10.195 
W. Hoettger. Wesel. 15,880 f 74SI'i 
F. Clercx, Boxtel, 16,200 

Perc. 21, ingek. 5 bilj., als: 
J. A. v. d. Eerden Wz., Boxtel, ƒ 14,355 
.1. Nahuijs, Groenloo, 13.600 
W. Hoettger, Wesel, 12,600 ƒ 6825 
J. II. v. Hoogerwou, Boxtel. 12,800 
F. Clercx. idem 13,250 

Perc. 22. ingek. 5 bil)., als: 
11. L. Huijvoets, Ambt-Almeloo, /' 10,287 
W. Hoettger, Wesel. ' 10,050 ƒ 5519 
II. I'. v. .1. Eerden. Boxtel, 11.502 
.1. II. v. Hoogerwou, idem 10,120 
F. Clercx. idem 10,090 

Perc. 23. ingek. -I hii|.. als: 
J. J. v. il. Eerden. Boxtel, 11,200 
W. Hoettger, Wesel. ƒ 55111 
.1. II. v. Hoogerwou, Boxtel, 10,120 
I'. Clerx, idem 10.690 

Perc. 24, ingek.6bilj., als: 
J. J. v. d. Eerden, Boxtel, / 13.400 
II. II. Clercx, idem ' 13,989.70 
W. Hoettger, Weed, / 6643 
J. II. v. Hoogerwou, Boxtel, 12.700 
F. Clercx, idem 13,250 

Perc 25, ingek. li bilj., als: 
•I. A. v. d. Eerden Wz., Boxtel f 13,865 
B. II. Clercx, idem 13,989.70 
J, Nahuijs, Groenloo, 13,500 
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f f,643 
12.700 
13,250 

f 13,1)89.70 
12.987 

I 6643 
12,700 ' 
13,260 

f 13.400 
13,989.70 
12.654 / 6643 
12.700 ' 
13.250 

ƒ 12.998 

13.132 
18,290 
12.995 

12.99.-, 

f 7035 

6290 

6290 

W. Iloettger, Wesel, 
J. II. v. Hoogerwou, Boxtel, 
F. Clercx, idem 

Perc. 211, ingek. 5 bilj.. als 
11, II. CI....-X. It»\tt-I. 
.1. Nahiiijs. Groenloo, 
VV. Hoot'tgei', WoSol . 
J. II. v. Hoogerwou. Boxtel, 
F. Clercx. idem 

Pere. 27, ingek. 5 hilj., als 
.1. .1. Y . d. Keiden. Boxtel, 
li. H. Clercx, idem 
W. Iloettger, Wescl, 
J. II. v. Hoogenvou, Hostel. 
F. Clercx, idem 

Perc. 28. ingek. 5 bilj.. als: 
11. I.. Duijvoots, Ambt-Ahneloo, ƒ 13.900 
11. II. Clercx. Boxtel, IH.US0.T0 
VV. Iloettger, Wesel, 12,854 /' 6643 
J. II. v. Hoogerwou. Boxtel, 12.700 
F. Clercx, idem 13.250 

Perc. 29. ingek. 6 bilj.. als: 
J. J. v. d. Eerden, Koxlel, 
l i . II. Clercx, Boxtel. 
W. Iloettger, WoseL 
11. F. v. d. Korden. Boxtel, 
J. II. v. Hoogerwou, idem 
F. Clercx, idem 

Perc. 30, ingek. 5 bilj., als: 
J. i. v. d. Eerden, Boxtel. /' 13.100 ƒ 7035 
.1. Raaijmakers, Helmond, 12.562.50 
11. II. Clercx, Boxtel, 12.1198 
W. Iloettger, Wesel, 
F. Clercx, Boxtel, 

Perc. 31 ingek. 5 bilj., als: 
J. A. Ï. d. Eerden Wi., Boxtel. / 13,(110 
B. H. Clercx. idem ' 13.483 
W. Iloettger. Wesel. 
.1. H. v. Hoogerwou, Boxtel, 
F. Clercx, idern 

Perc. 32. ingek. 5 bilj.. als 
J. J. v. d. Eerden, Boxtel, 
B. II. Clercx, idem 
W. Iloettger. Wesul. 
J. H. v. Hoogerwou. Boxtel. 
F. Clercx, idem 

Alkmaar, 17 Mee: de onderlionds- en ver-
nionwingswerken, ten behoeve der gemeente: 
minste inschr. waren: 

Perc. 1, gewoon onderhoud der gemeentewer
ken, J. l i . Te--, laar. te Alkmaar, voor /' 1275. 

Pere. 2 idem der riolen, de/.eltde, /' 343. 
• 3, idem der stukadoorwerken, 11. Jansen, 

idem, voor f 336. 
Perc. 4. idem der smidswerken, Geb. v. Vuuren, 

idem. voor f 212.50. 
Perc. 5, idem der loodgieteiwerken, J. B. H. 
Burgers, idem, voor J 250. 

Perc. 6, vernieuwingen aan de gebouwen. J. 
D. Tesselaar, idem. voor ƒ 1313 
Raming » 1666.95 

Peic. 7, idem aati de bruggen, II. Schuijt, 
idem, voor f 2990 
l . ' . o i i i n . » 2665 6-1 

Perc. 8, onderhoud der walmuren, C. Groote
goed, idem. voor ƒ 797 
Raming ,. 1003.69 

Perc. 9, materiaal voor de buitenwegen. .1. 
Oldenburg, te Belgen, voor /'2560 
l!.niiiii_' '» 2639.25 

Perc. 10. onderhoud Hoeverweg en het maken 
van een paardenpad iu dien weg, dezelfde, voor 

/' 3760 
Raming » 4079.24 

Amsterdam, 18 llec: het onderhouden en 
herstellen van het koloniaal etablissement te 
Amsterdam, ged. '90. '91 en '93: ingekomen 9 
bilj., als: 

voor 3 jaren, 
te Amsterdam, /' 5298 
» J'uiksloot 

12.4611 /' 6490 
13,100 
13.500 

ƒ 13,550 / 7470 
13,488 

0490 
13.400 
13.5(10 

A. Paans, 
VV. Groeve, 
Meijer en Van de 

Koolwijk, 
.1. II. üegenhardt, 
Knipper en Vree, 
G. Woud, 
J. Poot, 
F. Vos, 
F. G. Degenhardt. 

Assets. 18 liet 

» Amsterdam, 
• idem 
» idem 
» idem 
H idem 
t idem 
n idem 

5290 

» 5245 
» 5200 
• 4890 
» 4824 
» 4800 
• 4765 

429(1 
het doen van herstellingen 

eu verbeteringen aan de llrentsche boolllvaart; 
minste insr.hr. C. Visser Pz., Sliedreeht. /' 5790 
Raming ,, 6000 

'«-Hage, 18 Dec, onder beheer van liet mi
nisterie van waterst. enz.: lo. het verdiepen van 
de beddingen der rivieren de Amer en het Oudo-
Maasje, onder de gemeente Made en Urimmelen; 
ingek. 11 bilj., als: 
M. C. de Jong P.Mz... Sliedreeht, ƒ 195,800 
.1. v. Noordennen. Harlingen. • 191,000 
A. L. v. Wijngaarden 1.1/.. idem » 187.490 i 
C. D. Klevn, Raamsdonk, » 182,000 i 

J. Hillen, Grave, / 179,000 
\V. P. de Vries, Hossum, '. 176.800 
A. v. d. Vlies. Zalt-Bommel, » 173,900 
I. . Kalis Kz., Sliedreeht, • 165,700 
A. Prins Thz.. idem » 164,800 
A. Volker Lz., idem • 159.700 
F. Volker, Dordrecht, » 153,000 
Kaming • 188,000 

2o. het voltooien van het gedeelte rivier nabij 
het Keizersveer. onder de gemeenten Raamsdonk 
en Made eu IIriinmelen; ingek. 2 bilj., als: 
,1. Hillen, Grave, ' /' 595 800 
A. Volker Lz., Sliedreeht, > 574,000 
Raming » 580,(100 

3o. net maken van een gebouw voor sluis-
personeel nabij den St.-Antotiiedijk, gemeente 
Dienien: ingekomen 19 bilj., als: 
C. Alberts. Nieuweramstel! /' 29,380 
L. de Neef Lz., Dordrecht. *» 28,891) 
L. Vlasman, Amsterdam, » 28,38(1 
K. Hollander. Gouda. > 27,700 
J. Schouten, Vianen, » 27,500 
D. Hoyinck, Amsterdam, » 27,449 
A T. Sloeswijk, idem » 27.180 
.1. Slenters, Haarlem, » 27.000 
C. Romeijn, idem » 26,980 
Firma Knipper en Vree. Amsterdam, » 26.680 
('. v. Tilburg. Nootdorp, » 25.820 
K. J. B. v. I) amine, Amsterdam, » 25,700 
Pb. Verbruggen, Waddinksveen » 25,429 

| W. Groeve, Buiksloot. , 25,270 
S. v. flezik. Kerkdriel, i 25.179 
G. v. Rassel, Utrecht, » 25,150 
A. Michael, Aalburg, t 24,800 
G. .1. C. de Klein. Arkel, » 24.613 
li . Mouw, Hilversum, » 24,324 
Raming » 25,000 

4o. het maken van voltooiingswerkeu bij de 
schutsluizen nabij den St.-Antotiiedijk onder de 
gemeente Dieinen; ingek. 10 bilj,. als: 
L. Pott. Buiksloot, ƒ 13.400 
A. Michael. Aalburg. » 13,240 
Ph. Verbruggen, Waddinksveen, » 13,194 
.1. Hoverholl, Diemen, » 13,177 
II. Th. Wiegerink. Groenloo, » 12,999 
II, Deutckom. Amsterdam, » 12.985 
1'. v. Essen, Halfweg. » 12,787 
K. Hollander, Gouda. » 12.400 
G. Schermers Dussen. » 11,778 
J. Schouten, Vianen, » 10,893 
Raming n L2 350 

6o. de uitvoering van werken tot voortzetting 
der normaliseering van de rivier de Waal, onder 
de gemeente Wamel: ingek. 6 bilj.. als: 
W. P. ile Vries, Rossum. J 76,850 
F. E. Terwindt. Pannerden. o 74.9C0 
A. v. d. Vlies. Zalt-Bommel. » 73,800 
J. II. v. Hezewijk, Lol.it, » 72,476 
J. v. Vuuren, Zalt-Bommel. » 72,240 
J. P. de Groot. Giesendam, » 69,450 
Raming » 77,000 

6o. de uitvoering van werken tot voortzetting 
der norinaliseering van de rivierde Waal, onder 
Ochten, Uzendoorn, Druten en Leeuwen; ingek. 
5 hilj., als: 
VV. I'. de Vries, Rossum. t 122,000 
F. E. Terwindt. Pannerden. » 120,000 
A. v. d. Vlies, Zalt-Bommel. » 111,480 
T. Volker. Dordrecht. o 11C,29() 
.1. v. d. Plas, Hardinksveld. t 109,000 
leuning » 112,000 

7o. het onderhoud en herstel van de landsge
bouwen te 's-llage. god. '90; ingekomen 14 
bilj., als: 
B. 1'. Huurman, 's-llage, ƒ 38,990 
W. v. Leeuwen, Hellevoetsluis, • 38,940 
A. C, Paardekooper, 's-Hage, > 35.420 
11. Nieuwenhuvseli. ijein » 34.990 
M. A. .1. Taverne. idem . 34.800 
H. v. Oortmerssen, Delft. , 34.(176 
M. L. v. Spanje. 's-Hage, » 34,300 
M. Houtman en J. A. Houtman, 's-Hage, » 33,317 
Ph. Verbruggen, Waddinksveen. » 88,800 
VV. Franke, 's-llage. » 33.240 
II. Jongenburger, Waddinksveen, » 32.877 
li. v. Bergen Henegouwen, 's-Hage, s 32,500 
C. W. de Vos en A. B. de Vos, idem » 32.299 
Firma Wed. P. A. Ravelli & Zn., idem .30,159 
Raming » 33,071 

I den 18 December: het bouwen eener school 
met onderwijzerswoning en levering vnnschnol-
meubelen te Vorstenbosch, ouder beheer van den 
bouwkundige .1. lïankefort; lo.school c. a.; ingek. 
13 bilj., als: 
Ketelaars, te Os, f 9799.99 
Dekkers, „ 's-Bosch, „ 9100 
A. Verhoeven. „ Os, „ 8999 
A. Vervoort, „ Vechel „ 8980 
Jl. v. d. Biggelaar, „ Os, „ 8900 
F. v, Dhinter, „ idem „ 8888.88 
I'. Oliviers, „ Geinert, „ 8741 
G. v. Dhinter, „ Os, „ 8624 

27 „ ben. tar. 
19 „ beu. tar. 

15 % boven tar. 

12 „ 

iov, 
16 

ben. tar. 

13»/0 ben. tar. 

6 ., 

; v. Kemenade, te Mierloo, . / 8500 
II. J. v. Berkel. „ Uden, „ 8543 
H. Arts, „ Sclujndel, „ 8447 
I IL v. Mil, „ Uden „ 830(1 
Th. Dusee & Maas, „ s-Bosch, „ S174 
Raming „ 8275 

2o. meubelen; ingek. 7 bilj., als: 
Dekkers, te 's-Bosch, ƒ 542 
F. v. Dhinter. „ Os, „ 600 
J. v. Rijt, „ Oosterwijk, „ 445 
tï. v. Ilaaren, „ idem „ 414 
II. v. Mil, „ Uden, „ 400 
V:erhoevcn, „ Os, „ 385 
A, Frankefort, „ Uden, „ 345 

(.oiida, 18 Dec: ile levering van diverse ma
terialen enz., ten behoeve der gemeente, god. 
'90: lo. hout, ingek. 2 bilj., als: 
A. de Jong & Zn., 10 % ben. tar. 
K. v. d. Torren Tz., 18'/, „ 

2o. ijzer, ingek. 2 bilj. als: 
•3, .1. Verdries, 7 „ boven tar. 
.1. II. Kok. 6 „ ben. tar, 

I 8 0 . spijkers en lichte ijzerwaren, ingekomen 
2 bilj., als: 
J. IL Kok, ifi0|0 Ken. tar. 
.1. J. Verdries, 18 ,, „ 

j 4o. lood, zink en soldeer, ingek. 3 bilj., als: 
! T. A. v. Berkel, 18»;„ boven tar. 

II. .1. Rahouw. 18 „ 
J. J. Verdries, 16 „ „ 

1 5o. glas, ingek. 2 bilj., als: 
C. v. Dillen Sc Zn., 
M. Neiits. 

60. teer, ingek. 3 bilj., als: 
J. II. Kok, 
L. Visser & Zn.. 
.1. IJpelaar Jz., 

7o. kalk, ingek. 2 bilj., als: 
A. Jonker ,v.- Zn., 
J. Mulder, 

80. grint, ingek. 1 bilj., 
L. Broere. 

9o. zand, ingek. I bilj., 
L. Broere, 

10. 500 H ' lijue puin, ingek. 2 bil|.. als: 
A. Slootweg. J 460.99 
D. v. Kleef. Waddinksveen, „ 445 

llo. 49000 llen-Aliin )>/,„ (demi rétaillé); in
gek. 4 bilj., als: 

p. 1000 
A. Chadoo, Wie (België), / 93.30 
E. Jansen en Soubair, Luik, .. 89.60 
J. B. Petit. Breda, „ 81.97 
F. Engers, Amsterdam, „ 80.65 

12o. 100000 blauwe Llselstraatkhnkers; ingek. 
2 bilj., als: 

p. 1000 
J. .1. Haverkamp, Gouderak, f 6.08 
Schalij en Bekkers, Schoonhoven. „ 5.91. 

13o. 50000 l.lsehnetselplavei; ingek. 6 bilj., als: 
p. 1000 

.1. .1. Haverkamp, Gouderak, /' 0.50 
J. C. v Vliet Jz., idem „ 6.48 
K. .1. v. Houweninge, idem „ 6.37 
Weil. P. v. Lange, idem „ 5.71 
Schalij en Bekkers, Schoonhoven, „ 5.50 
F. v. Lange, Moordrecht, „ 5.45 

14o. 230000 vlakke Waalstraatklinkers: ingek. 
2 bilj., als: 'p. 1000 
A. Mos, Arnhem, f 15.40 
VV. P. de Vries, Rossum, „ 15.15 

16o. 215000 vlakke Vechtsche straatklinkers 
Waalvorin; ingek. 1 hilp. vanKooleiuans Bennen, 

Utrecht, f 17.90 p 1000 
lOo. 40000 vlakke Vechtsche straatklinkers 

Vechtsche vorm; ingek. 2 hilj., als: 
p. 1000 

G. v. (I. Brooke, Jutfaas, f 16 
Weil. J. Bruut Jz., Woerden, „ 13.93 

17o. 25000 vlakke Vechtsche klinkers Vechtsche 
vorm (rollaagsteen); ingek. 2 hilj., als: 

p. 1(100 
Wed. J. Bruut Jz... Woerden, f 18 24 
J. v. d. Broeke, Jutfaas, „ 16.70 

18o. het benoodigde plantsoen- en boomgewas 
voor '90: ingek. 3 hilj., als:* 
T. de Loos Sc Zn., Boskoop, • / 259 
B. Droog, idem „ 199.95 
A. Ouwerkerk, idem „ 183.45 

19o. het maken van 34.50 .VP gordingwerk langs 
den basaltlnuur van het jaagpad te Gouda; in
gek. 7 bilj., als: 
P. Vermeer Jz., 
II. Hollander, 
C. P. W. Dossing, 
W Bokhoven, 
II. J. Nederhorst, 
•I. de Jong Wz., 
I'. A. Burghout, 

te Gouda, 
„ idem 
„ idem 
.. idem 
„ idem 
„ idem 

idem 

f 1083 
„ 960 
„ 916 
„ 904 
„ 889 
„ 867 

846 

D E O P M E R K E R . 

20o. het maken van 480 M.dennenhouten por-
koeiibeschoeiing lang» den Bleekersingel te Gouda; 
ingek. 9 bilj., als: 

P. A. Burghout, 
J. de Jong' Wz., 
P. Vermeer Jz., 
M. Both. 
L. Brouwer, 
C. P. VV. Dessing, 
K. Hollander, 
H. J. Nederhorst. 
VV. Bokhoven, 

De gunning van pere 

te Gouda, 
„ idem 
„ idem 
., Vlaardingen, 
,, Gouda, 
„ idem 
,, idem 
„ idem 

f 3360 1 0. v. d. Meijilen. Hardinksveld 
, 3333 ' M. de Koning. Sliedreeht, 
" 3166 I A. J. Schouten. Utrecht, 

2989 II. A. Blok, 's-Gravendeel, 
,', 2980: J. Voordendag, Dordrecht. 

f 39.9110 
» 37.787 
» 37,000 
, :((', hMi 

36,403 
2760 B. den Exter v. cl. Brink. Krabbendijke, • 35.400 
2500 
2413 
2323 

J. F. Adriaansens—Polvliot, Walsoord™ 
en A. Foudraine. Goes, 

C. Zanen Hz., Ammerstoi, 
J. Volker Jz., Heemstede, 
A. v. Ilezik, Kerdl lel. 
J. v. d. Plas, Hardinksveld 
A. v. Kekem, Gouda. 

idem 
„ 11 is aangehouden; cl 

overige perceeelen zijn aan de minste inschrijvers 
gegund. 

i;ic,oiiige„ 19 Dec. voo.' rekening der ge- ... 
ineente: 1". het onderhouden en vernieuwen C. de Ruiter, llardmksvelü, 
der bestratingen binnen de gemeente; ingek. 5 
bilj.; minste inschr. J. N. Kruizinga, te Gronin
gen, voor f 10,160. 

2o. het onderhouden van verschillende ge
meentewegen en voetpaden: ingek. 5 bilj.: minste 
inschr. P. 11. Dopheide, le Groningen, voor/52118. 

So. het maken cn leveren van 18 dubbele 
schoolbanken; ingek. 7 bilj.; minste inschr P. 
Zülstra. te Groningen, voor f 192. 

Anislerdnni, 19 December: het bouwen van 
25 woon- en winkelhuizen in 2 perceelen en in 
massa, voor de maatschappij tnt exploitatie van 
bouwterreinen „Potgieter", ouder beheer van den 
architect II. A. Hassink. 

Blok A 10 huizen; ingek. 7 bilj., als 
A. Aalders. 
R. Kricill. 
Penpiin & Zn . 
H. ('. Dorlas, 
H. R. Hendriks 
P. S. Rijniei-se. 

J. .1. Ilornstia, Bergen-op-Zoom, 
C. Bastiaanse. idem 
M. Verhoeven, Prinsenhage, 
j . v. d. Dungen, Schijndel, 
I'. Sterk, Spijk (bij ileukelum). 
A. Geldens, Lit. 
C. v. Boven, Nieuweramstel. 
J. T. Stuij, Apeldoorn, 
W. M. Weijei-s, Tilburg, 
D. de Kok, Geldermalsen, en W. 

Ilagg. t i ' i .ui . V J- 1 li' 1111'! 1. 
J. Hillen, Grave. 
W. E. Weijers, Tilburg, 
T. Brandt'Dz.. Giesendam, 
P. C. Goedhart. We.'sp, 

t \10.t , ',•„. / 113.200 P. P. v 11. : ij Woens Irecht, 
idem ,,113,000 ('. G. de Wild, Alkmaar, 

102,000, , „ _ 
cj9 900 Breda. 19 Dec 

„ Heikel b(R.. 
„ Amsterdam, 
„ Os, 
„ Amsterdam, 

Meijer en v.d.Coolwijk, ,, idem „ 
Blok B 15 huizen; ingek. 5 bilj., als: 

te Amsterdam, /' 160,000 R. Keu ill, 
Perquin Sc Zn., „ Berkel b R., 
II. It. Hendriks, „ Os, 
E.Schlniclten Hermans.,, Amsterdam, 
P. S. Rijnierse, „ idem 

Massa', 25 huizen; ingek. 7 bilj., als 
A. Paans, 
K. J. B. v. Damme, 
G. Boon, 
W. Greve, 
P. S. Rijnierse, 
Peters en Roelofsen, 
Cerlijn en De Haan. 

Haarlem , 19 Dc 

90.088 r i j k s w e ^ 
1 gemeente Teteringen, onder beheer van 

irehitect A. Verlegh ; ingek. 23 bilj., als 

bilj., van J. Plcijsier, te Groningen, voor f 088 
Raming » 700 

Arnhem, 20 Dec,, onder beheer van het mi
nisterie van binnenl. zaken: lo. het onderhoud 
der rijks-landbouwschool te Wageningen. ged. 
'90 eu' '91; ingek. 5 blij., als: 
P. de Leeuw, te Wageningen f 7780 

1 35,277 j .1. Haar VVz„ » idem « 7458 
> 85,100: A. Haar, <• idem » 7340 
> 34,7501 H. A. J. Popping, s idem • 6945 
, 33 000' R de Vries, » idem tVJ40 
1 32.890 I Raming 11 7940 
» 32,648 ' 2o. het onderhoud der rijks-hoogere burger-
. 32.470 school, ged. 90 en '91; ingek. 3 bilj.. als: 
» 32.38;! VV. A. v. Eek, te Waardenburg, f 790 
. 32,277 J. IL v. Bercheni, » idem » 740 
» 32,200 L. A. v. Steenis, • Zalt-Bominel, » 699 
» 31,600 Raming » 884 
» 31.377 XVoerclen 20 Dec: lo. het éénjarig onderhoud 
. 30.900 van gemeentewerken in 12 perc. 
«30.81111 !>,.,,. 1 Straten en pleinen: ingek. 3 bilj., als: 
» 29,6001J VV Blok. te Woerden, J 510 
» 29.399 l i . v . Vliet, « idem » 508 

.1. Radix Pin., • idem • 
29.380 perc. 2. Getimmerten en plantsoenen; ingek. 

» 28.11911 4 als: 
» 28.500 o. Blok, 
» 28.420 ('. I ;„|,mder. 
» 28,380 A. Koteres, 
» 22,348 I j„h. Radix Pzn., 
» 19.444 Perc, 3. Bruggen 

, , G. Blok. 
het bouwen van een land- , ; 

Brandtsen, 
A. Koteres, 
C. Belander. 
.1. Radix Pzn., 

f 150 
» 87 
» 77 
. 57 

99400 bnuwerswoonhuis met stal, wagenloods enz. op ( 1 

O ' I ' I O O een perceel grond gelegen westzijde aan den j A 

van Breda naar Terheiden, onder de -
den 

/' 298 
. 297 
» 282 

280 
276 
237 

Ï 5 Ö 0 Ó O VV. M. en J. Simons, Breda, 
' 148860 I T h ' Erkelens, idem 
' 189 000 I A. Verhagen Sc Zn., idem 
' lai'coo J. Helm Is. Ginneken. 

C. v. üolderen, idem 
te Amsterdam, ƒ 254,9911 }• Klemans. Prinsenhage, 

249.249 •!• Poppel, Breda, 
"35 51 0 Adr. Verhagen, idem 
2-<n'4s;i A. Vermijs, Oostethout, 
22s!fibo ' M- l'ijkers. Terheiden. 
222 325 "I- Koopmans Breda, 
219080 C'. de Kanter. idem 

G. v. Riel. Teteringen. 
W. de Kanter. idem 
M. v. Seveubergen, Breda. 

idem 
„ idem 
,, Buiksloot, 
„ Amsterdam, 

idem 
„ idem 
onder beheer van's rijk: 

waterstaat: lo. het driejarig onderhoud ' der 
Heldersclii' /lowering, b.-heorende lot de rijks-
zeewerken in Noord Holland, bestek 110. 21 dienst 
'90, '91 eu '92; ingek. 10 bilj., al: 

.1. I'. Philips. 
II. Wijker. 
Gebr. Klein, 
A. Graaf 
A. Bos, 
G. Moorman, 
ü. D. v. Doorn 
Gebr. Jongen, 
I). de Vries, 
W. de Jong, 
Raming 

1- lelder, 
» idem 
a idem 
i) idem 
* idem 
» idem 
» Amsterdam, 
» Nieuwediep, 
» Hel ', 
. idem 

per jaa 
f 8020 

Tin" 
» 7300 
» 7300 
. 7200 
. 71110 
. 7190 

71811 
71: 11 
7039 
72011 

J. v. Boxse), Terheiden, 
W. v. Boxsel. Breda. 
.1. Monden, Teteringen. 
('. Kop. Beek, 
G. v. d. Velden, Breda. 
I'. v. d. Kieiinoiil. Terheiden. 
C. Cornelissen, idem 
J. v. Dienderen, Breda, 

ƒ 4300 
<, 4135 
» 4099 
» 1016 
» 3954 
» 3954 
» 3908 
,, :isis 
. 3895 
» 3800 
.. 3730 
» 3098 
» 3685 

3084 
» 3654 
» 3651 
,, 3641 
• 3027 

:; 93 
. 3523 
. 3423 
, 3399 
» 3175 

het driejarig onderhond van het jaagpad 
c. a. langs het Zuider- eu een gedeelte van het 
Noorileispaailie. prov. Noord-Holland, bestek 110. 
20, dienst '90—'92; ingek. 6 bilj., als: 
J. S. v. Velthtiijsen, Haarlem, 
J. A. Hoenderdorst, Haarlemmermeer, 
P v. Essen. Halfweg. 
A. Vissen, Haarlem. 
C. Hos. Haarlemmermeer. 
J. II. Daiuleij, Haarlem, 
Raming 

3o. het driejarig onderhoud der Pettemer zee-
weriug. behoorende tot de rijkszeewerken iu 
de prov. Noord-Holland, bestek 110. 22, dienst 
'90—'92; ingek. 13 bilj., als: 

f «57 
» 619 

597 
. 595 
» 587 
» 499 

r,2:, 

C. Bos Az.. Dordrecht, 
A. Bos. Helder, 
W. Ambachtsheer. Nieuweramstel 
R. Sihreiiclers. Kolhorn, 
Gebr. Klein. Helder, 
II. Wijker, idem 
11. Sciiiiijt. Alkmaar, 
A. Visser, Haarlem, 
G. D. v. Doorn. Amsterdam, 
G. Moorman, Helder. 
P. Duinker, Amsterdam, 
J. Oldenburg, Bergen, 
J. Giltjes, Petten. 
Raming 

llergeii-ii|i-/ii«m, 19 Dec. 
de vestingwerken in het ziuderfront te Bergen 
op-Zoom; ingek. 31 bilj., waarvan 1 van on 
waarde, als: 
C. D. Kleijn, Raamsdonk, 

'•-Basen, 20 Dcc, onder beheer van het mi
nisterie van waterst. enz,.: lo. het aanbrengen 
en onderhouden van beplantingen op den rijks
weg van Host over Eindhoven naar de Belgische 
grens, prov. Nunril-Ilraliant: minste ll|sel,r. A. 
Schellekens, te Vucht, voor J '237 
Raming " «OO 

2o. bet aanbrengen en onderhouden van eene 
beplanting op den rijksweg van bet Sleeuwijksche 
veer naar Breda, ouder de gemeente De Werken, 
prov. Noord-Brabant; minste inschr. D. Jager, te 
Resteren, voor / 833 
Raming " 1000 

3o. het aanbrengen en onderhouden van eene 
beplanting op den rijksweg van Prinsenhage 
11:1:11 het Tolensche veer, onder de gemeente 
Halsteren, prov, Noord-Brabant; minste inschr. 
A. v. Wijk, te Boskoop, voor J 658.5U 

i Raming ' 760 
«.rollingen, 20 Der.: bet eenjarig onderhoud 

per jaar. der universiteitsgebouwen. h"t tweejarig onder-
J 17,100 houd van bet rijks-archiefgebouw en het tvvee-
0 17.000 jarig onderhoud der rijks-kweekschool voor onder-
» 16,950 wij/ers (e Groningen. 
» 16,900 I 'lo. universiteitsgebouwen; ingek. 10bilj.,als: 

111800 .1. Werkman, te Groningen, ƒ 10276 
» 16.4001 Ph. Hendriks, » idem » 10,217 
» 16,316 11. J. Menge, > idem » 10.175 
» 16,800IJ. Ibelings, » idem » 9,731 
» 16.2001J. Poelman, » idem 9,598 
» 16,20(1 11. Janssen. » idem v 9.534 
» 16.013 .1. Versteegh. » idem • 9.3811 
» 15,990 J VV. Heespelink, » idem » 9,347 
» 15,980 VV. Pleijzier, i> idem » 9.247 
1 16,000 Raming 

het slechten van 2o. rijks-archiefgeliouw; ingek. 2 bilj., als: 
VV. Plcijsier, te Groningen, f 9113 
T. Y. Jelsina, » idem » 990 
Raming 

te Weerden. 
, idem 

idem 
» idem 

ingek. 0 bilj.. als: 
te Woerden, 
. idem 
R idem 
» idem 
. idem 
» idem 

Perc. 4. Pompen, riolen, urinoirs, enz.; ingek. 
2 bilj.. als: 
J. VV. Blok, te Woorden, ./' 140 
.1. Radix Pin., • idem • 140 

Met het lot gegund aan J. Radix Pzn. 
Perc. 5. Havens en waterwerken, ingek. 3 

l u l l . als: 
D. v. Vliet, te Woerden, ƒ896 
J. W. Blok, » idem • 759 
.1. Radix Pzn.. » idem • 539 

Perc. 0. Algemeene begraafplaats; ingek. 3 
bilj., als: 
(i Snel te Woerden, J 114 
.1. VV. Blok. • idem '. 89 
.1. Radix Pzn.. » idem » 81 

Perc 7. Vuilnisvaalt-hekken en scheringen; 
ingek. 4 bilj., als: 
G. Brandtsen, te Woerden, J 44 
.1. Radix Pzn., » idem 11 
A. Koteres. • idem » 38 
C. Holander. » idem • 36 

Perc 8. Toren, brandspuithuizen en andere 
gebouwen; ingek. 3 bilj.. als: 
D v Vliet. te Woerden, /' 115 
J. VV. Blok. » idem - 79 
.1. Radix Pzn., » idem • 76 

Perc. 9. Ojienbare school; ingek. 2 hilj., als: 
.1. w. Blok. te Woerden, ƒ 75 
J. Radix Pzn.. » idem » 67 

Perc. 10. Schoolameublement; ingekomen 3 
hilj., als: 
G. Blok, te Woerden, J 35 
A. Koteres. » idem • 20 
J. Radix Pin • idem . 18 

Perc 11. Marktpalen eu touwen; ingekomen 2 
bil]., als: 
A.K..teres. te Woerden, f 180 
.1. Radix P/tl. » idem . 140 

Perc 12. Uitsteken van vlaggen; ingekomen 
4 bilj., als: 
C. Holander, te Woerden, / 12 
.1. Radix Pzn., • idem • 11.90 
tl. Blok, rt idem » 11.50 
G. Brandtsen. • idem » 11.60 

Met het lot gegund aan G. Brandtsen. 
2o. het éénjarig onderhoud van de schutsluis, 

de ophaalbrug en wachterswoihngeii gelegen aan 
»het Woerdsche Verlaat"; ingek. 2 hilj.. als: 
Th. Hakkrling, N r.l.ii. / 208 
J. Timmer, • Kamerik, 1 243 

3o. het afgraven der Hoogt nabij het kasteel 
bet verleggen van grintwegen eu andere werken 
te Woerden: ingek. 9 bilj.. (waarvan een van 
onwaarde) als: 

te Driebergen. f 2852 
» Hardinksveld, » 2600 
» Ouderkerk ad Usel. • 2303 
. Woerden, » 2265 
» Ouderkerk a/d Usel, » 2205 
» Ammerstoi, i ~ ' ' i 
,, Vlaardingen, » 1765 
,, Woerden, » 1400 

Gegund aan de minste inschr. 
Meeuw ijk, 20 Dec: het vernieuwen van he

li Sii I, 
f. v. d. Meiden, 
M. v. Ueqeran, 
II. Versluis. 
J. Frouborst. 
A. de JollL', 
M. Bot, 
J. Radix Pin, 

ƒ 40,000'! 3o. kweekschool voor onderwijzers; ingek. 11stralingen, gehouwen, schoonmaken van ge-
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bouwen en kachels, schilderen van gebouwen 
een nieuwen strnomduiker, twee nieuwe brug 
gen en twee schutjes; minste inschr. waren: 

lo. Bestratingen, J. de BoerA Zoon te Steen
wijk voor ƒ840. 

2o. Reparaties gebouwen. A.de Boer te Steen
wijk voor ƒ98. 

3o. Schilderwerken, F . Slager te Steenwijk 
voor ƒ 164. 

4o. Schoonm. gebouwen nog niet gegund. 
5o. » kachels » » » 
6o. Ken nieuwe strooinduiker, W. Voerman te 

Steenwijk voor f 65. 
7o. Len nieuwe brug, K. Groenink te Steen

wijk voor ƒ2485. 
So. Ken nieuw brugje, J. de Boer & Zonen 

te Steenwijk voor f520. 
9o. Twee schutjes, W. Voerman te Steenwijk 

voor ƒ300 . 
Nieuweramstel, 20 Doe.: het maken van den 

onderbouw voor de ij/eren ophaalbrug over de 
Overtoorusche Vaart. met liet schoeüngwerk voor 
de opritten en bijkomende grond-en bestratings-
werken; minste inschr. J. Faas te Au sterdam, 
voor f 15.775. 

Berghuizen (bij Wapenvelden 20 Dec.: het 
bouwen van een heerenhuis, uitgezonderd de 
levering van hout. onder beheer van den architect 
M. K. Smit, te Dieren. Ingek. 9 bilj.; minste 
inschr. T. Eijberts voor f 7341. Gegund. 

<.ioningen, 20 Deo.: het onderhoudender 
«ewaterkeering tusschen de Huusingooslnis te 
Zoutkamp en den Nittershoek in Friesland, met 
bijbehoorende werken, ged. '90; ingekomen 6 
bilj., ' _ , als: 
O. Kerkstra. Munnekezijl, 
J . Pott, Stedum, 
J . Nicolai, Munnekezijl, 
J. A. Nicolai, idem 
A . Woldringh, Zoutkamp. 
R. Pathuis, idem 
Raming 

f 7560 
'» 7525 
• 7510 
» 7480 
I 7246 
» 7230 
» 7680 
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van Z A T E R D A G 28 D E C E M B E R 1H89. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Maandag. :io liec. 

M a i i - t rfi-lif. te 10 men, door het ministerie van hinnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: het leveren en plaatsen van eenige 
meubels en het uitvoeren van verschillende werkzaamheden aan het 
rijks-arehh-fgehouw te Maastricht. In!, hij den rijksbouwkuudige voor 
de onderwijsgebouwen enz., te 's-Hage. en den opzichter der rijks-kweek
en leerschool .1. S. Strik, te Maastricht. Aanw. gehouden. Haming 
f 1600. 

Baardwijk (N.-Br.), te 11 uren, door burg. en weth.: het maken van 
een tweede glazen beschot en het verplaatsen van het bestaande iu de 
openbare school, aldaar. 

Beetsterzwaag iFriesl.), te 11 uren, door burg. en weth. van Onster-
land: het verrichten van onderhoudswerken aan de gemeente-en dorps
eigendommen, ged. '90, bestaande in timmer- en verfwerk. 

Ile% enter, te 12 uren. door den koopman J. S. Werle, in liet koflie
huis van J . F. van Poorten: het bouwen van ijzer- en steenkolenmaga-
zijnen met kantoor en bovenwoning, aan de Handelskade, aldaar. Inl. 
bij den architect G. te Riele Wz. Aanw. 30 Dec, te 11 uren. (Zie 
advert, in »°. 52.) 

Breda, te 12 uren. door burg. en weth.: liet onderhoud van de ge
meentewerken volgens tarief. 

Haaksbergen (Ov.j. te 12 uren, voor S. Frankenhui». in het hotel tde 
Moriaan": het bouwen van een pakhuis op een terrein, gelegen in de 
onmiddellijke nabijheid van het station te Haaksbergen. Aanw. te 
9 uren. 

Amersfoort, te 12'lj uren, door J. J van der Kist, te Nijmegen, iu 
het kofliehuis mie Arend": het bouwen van 3 heerenhuizen aan de 
Bergstraat. Inl. bij den bouwkundige A. Pothoven, te Leusden. 

Meppel. te 1 uur, door buig. en weth.: het doen van herstellingen 
en vernieuwingen aan- en het onderhoud van de gemeente-gebouwen 
en andere werken, ged. '90, in 2 perc. 

's-llage, te l'/j uren, door burg. en weth.: 
lo. het leveren, leggen en herleggen van hardsteenen trottoirbanden, 

ten dienste der gemeente 's-Hage, ged. '90; 
2o. het leggen van een riool door den weg en het voorplein van het 

station van den Holl. ijzeren spoorweg te 's-Hage. Aanw. gehouden. 
Hengelo* fOv.), te uren, in het logement met Hof van Holland", 

voor de Wed. Ter Itoglit: het bouwen v:m twee aaneengebouwde 
woonhuizen, op een terrein gelegen aan den I.angelerinaatweg, aldaar. 
Aanw. te 12 uren. 

lleerenveen. te 8 uren. door het best. der Spaar-en Voorschotbank, 
ten huize van A. Vis: het bouwen van een nieuw huis. 

Heerenveen. hij den adtninistiateur J . Wierda: het grootendeels af
breken en wederopbouwen van een boerenhuis met schuur te lluruin, 
bewoond door li. H. de Vries. Inl. hij deu architect U. de Jong. te 
Oldeboorn. Aanw. gehouden. 

UiiiNdag. 31 Bee. 
Dein to 11 uren, door den architect O. J. L Kersbergen, iu het 

café Lnbreehts aan de (irootemarkt: het sloopen van het perceel aan 
de Brabautsche Turfmarkt no. 14, hoek Gasthuislaan te Delft, en het 
aldaar bouwen van een winkelhuis niet woning. 

Arnhem, te l l 1 » uren. door burg. en weth.: de levering van 1830 
M' trottoirband van \iedermendiger steen. (Zie advert, in nB. 52.) 

Arnhem, te l l ' / i uren, door burg. en weth.: het verrichten van 
eenige verbouwingen eu vernieuwingen aan- en het maken van gas-en 
waterleidingen in bet huis Walburgpleiu no. 10. Aanw. gehouden. (Zie 
advert in n°. 52.) 

Nehwoiiliwven. te 12 uren, door deu architect I.. F. Kedeker. in het 
Heerenlogeinent: de verbouwing van het lleerenlogeinent, aldaar, en 
het bouwen van een woonhuis, annex voornoemd perceel. Aanw. 30 
Dec, te l uur. 
, Hengeloo (Ov.), te 12 uren, door het R.-K. par. kerkbest. van den II. 
Lambertus, in de cateehismuskarner: het maken en leveren van 69 
eikenhouten kerkbanken. Aanw. te 11 uren. 

Aasen, te 2 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het vierjarig onderhoud van dc rijks-
stoomgeinalen, staande langs het Noord-Willemskanaal, prov. Drente, 
ged. '90. '91. '92 en '93. Inl. bij den hoofdingenieur Bemens, te Zwolle, 
den ingenieur Wortman, en den opzichter Hommes, beide te Assen. 
Aanw. gehouden. Raming ƒ 3589 per jaar. 

Afc-en te 2 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van hot prov, best.: het vierjarig onderhoud van het Meppeler-
diep en bijbehoorende werken, iu de prov. Drente, aanvangende 1 Jan. 
'90. Inl. 'hij den hoofdingenieur Reuvens, te Zwolle, den ingenieur 
Wortman. te Assen, en den opzichter Boeree, te Meppel. Aanw. ge
houden. Raming /' 2205 per jaar. 

Ilonderdag. '£ Jan. • * « « . 
s«'lilfdam, te 12 uren. door burg. en weth.: hel verrichten van 

grondboringen, ten behoeve van de voor de watetverversching uit te 
voeren werken. Inl. hij den ingenieur J. Schotel, te Rotterdam. 

(•roningen, te t;.':; , uren, door burg. en weth.: 
2o. het onderhonden van- eu het doen van eenige herstellingen of 

vernieuwingen aan 10 schoolgebouwen, ged. '90 (bestek no. 343); 
2o. idem idem aan 11 schoolgebouwen, ged. '90 (bestek no. 344); 
3o. idem idem aan 10 schoolgebouwen, ged. '90 (bestek no. 345); onder 

bijlevering van alle daartoe noodige houwstollen, arheidsloonen, trans
porten enz. Biljetten inzenden uiterlijk 31 Deo., vóór 4'/i uren. (Her
besteding.) 

Haarlem, te 2 uren, door burg. en weth.: het maken van riole 
en bestratingswerken in de Verlengde-Oranjeboomslaan te Haarlem' van 
de Oranjestraat af tot aan het punt waar de molenwetering den weg 
doorsnijdt. 

Vrijdag, :i Jan. 
Botterdam, te 1 uur, door burg. en weth.: het maken van voor

zieningen achter de kaaimuren langs de Binnenhaven. Aanw 30 Dec, 
I te 11 uren. (Zit advert, in w°. 50.) 

K|>e (Geld.), te l uur. in het hotel .liet Wapen van Kpe": het bou
wen eener villa in het Weertspark. aldaar. Inl. bij den architect II. F. 
Suijck, te A|«ddoorii. Aanw. 2 en 3 Jan.. te 9 uren. 

Beuzel (N.-Br.), te 1 uur. door .1. (lillen, te Grave, jn de herberg 
j »de Postwagen": het aanvoeren van keien eu kantkeien van af het 

kanaal te Arendonk. langs den nieuw te maken keiweg van af Reu-
' zei tut Ksbeek. over een lengte ran pl. m. 13.150 M. 

K o l t e r d a t n . te 1 \ uren. dooi het college van regenten over de gevange-
1 nissen, in het huis van bewaring aan de Korte-Hoogstraat: de levering 
I van blank linnen, bereid borstelhaar, blik, IJzerdraad en tin, voor den 
I arbeid der gevangenen in de strafgevangenis, aldaar. 

M i d d r l b u r g . te 2 uren, door burg. en weth.: de levering van de 
ged. '9(1 voor de gemeente-fabrikage benoodigde hrmwstollon, als: a. 
plaatzand; h. houtwaren; c. verfstoffen; '/. kalk, tras en cement. Inl. 
oij den ge meen te bouwmeester. (Herbesteding.) 

No i-ti o inert (N'.-II.). door de lirma Terra &Co.: bet bon wen van een 
badhuis, aldaar. 

Zaterdag. 4 Jan. 
Venloo, door burg. en weth.: de levering van 400 a 600 M1 trottoir

banden van petit granit. 
M a a n d a g . ti Jan. 

'fl-llage. te 12 uren. door het ministerie van koloniën: de ijzerwer
ken benoodigd voor vier aanlegsteigers met bijbehoorende meerpalen in 
de Brandewijnshaai (Sumatra's westkust». 

's-Hage. te 1 • uren, door burg. en weth.: het verbroeden van een 
gedeelte der grachten langs den Noordwal en den Ziiidhinnensingel, 
het bouwen van walmuren langs die verbreedingen, langs een gedeelte 
van de Veenkade en bet vernieuwen van den walmuur lang den Zuid-
wal. Aanw. 3 Jan., te 10 uren. 

Kroningen, te fi*/a uren. door de raadscommissie voor de gasfabriek : 
het bouwen van vijf arbeiderswoningen op het terrein van de gasfabriek. 
Bilj. inzenden uiterlijk 6 Jan., vóór 12 uren. ten kantore der fabriek. 
Aanw. 3 Jan.. te 10 uren. 

Lemmer, dooi1 het dijksbest. van het waterschap "de Zeven Griete
nijen eu Stad Sloten": 

lo. het verhoogen van den zeedijk ten noorden Lemsterhoek. Ra
ming f 5315; 

2o. het verhoogen van den zeedijk ten oosten der stroomsluis te Lemmer. 
Raming f 1000; 

3o. het uitruimen van paalwerk, het leggen eener steenen voeling en 
verzwaring van den Kadijk bij Pasveer. Raming f 8000; 

4o. het verlagen op vier plaatsen van den dam langs het Lemsterhop. 
Raming / 600; 

5o. het uitruimen van oud paalwerk ten westen dei schutsluis te 
Lemmer. Raming f 1265; 

6o. de levering in 1 perc. van: a. 3110 nieuwe grenen palen; b. 892 
M' zware eiker, gordingen. 

Lemmer, door het dijksbest. van het waterschap »de Zeven Griete
nijen en Stad Sloten": 

lo. de levering van 320 stère rivier-grint. 40 stère zeegrint, 65 stère 
verbrijzelde keien, 35 stère kalkkeizel en 35 stère harde brik; 

2o. het onderhoud ged. '00 van de wegen, in 3 perc, en het maken 
van twee kleine perceeltjes aardewerk, ten oosten en westen Laaxiun. 

Dinsdag, 7 Jan. 
Neuzen, te 11 uren. door burg. en weth.: het ophalen en vervoeren 

van beer, het schoonhouden van riolen met zinkputten, van straten en 
goten eu het ophalen van asch en vuilnis aan de huizen, in de kom der 
gemeente, van l Febr. '90—nit. Sept. '93. 

Delft. te 12 uren. door den directeur' der artillerie-inrichtingen: de 
levering van brandspuiten met toebehooren, scherpe patronen tot 
kamerschietevlindei's. verschillende metalen en behoeften, ten behoeve 
van verschillende diensten in Nederl.-lndië. 

Botterdam, te 1 uur, door burg. en weth.: het vergrooten van 
het westelijk stoomgemaal met bijbehoorende werken. Aanw. 2 Jan., 
te II uren. (Zie advert, in «•. 50.) 

Vtreeht, te I uur. in het Haagseh kofliehuis: het amoveeren van 
van 2 oude winkelhui/en O.-Z. Oudegracht hij de Bakkersbrug, wijk G 
no 29 en 30 te l'treclit. eu het houwen ran een winkelhuis enz Inl. 
hij den architect VV, J. van Vogelpoel. Aanw. 27 en 31 Dec, te 
lÖ'/j uren. 

Botterdam . in het titnmei huis: de levering van gegoten-ijzeren 
buizen, hulpstukken en toebehooren. tot een gezamenlijk gewicht van 
1.534;9Ö8 KG. (Zie advert, in n°. 50.) 

Wocii-ilic;, s Jan. 
WneiiNdrerlit (N.-Br.*, te 1'j uren, door burg. en weth.: het op

breken der bestaande grinthaan en het met keien bestraten van een 
gedeelte weg tusschen het station en het dorp Woensdrecht ter lengte 
van 1598 Ml. Aanw. 3 Jan., te 2 uren. Raming /' 12.800. 

Donderdag. tt Jan. 
Madttkanaal. te 10 uren. door burg. en weth. van Onstwedde: het 

bouwen van een post- eu telegraafkantoor- te Stadskanaal, onder bij-
levering van materialen, arheidsloonen enz. Inl. bij .1. Mooi huizen, 

'••Baach, te 10 uren. door burg. en weth.: het herstellen en onder
houden van de onbestrate wegen, voetpaden, pleinen enz., ged. '90. 
Aanw. 7 Jan., te 10 uren. 
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' * - R « » c h . te 12 uren, door het prov. beft, van Noord-Brabunl: 
Lo. het vervangen van de grinthaan door eene keibestrating op een 

gedeelte van den prov. weg van Stanipersgat naar Dinteloord. Haming 
ƒ 5565; 

2o. idem idem op een gedeelte van den prov. weg van Fijnaart naar 
Stanipersgat. Haming f 5120. 

Zirrik-ee te 1 uur, door het best. van het waterschap Schouwen, 
aan 's Landskamer: het op nieuw delven van eenige waterleidingen en 
het uitvoeren van eenig grondwerk in de districten Zuidhoek, Horren-
danmie. Flauwer* en Koudekerke, in 7 pere. 

Zaandam, Ie V\% uren. door burg. en weth.: 
lo. het dempen, rioleeren en bestraten van de Zeoiuanspadsloot; 
2o. het vervangen van den Tuimeldijk langs den lloogendijk dooreen 

trottoir: 
3o, het vernieuwen der bonten brug over de Nieuwe haven; 
4o. het onderhoud der straat- en grintwegen en herin- en oever-

werken: 
5o. het onderhoud van drie gemeentehuizen; 
Go. het onderhouden en herstellen der kachels in eenige gemeente-

gebouwen ; 
7o. de levering van eenige houtwaren. Inl. hij den gemeente-architect. 

Vrijdag. 10 Jan. 
kapelle a d U s e l . to 11 uren, door P. I). Kleij, te Hotterdain, in 

IOC Roode Leeuw": het maken van een kapitale bouwmanswoning met 
aaiihooron in den polder Prins-Alexander. Inl bij den architect W. 
Bnindsma Joh/., te Kralingen. Aanw. fi Jan.. te 11 uren. 

Maandag, IS Jan. 
tiiiftlerdain, door de Holl. ijzeren spoorwegmaatschappij, in kantor 

4fi van het centraal administratiegebouw: bestek no. 451. het leggen 
van spoorbanen en wissels en het uitvoeren van bijkomende werken op 
het westelijk eiland van het centraal personenstation te Amsterdam. 
Iteming /" 71,500. (Zie advert, in n° 52.) 

Woenndag, IA Jan. 
.11 mikt er (Z.-H.(, te ll'/j uren, door burg. en weth.: het bouwen van 

•ene school tc Poeldijk en bijkomende werken. Inl. ter secretarie. Aanw. 
8 Jan., te 1 l'/j oren. 

M rijen (Z.-H.), door het best. van den polder het Land van F.ssche: 
het maken, leveren, trausporteeren en inhangen van een nieuw ijzeren 
scheprad. 

Ilanderdag, IA Jan. 
Ilumnieloo Keppel Geld.), te 11 uren, door burg. en weth.: de 

levering van 800 M 3 grint. 
Maandag, 20 Jan. 

'«-Ilage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën : de ijzerwerken, 
benoodigd voor een steenkolensteiger aan het Oosterhoord te Tand|ong-
Priok. 

Op onbeptialden daluni. 
(•rottingen, door directeuren der Noord-Willemskanaalmaatschappij: 

de levering van grenen- en vurenhout bezaagd en beslagen eikenhout 
en gesmeed ijzerwerk. Inl. bij den opzichter J. van den Berg, sluis 3 
bij Vries. 

Nagekomen AfloopejL 
A«.rn. 24 Dec., voor rekening der gemeente: 

10. liet onderhouden en vernieuwen vun gemeente
werken, ged. 'U0, in 3 perc.; gegund werden: 

Perc l aan H. .hiking en II. Sinallenljroek, te 
Assen, voor ƒ 11100. 

Perc 2 aan E. Ubels, te Assen, voor / 308. 
» .1 aan II. Jalving en II. Smallenl'irook, te 

Assen, voor J 247. 
2o. het heistraten van klinker- en keihestru-

tingen: gegund aan I'. Bottinga, te Assen, voor 
11 en 14 cent per M 1 . 

- H u - . I. 24 Dec, onder helleer van liet mi
nisterie van hinnenl. zaken: In. het onderhouden 
van- en het doen van herstellingen cn vernieu
wingen aan het rijks-archielgeliouw. aldaar, ged. 
'90 et: '91 : minste inschr A. Sanders, aldaar, 
voor J I™* 
Raming " 2350 

2f.. het onderhouden van- en het doen van 
eenige vernieuwingen en herstellingen aan de 
gehouwen der rijks-hoogere Ion gei school, aldaar, 
ged. '90 en '91; minste inschr. P. .1. Chapel, 
aldaar, voor 1 »"7 
Raming " ! . ' 8 i ! 

3o. idem idem aan de gehouwen der lijks-
hoogere burgerschool te Helmond, ged. '91 en 
'92: minste inschr. J. van der Velden, te Hel
mond voor ./ IWJ 
Raming , ," '»*> 

4o idem idem aan de rijks-hoogere burger
school tc llergen-op-Zoom. ged.'90 en'91 : minste 
inschr V van den Hergh. le Hergen-op-Zooiu. 
»oor f W » 
Raming » » 

Uroniiigrii 27 Dcc: het driejarig onderhoud 
der als zeewering dienende voormalige vesting
wallen te Delfzijl, behoorende tot de zeewerken 
in de prov. Groningen, ged. '90—'92; ingekomen 
5 bilj., als: . 
,1. Homines. Farmsum. / 2950 ui de 3 jaren. 

per jaar 
11. hammers, Delfzijl, f 9J0 
W. Scheltens. idem " 898 
II. N. Pul, idem » 864 
.1. v. Buuren, idem 
R a m i n g 800 

l . i nniugrn , 27 Dec: het onderhouden van 
de rijbanen op de dijken wederzijds het Kems-
kanaal, ged. '90. '91 en '92 en list aanvoeren 
van kleigrond lot ophooging dier dijken (herbe-
steding); ingek. 5 bilj., als: 
li . v. Dijk, te Groningen, j 14.0(0 
A. Pastoor, • Steduin, » 14,000 
W. de Vries, » Groningen, • 13.990 
j [>„t » Stedum. » 18,1.95 
j ' Tooi • Woltersum, » 11,800 
Raming » 1 0 ^ 5 0 

/.welle. 27 Dec, onder beheer van den prov. 
waterst.: lo. het leveren van eene houten vlot
brug, ten behoeve van de lledemsvaart; ingek. 
4 hiï.|., als: 
H. Snijders. Avereest, / 008 
II Slot. Zwartsluis. • 047 
j . Nuis, Avereest " fi'9 
,1. v. Aller, Hasselt. » fii'J 

Ra ig " .°7B , 
2... het onderhoud van de aarde- en verdie-

pingswerken van de lledemsvaart en hare zij
takken, ged. '90, in 2 perc. 

Perc. 1, ingek. 1 bilj., van W. Bosman te 
Nieuwleuscn, voor J 17U 
Raming 

» 1905 

Perc. 2, ingek. 1 hilj., van B. van der Linde, 
te Avereest. voor ƒ 2873 
Raming » 2080 

3o. het uitvoeren van vernieuwingen, herstol-
ingen, verf- en teerwerk, aan de kunstwerken, 
gehouwen enz. der lledemsvaart en hare zij-
takk ged. '90, in 2 perc 

Perc 1, iiurek. 4 bil|., als: 
.1. Nuis, Avereest, /' 1328 
J. W e e i i e r , Hasselt, » 132Ï 
H. Snijders. Avereest, * 1103 
II. '.". Kaarding, idem » 1070 
Raming » 1360 

Perc. 2. ingek. 1 bilj, van J. Nuis, te Avereest, 
voor ] 10(9 
Raming • 1095 

I welle, 27 Dcc: het tweejarig onderhoud der 
rijks-hoogere burgerschool, aldaar, en het twee
jarig onderhoud der rijks-kweekschool voor onder
wijzers, te Deventer. 

lo. rijks-hoogere burgerschool te Zwolle; ingek. 
6 bilj.. als: 
H. .1. Hardon, te Zwolle, ƒ 2618 
T. Schuritik, ii idein * 2479 
H. Meihergen, » idem i 2470 
G. v. Unen, • idem » 2424 
I. . M e i j e r . , idem « 2394 
(1. Kamphuis, » idem » 232/ 
Haming » 280(1 

2o. rijkskweekschool te Deventer; ingek. 0 
bilj.. als: 
E. v. d. Woerd Jz, te Deventer, ƒ 2285 
G. Peteri Cz, • idem « 2264 
B. v. d. Worp, » idem • 2247 
II. Meihergen, » Zwolle, » 2198 
G. Beltman, » Deventer, » 2168 
G. J ten Brooke Rz, . idem » 2024 
Raming » 2260 

lliil.irliiiiiR. r, Dec, onder beheer van's rijks 
waterst.: lo. het onderhoud van het kanaal door 
Walcheren, ged. '90. '91 en '92, ingekomen 0 
bilj, als: 

per jaar 
C. F. van Fraeijenhove, Neuzen, / 36.000 
J. II. Koch. Ilansweerd, » 34,000 
A. Visser. Haarlem, . 33.300 
C. Bos Az, Dordrecht, «32,460 
.1. v. ii. Hoek, Middelburg. « 32 420 
Ph. Verbruggen, Waddinksveen. »32,200 

Raming .34,160 
go. het onderhoud van het kanaal door Zuid-

Be vetand, ged. '90, '91 en '92, ingekomen 9 
bilj., als: 

per jaar 
A. Millenaar. Breda, / 23.800 
I, Kalis Kz, Sliedreeht, » 23,540 
Pb. Verbruggen, Waddinksveen. «22.100 
A. Visser, Haarlem, » 21,200 
P. J . Visser Pz, Hanswcerd, » 20,998 
J. Bi uggouian, idein i> 20,690 
A. Goedeinondt, idem »20.680 
C. Bos Az, Hordt, • 20,600 
J. U. Koch, Ilansweerd, » 19.870 

Raming »21,800 
3o. het bouwen van een sluiskueclitswouing 

bij de Oostshlis, te Neuzen, behoorende tot 
dé werken van het kanaal van Neuzen; in
gek. 6 hilj, als: 
II. Hei'iebont. Neuzen, ƒ.3180 
P. fluijvestein en P. J. Wisse, Zaamslag, » 3044 
M. (1. de Putter. Neuzen, » 2929.43 
J. Kolijn, idem » 2873 
P. A. Mielen, idem » 2860 
G. .1. Balkenstein, idem » 2794 

Raming » 2850 

Haarlem. 27 Dcc: de uitvoering van eenige 
verbeteringswerken tot instandhouding van het 
Krahbersgat bij Enkhuizen; ingek. 4 bilj, als: 
J. Mantel, te Enkhuizcn. / 10,585 
Arrie Visser, . Haarlem, « 8,200 
C. Hos Az., . Dordrecht, « 7.980 
J v. Koordennen, > Ilarlingen, » 7.930 
Raming » 7 500 

s - l t i i s . l i . 27 Dcc, onder beheer van 's-rijks 
waterstaat: lo. het driejarig onderhoud der wer
ken in de Zuid-Willemsvaart, voor het gedeelte in 
deze provincie. Minste inschr. A. dc Kort en 
IL .1. Dekkers, Baardwijk, voor f 36,272 per jaar. 
Haming «39,600 . » 

Zo. het verrichten van buitengewone werken, 
alsmede het doen van grondboringen in de ge
kanaliseerde riviei de Dieze. Minste inschr. M. 
Visser. Papendi e i ht vuur ƒ 2894 
haming » 3750 

3o. het bestorten der stortebedden voor de 
sluizen I, 2. 8. 4 en 5 der Zuid-Willemsvaart 
Minste inschr. 11. .1. Dekkers Baardwijk, voor ƒ 2135 
Raining » 2200 

Amsterdam. 27 Dcc: het vernieuwen van de 
laatste gedeelten oude loopbrug in het dok, met 
daaraan verbonden dubbele ijzeren draaibrug en 
verdere werken; het verrichten van eenig bag
gerwerk in verband met voornoemde en nog te 
noeincn werken; het leggen van een ijzeren zinker 
voor de gasverlichting op de loopbrug; een en 
ander op 'srijks weil'alhier; ingek. 18 bilj.; 
hoogste inschrijver E. van Hruminelen, Nieuwer

amstel, f 23,230 
minste » II. .1. Meekers, Am

sterdam, « 17.871 
's-Hage. 27 Dec,, onder beheer van het mi

nisterie van waterst. enz..- lo. het maken en 
leveren van een stalen stoomsloep, zeven diénst-
booten typo A en drie dienstbooten type II, voor 
het verrichten van peil werk en opmetingen, ten 
behoeve der rivieren, in drie perc of in massa. 

Perc. 1. ingek. 2 bilj, als: 
VV. 11. Jacobs, Haarlem. ƒ 1L445 
.1. I'. Mcursing. Amsterdam, • 7,695 
Raming » 7,660 

Perc. 3, ingek. 1 bilj, van P. van Duijvendijk, 
te Geei'lriiidenberg, voor / 713 Raming / 980. 

Perc. 2 en 3. ingek. I bilj., van J. van Aller, 
te Hasselt, voor ƒ 1573 
Raining » 1622 

2i>. het maken van een stalen stoomsloep, twee 
ponten, een houten halve pont en vijf houten 
booten ten behoeve der veren, behoorende tot 
de werken voor het verleggen van de uitmonding 
der rivier de Maas, in 4 perc. nf in meerdere 
perceelen te zamen. 

Perc 1, ingek. 2 bilj, als: 
W. II. Jacobs, Haarlem, / 7794 
.1. F. Meursing, Amsterdam, . » 6200 

Perc 2, ingek. 1 bilj, van lirma A. Wijnands 
en J. W. v. d. Broek, 'te 's-Bosch, voor /' 0080. 

Perc 8, ingek. 1 bilj., van B. Tonissen, te 
Leeuwen voor /'2I66. 

Perc 4, ingek. 1 bilj., van P. v. Duvvendijk, 
te Geertruiilenberg voor /'987. 

Perc. 8 en 4, ingek. 2 bilj, als: 
A. Fisscher, 's Bosch, f 4500 
J. v. Aller, Husselt, » 2124 

3o. het onderhoud en de bewaking van de 
rijkssta|ielplaats te Dordrecht, ged. '00; ingek. 
3 hilj, als: 
0. Gips Cz. Dordrecht 6'/, pet boven tar. 
A. Blok, 's-Gravendcel, 8 » » » 
A. Illijlevens, Made, 7 » beneden » 

UK O P M K R K K K , 

A F L O O P 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Kampen. Hi Dec, ten behoeve der gemeente

werken : lo. bestek no. 4, het vervoeren van 
materialen met karren en paarden; aangenomen 
door J. Schinkel, voor: 

per uur 
1 man met 2 paarden, /' 0.33 
I man met 1 paard, » 0.22 
voor ieder paard meer, • 0.24',', 

8o. bestek no. fi, het leveren van schelpkalk 
ged. '00: aangenomen door de Wed. II. C. van 
Heukelom. voor / 0.48 per HL. 

3o. bestek no, 7, het leveren van houtwaren 
ged '00. 

Penv 1. aangenomen door .1. II. Nijhitis ft 
Zn., als: 

per M 3 

inlandseh eikenhout, courante afmetingen, ƒ 80 
idem niet-courante » a 100 

iepen brugdekstrooken en andere maten, » 80 
Amerikaunsch grenenhout, * 38 

Perc. 2, aangenomen door lik v. Dij!; Hz.. als; 

per M' 
Noordsch grenenhout, /' 31 

Idem vuren » » 27-00 
Vuehten of bovenlandsch dennen, » 27.50 

4o. bestek no. 8, het schoonhouden van- eu 
het maaien van het gras in de openbare wandel
plaatsen en plantsoenen, met de levering van 32 
M 3 fijne- of tuingrint; aangenomen door drie 
verschillende personen, voor / 680. 

5o. bestek no. 0, het onderhouden van de 
grintwegen op de Kamper-eilanden, ged. '90, 'UI 
en '02, met de levering van de daarvoor benoo
digde materialen als grint, puin enz.; aange
nomen door VV. van Bruggen, voor f 519'.* 
per jaar 

Haarlem, 19 Dec.: het onderhouden van-en 
het doen van eenige vernieuwingen en herstel
lingen aan de rijks-hoogere burgerschool te 
Alkmaar, ged. '90 en UI; ingek. 10 hilj., als: 
J. A. v. Geenhuizen, te Alkmaar, ƒ 1876 
C, Grootogix>d. » idem o 18fi5 
T. IL Bingers, « idern » 1850 
M. Zonderhuis, B idem l 1850 
Joh. de Raad, i idem • 1840 
E. v. Dijk, • idem i 1835 
G. Baars » idem » 1835 
A. de Munt, » idem l 1830 
J. J. Boogh. i) idem » 1807 
N. v. d. Voort, i> idern • 1707 
Haming » 1776 

l'i iii-inliage . 19 Dec: het bouwen eener 
bergplaats op een terrein, gelegen onder Prinsen
hage, onder beheer van den architect J. A. 
Ooines; gegund aan A. Klemans. altlaar. 
voor J 559. 

Middelburg. 20 Dec.: lo. het onderhouden 
van- en het doen van herstellingen en vernieu
wingen aan de hoogcre burgerschool, aldaar, 
ged. '00 en '01: ingek. 8 hilj.. als: 
J. A. v. d. Heil. te Middelburg, j 23(10 
P. Krijger X: Zn.. » idem ' i 2358 
C. A. Goothals. „ idem i 2290 
P. .1. v. Pufïelen & Zn..» Idem • 2283 
W. A. v. d. Harst, » idem - 2278 
M. K. Jeras Sc Zn., » i d e » 2230 
W. P. v. Page, » idem • 2222 
H. P. v. d. Ree Sc Zn., • idem •> 2105 
Haming • 2245 

2o. idem idem aan de rijks-kweekschool voor 
onderwijzers, aldaar: ingek. 6 hilj. als: 
J. A. v. d. Heil. te Middelburg, f 1801 
C. A. Goethals. • idem * I860 
P. Sonius, n idem » 18"5 
W. A. v. d. Harst, » idem * 1821 
P. L. v. Miert, » idem » 1703 
Wed. v. Uije & Zonen, i idem » 1770 
Raming » 1800 

Borttele. 20 Dec: het maken van werken tot 
verbetering der havennollen te Borsele; ingek. 
II bilj., als: 
J. Jansen. Neuzen, ƒ 1470 
A. J. de Muijnck, Horsole, » 1371.71 
M. v. d. Hoek, Neuzen, » 1356 
J. de Vriend, Nieuwdorp, » 1330 
M. D. de Putter, Neuzen, i 1307 
A. Foudraine, Goes, i 1278 
P. Dronken, Kapelle. » 1260 
J. C den Exter v. d, Brink, Krabben

dijke. » 1248 
P. A. v. d. Velde, Neuzen, • 1212 
P. J . Visser Pz.. Ilansweerd, » 1198 

de Wilde Az, Kattendijke, • 1173 
Raming • 1400 

Middelburg. 20 Dec: het leveren van bouw
materialen, ten behoeve der gemeentewerken: 
geen der inschrijvingsbiljetten voldeed aan de 

eischen, zoodat eene herbesteding zal plaats 
hebben op 3 Jan. a. s. 

Nijmegen, 20 Dec: de onderhouds-en andere 
werken der gemeente. 

lo. straatklinkers; ingek. 3 I• itj., als: 
per 1000 

F. v. d. Loo, West-Pannerden, f 12.24 
II. Terwindt. Arnhem, fl 1 1 5 6 
Firma Ratering Arntz, Nijmegen, » 11.44 

Gegund: 200,000 stuks aan F. v. d. Loo, voor 
/ ' 12.24 en 125,i 00 aan de lirma Ratering Arntz, 
voor /' II 44. 

2n. iron-brieks: inirekomen 8 bilj., als: 
per lOliO 

V. d. Honert en Punt, Amsterdam, /' 04.65 
De Lint & Co., Rotterdam, *» 93.85 
W. Kleij Sc Zn., idern » 9 1 . — 
M. Luiiten, Lekkerkerk, » 89.43 
R. S. Stokvis, Rotterdam. • 8S.14 
II. Trip. idem » 87.04 
A S. Keij. idem » 86.79 
A. Dekker. Ilarlingen, » 82.75 
Gegund. 

3o. trottoirbanden; ingekomen 3 bilj., als 
per M. 
ƒ 2.88 
'»> 2.55 
I 2 34 

I.. Wilod Versprille, Nijmegen, 
F. X. Michels Andernach, 
Josuë Loeb, Maijen, 
Gogund. 

40. hout voor het veer op Lent; ingekomen 2 
bilj., als: 
L. Wilod Versprille, Nijmegen, /' 6 4 6 . H ; 
G. T. ('oers. Arnhem, » 684.47 
Gegund. 

5o. verf- en witwerk; ingek. o bilj.. als: 
H. P v. d. Acker. Nijmegen. / 1890 
VV. Cools, idem * 1780 
F. W. Nickel, idem » 1588 

I H. G. H. Hief, idem • 1247-50 
| F. D. Teeuwissen, idern » 1236 
I Gegund. 

Mirek, 21 Dec: het onderhoud ged. '90 van 
gemeentewerken en gebouwen: minste inschr. 

I waren: 
I perc. 1, Th. Visser, Sneek, 
! o 2, dezelfde, 

« 3, J. d. Graaf, idem 
» 4, dezelfde, 
B 5, dezelfde, 
» fi. dezelfde, 
- 7, Th. Visser, idem 

8, A. Gaasterland, VVienwerd, 
9, D. Douma, Sneek, 

Ht, I. de Graaf, idem 
II, J. Rienstra, Sneek. voor 15 en 

16 cent de K> 
12". A. G.uistorland. Wieuwerd. 

i 1>A. dezelfde, * 257 
Alles gegund. 

! 'H-IIage, 21 Dec, onder beheer van het mi
nisterie van binnenl. zaken: lo. het onderhouden 
van- en het doen van herstellingen en vernieu-

, wingen aan 's rijks kweekschool voor vroedvrou-
; wen te Rotterdam, ged. '00 en '91 ; ingekomen 
i 5 hilj., als: 
J P. B. Hoogendorp, te Rotterdam; ƒ 3040 

J. J . Gort, i idem » 31H) 
| P. Vermeide Az,, » idern » 3148 
i 11. J. Heiman Sc In., » idem » 2937 

W. J. v. Dort, « Kralingen, » 2878 
Haming » 3180 

2o. idem idem aan de polvtechnische school te 
Delft, ged. '90 en '91; ingek'. 10 bilj., al 

f 067 
. 133 
t 647 
» 338 
t 85 
» 84 
n 465 
.> 10*11 
» 122 
» 2135 

101 

J. don Braanker. 
,1. de Roo, 
VV Franke, 
II. v. Ootmai'sum. 
G. B. Luken, 
W. .1. v. Dort, 
W. F. K. Schaap, 
J. H. Vos, 
W. N. v. Ipenhurg, 
N. Rotienburg, 
Haming 

te Delft, 
» idem 
» 's-Hage, 
» Delft, 
• idem 
» Kralingen, 
» Delft, 
n idem 
•• idem 
n idem 

/' 10.725 
n 1(1,72(1 
i> ll 1.400 

10.4SI 
» 10.400 
« 10.334 
• 10,300 
» 9,840 
• 9.707 
» 9,648 

10,840 
3o. idem idem aan de gebouwen der rijks

universiteit te Leiden, ged. ' 00 ; ingekomen 0 
bilj., als: 

te Dordrecht, 
» Leiden, 

J. Schuitenmaker, 
lz. v. d. Kamp. 
A. Verhoog Jz., 
W. v. Dam. 
J. J. Planjer, 
W. Franke, 
G. Splinter, 
\V. N. v. Ipenhurg, 
C. Filippo, 
Raming 

r t i er i i i , 21 Dec 

/' 29.498 
• 28,866 
> 28,600 
» 27.765 
» 27,760 
• 27.440 
» 27,227 
I 27,106 
» 27.165 
» 28,300 

voor rekening der ge-

Idero 
* idem 
i) idem 
n 's-Hage, 
» Leiden, 
* idem 
it idem 

15.59 
13.50 

fi.28» 

13.40 

0.905 
Stuijvenberg, 

ƒ 140.70 

328.60 
1784.— 
1237.50 

1225.— 

435.— 

1S05.16 
1695.60 

I meent6: lo. het eenjarig onderhoud van de sluis 
; te Vreeswijk, ged. '00; minste inschr. W. v. d. 
| Haar, aldaar, voor ƒ 3505. 

j 2o. idem straatweg Utrecht—Vreeswijk; minste 
inschr. J. Karneveld, te Vreeswijk, voor ƒ 3420. 

3o. idern sluis te Nieuwesluis en jaagpad van 
daar tot Hinderdam; minste inschr. W. Schaik, 
te Nieuwershiis, voor /' 2065. 

| 4o. idem jaagpad L'trecht—Woerden: minste 
inschr. P. Leenders, te L'trecht, voor ƒ 2843. 

J 5o. levering van materialen, ged. '90; minste 
j inschr. waren: 

per 1000 
: Iltrechtschestraatklinkers, Th. Vermaak 

en Slagtér, l'trecht, f 16.59 
dezelfden, • 15.59 

J. Plomp en Zn.. Zuilen, » 14.47 
Gebr. Stuijvenberg, Utrecht, f 13.49, 

/ 16.— ƒ 13.49 en 
G. v. d. Brooke, idem, 
Ustdstraatklinkeis, Sehaleij en Bekker, 

| Schoonhoven. i 
! Waalstraatklinkers. Wed. P. v. Voort-

huizen, Leerdam. » 13.30 
Idem, Vermaak en Slagter. Utrecht, 

.', perceelen, i e d e r » 
; Utr. klinkers (drielingen), Wed. Knijff 

Sc Zn , Woerden, » 
Utr. metselsteenen, Gebr. 

i Utrecht, 
Kalk, tras. portl.-cement en Eng. hui-

1 zen, erven Trip, idem, » 
Lekzand, .1 Fruijtier. idem, t 
Heidezand, C. Sick, Driebergen. » 
Hardst, trottoirband, E. v. d. Wall. 

Rotterdam, » 
Idem roosten amen, J. H. v. Dijk. 

Utrecht, t 
i ireneu-, dennen- en vurenhout, Gebr. 

j Van Vliet, Uithoorn, • 
Eikenhout, M. de Wit, Utrecht, •> 

J Verfwaren en earbolzuur. H. C. Visser 
1 Sc Zn., Leiden, » 617.39 
Olie en petroleum, W. F. Bijvoet Jr., 

lirma Hellings, Amsterdam, * 239.25 
Borstelwerk enz., T. II. de Jong, id., » 125.55 
Glasruiten enz., IL C. Visser & Zn., 

i Leiden, • 2.49.S5 
; Llzer. ij zerk ixi me rijen en gereedschap, 
| Osti & Co., Utrecht, » 3065.64 
Dakpannen en tegels,, (niet ingeschr.) 
Touwwerk, J. doGruijter. Ilselstein, » 169.75 
Boomen, heesten, bloemstruiken en 

bloemen, L. Zeevat, Oosterbeek, (2 
perc), f 518.70 en « 136.— 

T. de Loos Sc Zn., Boskoop, i 84.60 
I H. v. Straalen Jr.. Utr., (3 perc), 

ƒ 495.05 ƒ 509.90 .» 139.05 
C. M. Knopper, idem, .> 528.60 

Nienwediep, 23 Dec.: de levering van wit 
en geteerd touwwer* voor de marine: minste 
inschrijvers waren voor: 

Perc. 1, lijnen, witte en geteerde, J. M. van 
der Lelv. te Maasluis, voor ƒ 1178.75. 

1 Perc. 2. lijnen, lood-stik enz., huizing en mar
lijn , witte eu geteerde, de Goudsche mach. 
garenspinnerij, te Gouda, voor ƒ 533.66. 

i Perc 3, witte opgeslagen lijnen en trossen en 
geteerd schiemansgaren G., Van der Lee, te 
Hekendorp, voor ƒ 1950.82. 

Perc. 4, verzinkt ijzerdraadtouw, Bonke&Co., 
; te Rotterdam, voor / 432.60. 

Perc 5, staaldraadtouw, N. en A. W. Hoos, 
te Rotterdam, voor f 465.60. 

Perc. fi. witte en geteerde trossen, Wed. v. d. 
Voort & Co.. te Amsterdam, voor ''4306.76. 

I Perc 7. geteerde kabeltouwen en lijken, Leo 
Pahani A Co., te Amsterdam, voor M171.20 

i Perc. 8, geteerde trossen, Zeilmaker & Co., 
i te Amsterdam, voor /'2548.13. 

Perc. 0, geteeid wantslag tot gijns, F. H. v. 
I.liniëren, te Alblasserdam, voor /4185.61 de 
massa. 

's-Hage, 23 Dec. voor rekening der gemeente 
lo. het leveren van rioolstukken: ingekomen 3 

I bilj., als: 
1 G. .lelleman Jr., Leeuwarden, J 2040 
• 11. Jongenburger, Waddingsveen, '» 1460 
, M. Elfring, 's-Hage. i 1309 
! 2o. de levering van Waal-en Rijnstraatsteeu; 
ingek. 12 bilj., als: Waalst. Rijnst. 
T. v. Holst \rnhem. ƒ 14.72 

I R. v. Wijk, Beteren, » 14.70 
W. P. de Vries, Rossom, « 14.05 
W. P. v. Voorthuizen, Leerdam, » 14.35 
T. v. Holst. Arnhem. » 13.88 
N. N. de Lint, Delft. • 13.60 

: Firma D. Terwindt. West-
! Pannerden, » 13.49 
1 J. J. S. Artz, Milligen. » 13.40 
i Wed. IL de Kiieijll', Leiderdorp, /*1I.— 
I Gebr. Koning, idem i 10.50 

j. Brunt, woerden, » 10.48 

I J. de Koning, idern » 10.14s 
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3o. de levering van keien; intrek. 8 hilj., als : 

Inschr. cn woonplaats. 

Por lier. Luiksche of Ben-ahin. Fauconval. Lava. 
Ourthe. 

12/14 1 12,21 12/14 | 12/21 12/14 | 10/16 

175,000 100,000' 550.000' 40,000 100,000 10,000 50.000 

A. Judo, 's-Hage, 
F. Engeis. Auistei dam, 
E. Jansen, Luik. 

dezelfde 
L. Goflin, idem 
Société anon. de gres etc, 

d'Yvoir, Yvoir, 
J. B. Petit, Breda, 
Kloos & v. Limburg, Rot-

terdain, ƒ 411.85 f 78.85 

ƒ 52.115 f 

48.:14 

49 98 
49.77 

78.70 

72.-

74.97 
74.80 

f 70.67|/106.-

91.00 61.— 

59.80 89.70 

/'92.-

10,000 

Amsterdam 23 Dcc: het veranderen van 
de kraanhrug over de Delfshuvensehe Seine iu 
een plaatijzeren draaibrug met daaraan verbon
den wijziging van den onderbouw; het maken van 
eene hulpbaan en hulpbrug en het ophoogen 
van den spoorweg, in 2 perceelen. 

Perc. I, ingekomen 17 bilj., als: 
3. v. d. Elshout, Scheveningen, ƒ 77,000 
C. v. Straiten, Utrecht. » 75,400 
W. A. (i. Jansen, idem » 75,160 
H. Verbruggen, Waddinksveen, » 74,980 
G. Keij, Rotterdam, » 78.200 
M. Visser, Papendrecht, o 69.000 
H. .1. Meekers. Amsterdam. » 69.000 
G. D. v. Doorn, idem » 68,300 
E. II. Helle, idem » 68,100 
A. v. d. Meijden Az., Hardinksveld, • 67.960 
H. J Nederhorst, Gouda, » 67,623 
B. Zuiderhoek, Sliedreeht. » 67.000 
J. Voordendag, Dordrecht. » 67,000 
3. Smit, Weesp, » 66,900 
P. C. Goedhart, idem » 65,500 
W. v. d. Kooij, Amersfoort, » 64,500 
H. Wienhoven. Schiedam, » 63,800 

Perc. 2. ingekomen 3 bilj., als: 
J. Levèque en Co.. Herstal (België). ƒ 55.600 
L. .1. Enthoven & Co.. 's-llago, » 50.479 
F. Kloos & Zonen. Alhlassordam, o 49,274 

Massa, ingok 1 bilj., van M. A. J.Taverne, te 
's-Hage, voor f 114,400. 

Amsterdam, 23 Dec: de levering van diverse 
materialen en gereedschappen ten behoeve van 
's rijks overzeesche bezittingen; minste inschrij
vers waren: 
Perc. 
1. Divers ijier, llikema & Chaoot, Rotterdam, 

ƒ 8.569.25 
2. Idem idem. dezelfde a 12.437.78 
3. Gegalvan. en gegulfd-gegalvan. 

plaatijzer, V'. d. Berg & Co., 
Amsterdam , Ö 12,846.— 

4. Gegoten ijzeren buizen, L .J . Ent-
hoven ,fe Co., 's-llage, » 29,855.50 

6. Lood. zink. soldeer en zinken 
nagels, A. D. Hamburger, Utr„ » 1,908.67 

6. Draadnagels, R. S. Stokvis & Zn., 
Rotterdam, » 892.45 

7. Diverse spijkers. D. S. M. Kalker, 
Amsterdam. »> 5.180.— 

8. 100 gegalvan.-ijzeren emmers, 
W. Beien .t Co. Amsterdam, » 70 — 

9. Gereedschap, J. Volman. Vianen, » 1.833.90 
10. Hang- en sluitwerk, dezelfde, » 248.— 
11. Ilardsteenen neuten, blokken, 

dek zerk en en vloertegels, G. S. 
Serlé, Amsterdam , » 13,817.50 

12. 10.000 kg. loodmenie. F.W.San
ders & Co.. Amsterdam. » 2.225.— 

13. 12,000 kg. zinkwit, E, Jiipsien. 
Amsterdam. » 3,270.— 

14. 15,000 kg. I Iwit. Wed. Hon-
dorll, Block & Bract, Schoon
hoven. » 3,921.— 

15. Verfwaren , Hooge weg & Van 
Zameren, Amsterdam. » 788.— 

16. 12,500 kg. stok. lijnolie, L. Vlie-
genthart, Dordrecht, » 3.481.25 

17. 12.500 kg. gek. lijnolie, dezelfde, » 3,468.75 
18. 10,000kg ongek.'lijnolie.dezelfde, i 2,695.— 

Kampen. 23 Dcc: bestek no. 2, het schoon
houden van eenige schoollaken, ged. '90, in 8 
perc.; aangenomen door 7 verschillende pei-sonen, 
te zamen voor ƒ 609 69. 

Har l lngm, 28 Dec: het leveren van hout
waren ten dienste der gemeente Harlingen, ged. 
'90; ingek. 3 hilj.; minste inschr. T. Iloutsma, 
te Harlingen. volgens tarief. Gegund. 

«^ruilingen, 23 Dcc: het bouwen van een 
phvsisrh laboratorium; onderhands gegund aan 
J. J. Bosman, te Venloo, voor ƒ 79,000. 

«•roningen, 23 Dcc, voor rekening der ge
meente: lo. het leveren enz. van nieuwe glas
gordijnen in het raadhuis; minste inschr. M. A. 
Uithuil', aldaar, voor /' 149. 

2o. het onderhouden van kachels in het raad
huis: minste inschrijver G. Ilomveld, aldaar, 
voor f 117. 

So. de stukadoorwerken in idem; minste inschr. 
Geerdes & Co., aldaar, voor / 248. 

4o. hot verrichten van eenige verfwerken aan 
idem: minste inschr. A. Jonkman & Zn., aldaar, 
voor ƒ 467. 

Dortlcliem. 23 Dec:j de levering van diverse 
materialen enz... ten behoeve van het rijks-op
voedingsgesticht voor jongens „De Kruisberg'; 
minste inschrijvers waren: 

No. 1. 400 kg. beste Duitsche vlakke taaie 
platen, No. 16—22, p. 100 kg. voor / 15.20; 
no. 12. 30 kg. Ilancatin, p. 100 kg. voor ƒ133; 
no. 13. 100 kg. Belgisch zink, No. 11—14, p. 
1011 kg. voor ƒ35: R. S. Stokvis & Zonen, te 
Rotterdam. 

No. 2. 1500 kg. best rond vierk. Iluitscli staaf-
ijzer. van af V, dm. en zwaarder, merk W.-j-U., 
p. 100 kg. voor / 11.50; no. 3 100 kg leeuw
ijzer kroon. 1 Va X '/a. P/ 100 kg. voor /13; 
no. 4. 300 kg. Zwoedsch ijzer, merk S. P.. p. 
100 kg. voor /'14; no. 6. 51)0 kg. Luiksch gepol. 
plaatijzer, no. 16—22, p. 100 kg. voor ƒ 17; no. 
6. 301) kg. bandijzer, no. 8—16, p. 100 kg. voor 
/'12.50; no. 7. 100 kg. le kwaliteit IJzerdraad, 
no. 9—16, p. 100 kg. voor ƒ 18; no. 8. 60 kg. 
snijstaal le kwaltteit van */, X l/» en 1 x ' /n 
n. '100 kg. voor ƒ40; no. 9. ISOOOst. beste patent 
klinknagels, no. 3—12 p. 1000 /'0.30; no. 13. 
100 kg. Belgisch zink. no. 11—14. p. 100 kg. 
voor ƒ35: J. II. Brinkmaun, te Zutfen. 

No, 10. 5 kisten XX best houtskoolblik, we
gende per blad 0.70 kg., p. kist voor f 19.90; 
no. 11. 8 kisten X best houtskoolblik, wegende 
per blad 0.65 kg., p. kist voor ƒ 16.90; Pattersall 
Jt Holdsworth, te Enschedé. 

No. 14. 400 kg. gehekeld Z. II. vlas, 400slag, 
per kg. voor ƒ0.90; no. 15. 250 kg. gehekeld 
Z. II. vlas. 600 slag, p. kg. voor ƒ1.15; no. 16. 
25 kL'. gehekeld Z. l i . vlas, 1000 «lag. p. kg. voor 
ƒ 1.26; no. 17. 25 kg. gehekeld Friesch vlas, p. 
kg. voor ƒ 1 . ; de Goudsche machinale garen-
spinnerij . te Gouda. 

No. 18. 250 M. grijs bever, p. M. voor ƒ 1.45 ; 
Gebr. Mutsaors, te Tilburg. 

No. 19. 100 hl. le kw. smeekolen. (gewasschen 
nootjes), p. hl. /"1.05; S. L. de Wollf. te Doo-
tiehcin. 

No. 20. 50 r. velijn imperiaal. 28 kg., p. r. 
voor/10.50; nn. 22. 20 r. velijn klein mediaan, 
L2i/l kg., p. r. voor ƒ4.68; no. 23. 30 r, velijn 
post, 12 kg., p. r. voor /4.20; no. 24. 80 r. 
velijn |Mist. 10 kg., p. r. voor /'3.50; no. 26. 
200 r. velijn dubb. schri|f, 16 kg , p. r. voor 
/'5.60; no 27. 50 r. velijn dubb. schrijf, 14 kg., 
p. r. voor ƒ 4.90: Lutkio it Smit, te Amsterdam 

No. 21. 20 r. velijn groot mediaan, 15 kg., 
p. r, voor /'5.55: no. 31. 150 kg. geel stroobord. 
no. IC. p. 100 kg. voor /"7,75; no. 32 100 kg. 
geel stroobord, no. 50. p. 100 kg. voor /'7.25; 
He Ruyter .V- Meijer, te Amsterdam. 

No. 25. 80 r. 'velijn post, 8 kg., p. r. voor 
ƒ2.60; no. 28. 100 r. velijn dubb. schrijf, 12 
"kg., p. r. voor fa.60; Van Gelder .t Zonen, te 
Amsterdam. 

No. 29. 100 kg. geel stroobord, no. 18, p. 
100 kg. voor ƒ7.75; no. 30. 100 kg. geel stroo
bord, no. 80, p. 100 kg. voor /7.75; no. 81. 
150 kg. geel stroobord, no. 40, p. 100 kg. voor 

ƒ7.75; Van Stolk & Reese, te Rotterdam. 
Weeap, 24 Dec: de jaarlijksche werken in 

den Gemeensehapspolder: lo. het een,jarig onder
houd van den wind-, vijzel- en scheprad molen; 
ingek, 2 bilj., als: 
A. Koster, Abkniule, f I860 
.1. Ilovenholf, Diemen, o 1192 
Gegund. 

2o. de schoeiingswerkeii enz... langs den Stam-
inordijk ged. '90; ingek. 7 bilj., als: 
N. Mühl, Muiden, ƒ 1094 
A. Koster, Abkoudo. » 1080 
C. P. Plaat, Weesp, » 1057 
0. P. do Ronden, idem » 1048.80 
C. Zwaukhuizeu, idem n 1035 
J. Bovenholï', Diemen, » 925 
B. Vermolen, Weesp, « 880 
Gegund. 

3o. het baggerwerk en het onderhoud van den 
Stammerdijk, ged. '90—'93; ingek. 3 bilj., als: 

per jaar 
S. v. Doodewaart. Weesp, ƒ 287.90 
G. Hoogen berg, Diemen, » 279 
A, Griflioen, idem I 259 

Gegund aan S. v. Doodewaart. 
4o. de levering van grint, ged. '90; ingek. 3 

bilj., als: 
per stère 

II. Rijnbeek. ƒ 2.20 
H. Tandelaar. » 2.10 
J. H. v. d Sijs, » 2.— 
Gegund. 

's-llage, 2i Dec, onder beheer van het mi
nisterie van justitie: I het driejarig onderhoud, 
aanvangende 1 Jan. '90 en eindigende 31 Dec. 

|'92, van de volgende gebouwen; minste inschr. 
waren: 

i lo. de strafgevangenis te Appingedam, K. 
Burema, aldaar, voor / 960: 

2o. huis van bewaring te Winschoten, M. Plus, 
aldaar, voor f 1237; 

3o. strafgevangenis te Groningen, T. .1. Jelsma. 
aldaar, voor ƒ 20,968; 

4o. rechtsgehouw te Groningen, H. Janssen, 
aldaar, voor /' 1893; 

5o. het paleis van justitie en 6o. de woning 
van den adj.-dir. der bijzondere strafgevangenis 
te Leeuwarden, perc. 5 .1. Ruding, aldaar, voor 
ƒ 160, en perc 6 J. Botteina, aldaar, voor 
V 5534; 

7o. dc strafgevangenis te Sneek, J. A. de Graaf, 
aldaar, voor /' 934; 

8o. huis van bewaring te Assen, G. v. d. Com
pel, aldaar, voor, ƒ 2096; 

9o. rechtsgehouw te Assen, H. Sinallenbroek, 
aldaar voor f 1796; 

lOo. huis van bewaring te Almeloo, S. H. Kraps
huis, aldaar, voor f 2060; 

Ho. rechtsgehouw te Almeloo, E. Eshuis, 
aldaar, voor ƒ 1895; 

12o. strafgevangenis te Deventer, E. van der 
Woerd Jzn., aldaar, voor f 1498; 

13o. kantongerechtsgobouw te Deventer, P. 
v. d. Worp, aldaar, voor ƒ 1089. 

2o. de levering van houtwaren, tras, schelpkalk, 
steenkalk, riviergrint, tegels, pannen, verfwaren, 
glas en verversgereeds-jhappen, ten behoeve der 
rijkswerkinrichtingen Veenhuizen, in 7 perc; 
minste inschr. waren: 

Perc. 1, P. J. v. Hoeken, Leiden, voor ƒ8747 
» 2 R. W. Ropgenkamp, Delfzijl, » «6414 
» 8, C. D. Meurs. Koudekerke, > »1038 
i 4, E. Wiglxddus, Garbenwolde, a > 2045 
.. 5, VV. F. Stoel, Alkmaar, voor f 604.90 
» 6, J. de Koning, Woerden, » » 956.70 
II 7, Van Stegeren & Co., 

Zwolle, • • 899.67 
3o, de levering van metselsteen en straatklin

kers, ten behoeve der rijkswerkinrichtingen Veen-
huizen, in 4 perc; minste inschr waren: 

Perc. 1, Gebr. v. Hasselt, Kampen, voor f 13.16; 
» 2. Gebr. Poppe & Co, Zwolle, . «13.50; 
• 3, B. J. Stegeman, Deventer, • i> 12.80; 
. 4. W. Arntz, Millingen, » » 10.20; 

alles per 1000. 
Zaandijk, 24 Dec: het driejarig onderhoud 

en het doen van eenige vernieuwingen aan de 
sluis en brug en de ophaalbrug in het Gllispad; 
ingek. 6 hilj., als: 
J. J. Huisman, te Koog a/d Zaan, ƒ 1240 
G. v. d. Meer, « Zaandijk, » 897.60 
J. Loguit Jz., » Zaandam, » 875 
J. Otter, » Koog a/d Zaan, » 862 
Gebr. Vredenduin, * Zaandijk, » 855 
Adr. Brugman Kz., » Zaandam, » 850 

Gegund aan Gebr. Vredenduin. 
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